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Szerkesztői szózat. 

A magyar orvosok és természetvizsg·álók g·yülései iránt - tekintve a 
tagok számát , tekintve a míveltebb közönség- , hatóság·ok- s egyesüle
teknél nyilvánuló rokonszenvet-, mindinkább növekedik a 1·észvét: mi, 
egyszersmind összejöveteleink maradandó eredményeül tekinthető M un
kálata i n knak tartalom- s belbecsbeni emelkedését igenyli. E töké
l e te s be dé s t örömmel lehet tapasztalni , az eddig eg·ymás után megje
lent M un kwl a tok 6 kötetén. Imez legifjabb szülöttröl , azt hiszem 
annyit megengedend a :méltányos biráló , mikép az , mind az értekezé
sekre - legalább némelly szakokban- , mind a rajzolatokra nézve a ver
senyt idősb testvéreivel, s nlgy részben kii lföldi sokkal ke•lvezobb le
vegötöl tápl~lt társaival is kiállja. 

A szerkesztésben eleitől fogva fö akadály volt, Jtogy az értekezések 
egy része igen későn - az idén még egy szakosztálybeli jeg·yzökönyv is 
csak juniushan - Yag·y épen nem küldetik be. Ha az értekezések mind
járt gyülés alatt , a szerkesztőnek adatnának át: megkiméltetnék sok 
postabér, s kevesebb költség- s erővel is lehetne tökéletesbet szerkeszteni. 

Jelenleg irodalmunk t•orrási időszakában , a kifejezések s új , fő
kép müszavak használatában , nem tartanám czélszerünek mindent egy 
kaptára ütni akarni; sőt hazánk különböző részeiből, ekkép nyilatkozó, 
illetékes véleményktilönbség által hiszem irodalmunkat a képződött je
geczedési pont körtH legbiztosabban f ejlödhetni. 

a 



_ Mi a VII-ik nagygyülés történeti vázlatát Jlleti, erről fölösleg 
voh1a külön hosszasan szólani; a programban, - mellynek minden pontja 
teljesedésbe ment, - a történtek diohéjba szorítva föllelhetők; kimeri
tobb tudósítást a jegyzőkönyvekből merithetni. 

A rajzolatokhoz nem szűkséges magyarázat. A legelöl álló 
arczképet ki ne ismerné Magyarországon. A másik kép az illető szak 
kÖzmegegyezése szerint, - mint az aláírás mutatja - Magyar hon legna
gyobb asszonyainak egyikét ábrázolja. Az első tábla s bádfai fürdő k ö
m e tsz et e, orvos-szakbeli értekezésekl1ez tartoznak. 

Nem 1·ekeszthetem be ~ sorokat 'a nélkül, hogy Arányi Laj9s 
egyetemi tanár tisztelt barátomnak köszönetet ne mondjak azon szivessé
geért, mellyel ö a rajzolatok s kőmetszetek megrendelésében segéd kezét 
mint műértő nyujtá. 

Pesten 1847. julius lá-én. 

Halász Geiza. 

• 

" ' ELSO OSZTALY. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 
VII. NAGYGYÜLÉSÉNEK 

ltÖZJllÍllYII, UTÓMUllKÁl.Á. TAI 
ÉS 

Ii Ö ·Z G TilL E 8:E I. · 

: 1 

• 



• 

• 

v 

'1 . 

1. 
" „ ' „ 

·ELOZltlENYEH ~ IJTOJllJIIi.l"l.4.ilTOii . 

A.. 

1. 

A. · magyai; orvosok s természetvizsgálók 184&-ik évi 
augustus · 9-től 17-ik · ·Kassa-Eperjesen tartandó VII~ . 

nagygyülésének 

EL ÖT EB Y E. 

I. Abaújban: Kassán. 

1. Augustus 6, 7 , és 8-án, a megérkezendő vendég urakat Kassa város megbízottjai 
a vámhazaknál várandják, őket a város házához utasilandók, hol egy allandó vála~ztmány a titok":' 
nokokkal, a magokat bejelentő tagokat elfogadja, az előtervet általadandja, nevök saját aláirására 
felkéri , mi után mindenki. rendelt szállására fog kisértetni. 

~. Tagoknak beiratnak mind azok, kik az orvosi , sebészi, bölcsé~ze~i, vagy többi tu
dományokból akadémiai ranggal diszitvék, úgy szinte azok is, kik a természettudományokat mivelik. 

3. A vendégek a titoknokoktól nyerendő külön jegyek mellett , a gyűlésben szívesen 
láttatnak , úgy szinte a nők is, kiknek a közülésekben külön hely van készítve. 

4. Az alapszabályok értelmében következő szakosztályok léteznek: 
a) Az orvos-sebészi, .._ 
b) Természettani, földrajzi, csillagászati és archaeologiai. 
e) Földisme- ásvány- vegy- és gyógyszertani. 
d) Élet- . állat- és növenytani. 
e) Gazdasági, és barmászati. 

5. Felolvasásokat tartani akaróknak előleges jelentés után a titoknokok a felolvasási rend ' 
iránt utasitást fognak adni. A szakülések kéretnek, hogy csak közérdekű tárgyakat ajánljanak, mik 
közül, mellyek ,' s milly módositással legyenek a közüléseken felveendők, a szakülések hi,,atalno
kai a nagygyűlés tisztviselőivel határozzák meg . 



VI 

6. Augustus 8-án estvéli 9 órakor kölcsönös megismérkedhetés tekintetéből Esté 1 y a 
neoies társalgási egyesület teremében, hol is az egész gyülés ideje alatt szivesen láttatnak a ven
dég urak. 

7. Augustus 9-én isteni szolgálat után az első közülés a me(J've teremében 9 1/2 óra- . 
l). 

kor m~gny.ittatyán: 
a)- A- nagygyülési tisztviselők munkálkodásaikról röviden számot adnak és a már megte-

lent tagok kinyomatott névsora felolvastatik, 
b) Az alapszabályok felolvastatnak , 
e) A mult é\'i jegyzőkönyv röviden közöltetik, 
d) A jelen nagygyülés elŐter\'.e fölolvastatik, 
e) Fölolvastatnak a gyüléshez érkezett hivatalos levelek ~ 
f) Értekezések, ajánlatok, javallatok s egyéb érdekes tárgyak előmutattalnak, 
g) Ez után befejezletvén a -. közülés 12 óra tájban a városház és k. academia termeiben 

elrendezett termény és iparmüi kiállitás. m~gtekinthetö~ _2 órakor ebéd, a v~rosi kávéházban meg
szabott áron. Ebéd után a . város és környéke megtekinthető; figyelembe ajánltatik a székes 
egyház, a városi kórház, a kisdedóvó intézet , a szegények dolgozó háza s a város levéltára. 
Estve tánczvigalom a nemes társalgási egyesület által. 

8. Augustus 10-én regge!i 8 órától 2.-ig. sz.akülése~. 
a) Az első szaké : a megye teremében , 

1 

b) A második szaké: a k. akademia épületében, 
e) A harmadik szaké : ugyan ott, 
d) A negyedik szaké : ugyan ott, 
e) Az ötödik szaké : a város tanácsteremébea. 

2 '/2 órakor ebéd sz. k. Kassa város bel- s kültanácsa, és tisztikara által, a ns társal
gas~ ~gyesület teremében. Ebéd után a czukor- posztó- bőr-gyárak s a testgyakorló intézet lá
togatasa. 

_ . 9. Augustus 1 f-én reggeli 4 órakor az első kirándulás Aranyidkára s a rudnoki fürdön 
keresztül a jászói prépostságba. Ott a templom s egyéb nevezetességek megszemlélése . után ebéd. 
Ebéd után megtekinthet()k : a kőszál alatti barlang, vaslemeznyujtó kalapács , s vasolvaszmű. 

10. Augustus 12-én reggeli 7 órakor szakülések 1 O-ig. 10-11 •1
2 

köz ülés. 12 órakor 
mlgos gl'óf s elnök úr által , a tisztelt tagok rövid villás reggelire a cassinoi terembe szivesen 
láttatnak. Egy órakor a két megye határán lévő ránki fürdőbe m ásod i k ki rá n d u 1 á s , hova 
a tagok szivesen váratnak. 

II. Sárosban: Eperjesen. 
11. Augustus 13-án reggel a készen álló előíogatokon a tisztelt tagok űtjokat a világhirű 

?pálbányák~a. folyt.atandják., bo! a bérlő t. . ez. ~o~dschmid úr a társaságot, valamint a bányákban, 
ugy ebédnel 1s sz1vesen latandJa. Ebéd ulan Simonka alatt, a viz-zár (Klause) mellett Arany
bányának Eperjesre . 

. f 2. Au?'ustus 12 és 13-án Eperjesen a vámházaknál a város megbizottjai várandják a 
Rankra k1 nem randult tagurakat, azokat, egyenesen a megrendelt lakásokra utasitandók. Az opál-

'711 

bányai kirándulásról beérkezendő tagurak, a városháznál , egy városi küldöttség által fogadtatván, 
a megrendelt lakokra elfognak kisértetni. Estve színi előadás. 

13. Augustus 14-én 8-10-ig a harmadik közülés az új nagy teremben, ezután osztat
nak a tagoknak, dr. Barcs Eduárd szerzette' Sáros megye helyirata, és dr. Saárosy József irta , s 
kiadta magányirat, a czigelkai ásványvizről. 10 órakor szakülések: 

Az 1-ső szaké : a városház nagy teremében , 
A 2-iké: a tek. alelnök lakában, 
A 3-iké : az ág. hitval. iskola teremében , 
A 4-iké: a városház kisebb teremében „ 
Az 5-iké: az ág. hitval. leányiskola ter·emében. Ezek után 12 órakor a t. ez. tag urak a 

megye kór- és dolgozóházát, iermeiberi elrendezett termény- s iparműi kiállilást , s az ott létező
leleszi módra épitett kútat megszemlélhetik. 2 · ó1;akor köz ebéd megszabott áron , a fekete sasban. 
Ebéd után . a város környékének megszemlélése ; mint figyelemre méltók ajánltatnak : a görög kath. 
s"zékesegyház, ·a város főegybáza, a város levéltára, tek. Fejérváry Gábor régiség 'gyüjteménye, ttek. 
Semsey József vegytani laboratorium~; . a magyar pezsgő-, eczet-, s üveggyár!lk Burchard Vilmos 
urnál. Estvéli i 8 órakor ö méltósága az elnök gróf úr a t. ez. tag makat egy zeneestélyre · szive-
sen látandja, maga lakán a megye házáqál: . 

14-_ .. _Augustus 15-én isteni szolgálat után szakülések 9-1-ig, 2 órakor a polgárság által 
adandó ebéd az új teremben. Ebéd · utá,,n 4 órakor a várossal határos k. kincstári sófőzésbe ha r
m ad i k k i.r á n dul ás, . hol is szinte sl vesen fogadta tik a társaság. 

15. Ammstus 16-án isteni szolo-álat után 9 órakor negyedik közülés 12-ig , 2 órakor 
<J ' / 0 

elnök ő méltóságánál ebéd. _Ebed után ~ órakor kétfelé a n egy e dik · kirándulás, tudniillik a 
czemétbei vasas , s magyar' islai sós fürdőkbe; hol is méltóságos gróf Haller Ferencz iir · által fo
gadtatik a küldöttség. 

16. Augustus 17-én tJerekesztő ötödik közülés 7 órakor, mellyből, a VIII.ik nagygyülé
sen jelentéseiket teendő választmányok, kiküldetnek Bártfára, (Czigelkára), Lipóczra s az eddig 
ösméretlen nagyszerű ó ruzsini barlangba. 

A bártfai küldöttség útközben tek. Hedry Ernő első alispán , a fürdőben sz. k. Bártfa város 
által fogadtatik. 

A lipóczi választmányt tekintetes Sziney Mihály szívesen látandja. 
Az ó ruzsinit , útközben tek. Piller Gedeon, másod alispán, a barlangnál sz. kir. Kassa 

város fogadandja. 
17. A számos kirándulásoknál szükséges intézkedés tekintetéből, megkéretnek az azok

ban részt venni ki".ánók, hogy a gyülés teremében leendő nyílt ivekre mindjárt első nap szives
kedjenek neveiket feljegyezni. 

Gróf A n d rá s s y G y ö r gy , s. k. Dr. S a ár o s y Jó zs e f, s. k. mint titoknok. 
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Meg~hivások. 

Á. lll•gyar orvosok és természetvizsgálók f. é. auguslus 9-12-ig' Kassán s azontúl 16-ig Eper
jesen tartandó VJI. nagygyülése elnöki tisztével - alelnöknek t. Pulszky Ferencz úr, titoknokok
nak pedig t. Horn Ferencz s iij. Saárossy József µrak választatván meg, - nékem egyszersmind 
azon ~ellemetes teendő jutott részül, N. N. urat illő tisztelettel megké~ni, hogy az olly közhasznú. 
tudo1nányos társulat nagygyüléséhez - me11ynek beírási napjai Kassán augustus 6, 7 és Sán 
10$znek - és ezen !CM magyarországi regényes vidékek nevezetességeinek sok érdekességgel 
biró vizsgálatához ösmert hathatós részvétével s jelenlétével járulni szíveskedjék. 

A ki magam ajánlása mellett tisztelettel · maradok Eperjesen május 2án i 84(). 

- Gróf Andrássy Gyö'1·gy · 1 

elnök. . . ' 

'Kimeritőbb fölszólitások a birlapokba .Pulszky Ferencz alelnök, és Saárossy Józ~ef titoknok, aláirásával küldettek. 

--------

IX 

A 

k ' természetvizsgálók Kassa-Eperjesen magyar orvoso es k k 
tartott vn. nagygyülésében részt vett tago na 

~ . N é v. 
c'3 

J. Gróf Andrássy György., 
2. Pulszky. Ferencz 
3. Kubinyi Agoston j 
4. Kubinyi Ferencz 

1 5. Jónás József 
6. Barra Istv~n 
7. Katona Geiza 
s. Bujánovich Eduard 
9. Dr. Zipser A. 

10. Kubinyi Geyza 
H. Békás János 
12. Henszlmii.nn Imre . 
13. Weitzenb~eyer Fngyes 
t4. Alexy L(.\JOS 
t5. l\finikus Vincze 
16. Kováts l\l. Antal 
'l 7. Újházy LC}.jos 
18. Grosz Frig1'~s . 
:19. l\farczényi l\fatyas 
20. Ziska Károly 
21. Reviczky Istv~n 
22. Antalffy Fl?rls 
23. Adler Berti 
24. Dr. Saárossy József 
25. Grubicy István 
26. Stockinger Imre 
27. Lefkoyics Sándor 
28. Heim Eduard 
29. Fiedler Károly 
30. Csorba Károly 
31. Baranyay István 
32. Kloczko János 
33. Laszgallner Omode 
34. Szécsey Imre 
35. Weitzenbreyer Endre 
:36. Jene Kri~tóf 
37. Breger A~oston 
38. Berecz Károly 
39. Szigethy István 
40. Beermann Julius 
41. Jijabb Sinay Miklós 

NÉV S 0 ·R A. 

Hivatal. 

elnök főispán 
alelnök . 
a m. nemz. Muzeum igazg. 
táblabíró 
professor. 
pestmegyei főorvos 
orvostudor 
táblabíró 
professor . . . 
természetv1zsgalo 
természetvizsgáló 
orvosdr. 
orvosdr. . ". 
sz. k. Kassa város tiszt. ioorv. 
.;:öltészettanár 
professor 
tanácsnok 
orvos-sebész dr. 
hittanár 
ügyvéd 
jogász 
erdei pénztárnok 
orvos-sebész 
orvostudor 
uradalmi tiszt 
professor 
orvostudor 
orvostudor 
kereskedő 
ü éd kgai főbíró 
kassai tanács~ok 
választó polgar 
ügyvéd . 
gyógyszeresz 
orvos 
ügyvéd 
ügyvéd . . . 
tolna-pesti oklev. k1sdedovo 
orvostudor 
kir. közalapitványi tiszt 

L a k h e l Y· 

1 
K. H. Hosszuréth 
Szécsény 
Pest 
L<>soncz 
Pécs 
Kis-I{őrös 
Göncz 
Habsan 
Beszterczebánya 
Pest 
Pest 
Pest 
Kassa 
Kassa 
Eger 
Kassa 
Kassa 
N.-Várad 
Kassa 
Pest 
Pest 
Kassa 
Göntz 
Eperjes 
Kassa 
Kassa 
Pasno 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
Kassa . 
Pest 
Kolosvár 
Munkács 
Kassa 

b 

Tudományszak. , 

gazdasági . 
természettam 
élettani 
ásványtani 
termésíettani 
ásványtani 
orvos-sebészi 
gaz~asági_ 
ásvanytaru 
gazdasági . 
természettant 
természettani 
orvos-sebészi 
orvos-sebészi 
ásványtani . 
tennészettam 
természettani 
orvos-sebészi 
élettani 
gazdasági . 
természettam 
természettani 
orvos-sebészi 
orvos-sebészi 
o-azdasági " . természettam 

1 

orvos-sebészi 
orvos-sebészi 
O'azdasá!!'i " ~ . 

1 
tennészettam 
O'azdasag' O'i " . . 

1 gazdasagi 
gazdas~~ 

1 

gazdasag1 
ásványtani 

1 

orvosi 
crazdasági 

1 természettani 
1 élettani . 

1 
orvos-sebészi 
gazdasági 
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42. Hreblay Antal 
43. Gróf Kem~ny József 
44. Jácz Károly 
45. Jácz János 
46. Rimanóczy FerenC't. 
47. Szőke Zsigmond 
48. 'Siró István 
49. Török József 
50. Klestinszky László 
51. Maléter Vilmos 
52. l<'leischer Frigyes 
53. Haitsch Lajos 
.54. Horváth Vincze 
p5. Kiss Károly 
56. Papp József 
57. Bene Ferencz 
58. Bene Károly 
59. Walla Ferencz 
60. Neuhold Ferencz 1 

61. Kádas Rudolf 
62. Vidasics Eduárd 
63. Kruppay Krizosztom 
64. Fekete Gábor 
65. Répássy József 
66. Szentimrey András 
67. Török János 
68. Farkassányi Sámuel 
69. Frenkl Gyula 
70. Wolny István 
71. Ocskai Ocskay Antal 
72. Richter Alajos 
73. Bódy József 
7 4. Milwicz Kelemen 
75. Hw1yady János 
76. Ováry Pál 
77. Koregtho ·Antal 
78. Schehovics Lajo 
79. Weisz Mihály 
80. Krutsay János 
81. Pongracz József 
82. Lenner Miklós 
83. Roth Mátyás 
84. Polinszky Alajos 
85. Terhes Bénjamin 
86. Schneider István 
87. Hlavács János 
88. Tarnovszky György 
89. B. Luzsinszky Pál 
90. Glück Izidor 
91. Arányi Lajos 
92. Lukachich Ferencz 
93. Joffe Antal 
94. Dobay Lajos 
95. Halász Geiza 
96. Háry Károly 
97. Simko Györg·y 
98. Billnitzer 

Hivatal. 

mérnök 
magyar akademia tagja 

· orvostudor 
kir. kamra orvosa 
Kassa sz. k. · város polgárm. 
főorvos 
főorvos 
ügyvéd 
megyei aljegyző 
gyógyszerész 
orvostudor 
professor 
váltó ügyvéd 
t. társ. r. tag 
város kapitánya 
orvos 
természettudományi kedvelő 
orvostudor 
orvostudor 
tanár 
tanár 
bölcsészt. tudor 
tanár 
tanár 
táblabíró 
a m. gazd. egyes. titoknoka 
táblabiró 
orvostudor 
orvostudor 
kassai püspök 
prépost 
5 évi orvosn. 
uradalmi felügyelő 
orvostudor 
űrvosdr. 
gyóg1szerész 
orvos 
választó polgár 
ügyvéd 
k. táblai h. jegyző 
természettanár 
orvos 
sz. k. Kassa város urad. üg-yel. 
orvostudor 
mérnök 
mérnök 
magyar nyelvtanár 
cs. k. kamarás 
orvosnövendék 
orvostudor és tanár 
sebész 
orvostudor 
város főügyésze 
kórházi s vármegyei főorvos 
polgár 
akad. tanár 
orvostudor 

L a k h e l y. 

Kassa 
Kolosvár Erdélyben 
Pest 
Aranyidka 
Kassa 
Unghvár 
Ungvár 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
Mattheocz 
Mattheocz 
Kassa 
Pest 
Kassa 
Pest 
Pest 
Pest 
Kassa 
Nagyvárad 
Nagyvárad· 
Kassa 
Nagyvárad . 
Kassa 
Kassa 
Pest 
Kassa 
Kassa 
'Kassa 
Kassa 
Kassa és Jászó 
Eperjes 
Coburg 
Pest 
Szántó 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
Somogy 
Rozsnyó 
Kassa 
Kassa 
Tokay 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
.Kassa 
Bécs 
Pest 
Kassa 
Pest 
Kassa 
Pest 
Kassa 
Kassa 

1 Kassa 
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természettani 
természettani 
orvosi 
orvosi 
gazdasági 
orvosi 
orvosi 
gazdasági 
~azdasági 
asványtani 
orvosi 
vegytani 
természettani 
te1mészettani 
gazdasági 
orvosi 
természettani· 
orvosi 
orvosi 
természettani 
természettani 
természettani 
teimészettani 
természettani 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
orvosi 
orvos-sebészi 
természettani 
gazdasági 
orvos-sebészi 
ásványtani 
orvosi 
élettani 
ásványtani 
orvos-sebészi 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
természettani 
orvos-sebészi 
gazdasági 
orvosi és füvészi 
természettani 
természettani 
gazdasági 
gazdasági 
orvosi 
orvosi 
orvosi 
orvosi 
gazdasági 
orvosi 
gazdasági 
ásványtan~ 
orvosi 
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. 99. Wiederrnann Mátyás 
100. Aiczin~er József 
101. Turcsanyi Antal 
-102. Turcsányi Vincze 
103. Hajke Sándor 
-104. Molnár István 
105. Szabó Dávid 
106. Szentimrey Bertalan 
107. Miliályi Károly 
108. Tomka Miklós 
109. Szászky Ignácz 
110. Dulovic~ János 
111. Kuthy Lajos 
112. Vahot Imre 
113. Eder Ferencz 
114. Fekete János 
115. Schavniczky Endre 
116. Barlay l\filiály 
117. Szentimrey G yörg-y 
118. Hoffory János . 
119. Rózsa Ferencz 
120. Peller József 
121. Wao"ller Antal 
122. Posonyi János 
123. Benczúr Vilmos 
124. Kobilits Dl. 
125. Hrabovszky József 
126. Ferenczy, József 
127. Nehrer Agoston 
·128. Wedl János 
129. Dr. Horváth l\lihály 
130. Dr. Jantsik Mihály 
131. Szopko Márton 
132. Kiss Antal 
133. Bartakovics Flórián 
134. Kelcz István 
J 35. Jánik Ferencz 
136. Hanák Ker. János 
137. Sümeghy Pál 
138. Kovács Gyula 
139. Romer Flóris 
140. Fister Tibortz. 
141. Kopeczky Vidor 
142. Wieser Ferdinand 
143. Kocianovich József 
144. Kaczander Áron 
145. Csajághy-Károly 
146. Schön Vilmos 
147. Prámer Alajos 
148. Sinay Miklós 
149. Gabanyi Tamás 
150. Szojka Sándor 
'l~L P?flgrácz Györg-y 
fa2. Lange Ferencz 
153. Miskoltzy János 
154. Vitó György . 
155. Ho111 Imre 

Hivatal. 

2enetaniió · · 
sz. k. Kassa város számv. 
Tettes k. Táb h. jegyző 
n.váradi acad. tanár 
tanácsnok 
professor 
orvostudor 
táblabiró 
sz. k. Kassa v. vál. közs. jegyz. 
tanácsnok 
ellenőr 
táblai üg-yvéd 
m. acad. tag s t.biró j 
a P.Divatl. szerk. sügyv. stb. 
ügyvéd 
aljegyző 
5 évi orvosi növendék 
tanár 
abauji főjegyző . 
orvostudor 
orvostudor 
egyetemi segédorvos 
kamarai orvos 
zabolcsmegyei főorvos 
gyógyszerész . 
gyógyszerész . . 1 
kassai segédp. éselemt hittan. 
hittanár, kassai ref. pap 
czukorgyár-igazgató 
képíró 
tanár 
tanár 
lelkész 
gyakorló orvos 
táblabiró 
alispán 
jószág-felügyelő 
kegyesrendi áldor és tanár 
kegyesrendi áldor és tanár 
orvos 
akad. tanár 
gymn. tanár 
gymn. tanár 
gyógyszerész 
gyógyszerész 
orvostudor 
professor 
orvostudor 
kassai sz.széki aljegyző 
püspöki ügyvéd ' 
kassai szentszéki jegyző 
sz. k. Kassa város főjegyzője 
rozsnyói lyceumi tanár 
gyógysz. és több t. társ. tagja 
nyitrai lyc. természettan' okt. 
táblabíró 
gyógyszerész 
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Kassa 
Kassa 
Pest 
Nagyvárad 
Kassa 
Sárospatak 
Sárospatak 
Kr. Vajda 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
Pest 
Pest 
Pest 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
K. Vajda 
Jászó 
Pest 
Pest 
Halin 
Nyíregyháza 
Nyíregyháza 
Nyíregyháza 
Kassa 
Kassa 
Kassa 

· Bécs 
Bécs 
Kassa 
Kassa 
Rozsnyó 
Nyitra 
Kassa 
Csákány 
Pest 
Pest 
Bécs 
Pozsony 
Esztergom 
Esztergom 
Ó-Budán 
Gyöngyös 
Miskolcz 
Pécs 
S. A. Ujhely 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
Rozsnyó 
Nyitra 
Nyitra 
Monaj 
S. A. Ujhely 
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terrnészeltan i 
gazdasági 
termé zettani 
termé zettani 
természettani 
természettani 
gazdasági 
gazdasági 
természettani 
gazdasági 
gazdasági 
gazdaság·i 
gazdasági 
gazdasági s iparosi 
természettani 
természettani 
orvos-sebészi 
természettani 
gazdasági 
orvos-sebészi 
orvos-sebészi 
természettani 
orvosi 
orvosi 
ásványtani 
természettani 
természettani 
természettani 
ásványtani 
természettani 
természettani 
természettani 
természettani 
orvos-sebészi 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
állat- és növenytani 

. élettani 

b* 

élet- és növenytani 
állat- és természettani 
gazdasági · 
gazdasági 
ásványtani 
ásványtani 
orvos-sebészi 
élet- és ásványtani 
orvos-sebészi 
gazdasági 
gazdaság·i 
gazdasági 
természettani 
természettani 
természettani 
természettani 
t?azdasági. 
asványtanr 
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156. Breger János 
f57. Kronperger Antal 
f 58. l\leskó Sándor 
159. Verpin Gábor 
160. Danilovics Mihály 
161. Wajnárovich· József 
162. Bellaagh József 
163. Illincz János 
164. Hon1áth János 
165. Ungár Sámuel. 
166. Bayer János 
167. Sebestyén Károly 
168. Tichy Ferencz • 
169. Reszdorfer János 
170. Soos Ágoston 
171. Patay Sámuel 
172. Geiszberger Ferencz 
173. Pohl József 
174. Schwank József 
175. Altmanil. Leo 
176. Szolcsányi Ádám 
f 77. Kollárcsik István 
178. Breznay István 
179. Czirbusz István 
180. Vitéz Vincze 
181. Krieger Tamá 
182. Stoltz Samu 
183. Barcs Eduárd 
184. Schmidt András 
185. Katbona Mihaly 
186. Szántay Lajos 
187. Paulus Károly 
188. Vandrák András 
189. Kuzmik Sámuel 
190. Kriebel Ernő 
191. Kostyák János 
192. Ridárcsik Gábor 
193. Kere·sztesy Sotna 
194. Nebrer Antal 
195: Nebrer .l\Iihály 
196. Hazslinszky József 
197. Kaczvinszky Viktor 
198. Báró Sablhausen 
199. Rombauer Godofried 
200. Skrabák József-
201. Balogh Pál 
202. Nágy Gedeon 
203. Radányi József 
204. Ujhelyi Alajos 
205. Török Sámuel 
206. Gróf Károlyi Ede 
207. Komáromi József 
208. Klestinszky István 
209. Pap Sámuel 
210. Pap Jenő 
211. Hanák l\lihály 
212. Fekete Károly 

Hivatal. 

orvostudor 
tanár 
ü éd JfYV. . . ő varos1 Jegyz 
nevelő 
orvostudor 
professor 
bányász 
orvostudor 
orvostudor 
polgár 
főorvos a Kunságban 
nevelő 
kam. seborvos 
táblabíró 
első alispán 
gyártulajdonos 
bányaigazgató 
lott. főnök 
orvos-növendék 
kanonok 
kanonok 
főorvos 
főorvos 
zempléni főesperes 
kereskedő 
orvostudor 
t. n. Sárosmegye r. főorvosa 
az eperjesi fels. leányosk. tan. 
t. Borsodmegye főorvosa 
orvostudor 
sebész 
professor · 
4 évi: orvos-növendék 
ügyész 
hites gyógyszerész 
orvostudor 
ügyvéd 
orvos 
gyógyszerész 
természettanár 
mennyiségtanár 
gazda -
cs. k. b. tanácsos 
táblabiró 
orvosfüd01· 
táblabíró 
ügyvéd 
mértanár 
polgár 
t. főjegyző 
főszolgabiró 
levél-tárnok 
táblabíró 
ügyvéd 
orvos 
orvos 
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N.-Mihály 
Pest 
Kassa 
Kassa 
Fehérvár 
Kassa 
Kassa 
Kassa 
Homonna 
Homonna 
Kassa 
Turl{evi 
Gömör 
Soó vár 
Kassa 
Czekeháza 
Szomolnok 
Szomolnok 
Kassa 

. Bécs 
Kassa 
Kassa 
Ujhely 

-Eperjes 
Ujbely 
Epei:jes 
Eperjes 
N.-Szeben 
Eperjes 
l\liskolcz 
l\fiskolcz 
Epei:jes 
Eperjes 
Epeijes 
Epei:jes 
Eperjes 
Epeije 
Eperjes 
Pozsony 
Késmárk 
Szathmár 
Kassa 
Bécs 
Soó vár 

· Gecse 
Pest 
Watta 
Kassa 

· Szathmár 
Kassa 
Radvány 
Mikóháza 
Kassa 
Eperjes 
Eperjes 
Eger 
Eger · 

Tudom á ny szak. 

orvos-sebészi 
természettani 
gazdasági 
gazdasági 
természettani 
orvosi 
természettani 
ásványtani 
orvos-sebészi 
orvor-sebészi 
gazdasági 
orvosi • 
ásványtani 
orvos-sebészi 
gazdasági 
gazdasági 
·ásványtani 
ásványtani 
ásványtani 
orvosi 
gazdasági 
természettani 
orvosi 
orvosi 
gazdasági 
élettani 
orvos-sebészi 
orvos-sebészi 
élettani 
orvosi 

·örvosi 
természettani 
orvos-sebészi 
gazdasági 
ásványtani 
orvos-sebészi 
orvos-sebészi 
gazdasági 
orvos..:sebészi 
ásványtani 
természettani 
természettani 
gazdasági 
ásványtani 
gazdasági 
természettani 
gazdasági 
gazdasági 
természettani 
gazdaság·i 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
gazdaság·i 
élettani 
orvosi 
orvosi 
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213. Ternyanszky János 
214. Lengyel János 
215. Teöreök István 
216. Krieger Tivadar 
217. Irányi István 
218. Gróf Haller Ferencz 
219. Báró Horváth ·József 
220. Klein György 
221. Bercsinszky Alajos 
222. Weszter Imre 
223. Gartemann János 
224. Benczúr József 
225. Holliinder Leo 
226. Dirner József 
227. Turczer Lucian 
228. Vyda Pál 
229. Rozsnay János 
230. Szathmáry t,\ntaJ 
231. Lehoczky Odön 
232. Schwartz l\lihály 
233. Tauszig Jakab 
234. Semsey József 
235. Burchard Vilmos 
236. Erdélyi Ferencz 
237. Bach l\liklós 
238. Bujanovics Rudolf 
239. Krenner Péter 
240. Keszelbauer Károly 
241. Krajzel András 
242. Kollmann Frigyes 
243. Dombay János 
244. Piller Gedeon 
245. Romanics Leopold 
246. Petényi Salamon János 
247. Nendtvich. Károly 
248. Kiss Bálint 
249. Szirmay József 
250. Steinbach István 
251. Novák Antal 
252. Lugossy József 
253. l\fajer István 
254. Schmidt Szörény 
255. Fojtényi Ferencz János 
256. Fürész Eerencz 
257. Krucsay Ignácz 
258. Madarász Gusztáv 
259. Weisz Armin 
260. Bernolak -Károly 
261. Pongrácz Ernő 
262. Zsarnay Imre 
263. Gotthárd Jób 
264. Gömöry András 
265. Dr. Steiner Sándor 
265. Fest Imre 
267. Nadler Károly 
268. Reich Simon 
269. Kollener Vilmos 

Hivatal. 

gyógyszerész 
ügyvéd 
gyógyszerész 
táblabíró 
v.jegyzó 
v.jegyző 
táblabíró 
professor 
növendékpap 
kir. mérnök 
orvostudor 
professor 
kereskedő 
ügyvéd 
gyógyszerész 
ügyvéd 
ügyvéd 
táblabiró 
ügyvéd 
lelkész 
sebész 
táblabíró 
kereskedő 
ügyvéd 
orvostudor 
táblabiró 
orvostudor 
gyáros 
tanár 
gyógyszerész 
főszolgabíró 
alispán 
gyógyszerész 
muzeumi segédőr 
orvostudor 
acad. képiró 
akad. képíró 
akad. képiró· 
orvostudor 
tanár 
tanár 
főapáti titoknok 
sz. Bened. r. pap 
professor 
ügyész 
gyógyszerész 
-orvosdoctor 
kir. b. hegymester 
bányatörvénysiéki jegyző 
Tornamegye közügJiésze 

· t. tornaff!. közalügyész 
ev. pap 
Zemplénm. kórh. főorvosa 
bányapoigárÍ jegyző 
polg·ári hutaigazgató 
sebész mester 
gyógysze1~ész 
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Eperjes 
Kassa 
S.Patak 
Gergela~a 
Eperjes 
Sebes 
Kassa 
Epe1jes 
Bécs , 
Eperjes. 
Epeij,es 
EpeiJes 
Epeijes 
Eperjes 
Eperjes 
Eperjes 
Eperjes 
Lipcse 
Eperjes 
Eperjes 
Epeijes 
Eperjes 
Eperjes 
Epeijes 
Eperjes 
Habran 
Eperjes 
Eperjes 
Eperjes 
Eperjes 
Nagy-Ida 
Peklen 
Epeijes 
Pest 
Pest 
Pest 
Kas a 
Pest 
Terebes 
Debreczen 
Esztergom 
Pannonhegy 
Esztergom 
Kézsmárk 
Kassa 
Rozsnyó 
Ujhely 
Gölnicz 
Gölniczbánya 
Zsarnó 
Hárskút 
Rozsnyó 
S. A. Ujhely 
Igló 
Igló . 
S. A. UJhely 
Igló 
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ásványtani 
gazdá,sági 
ásványtani 
élettani 
élettani 
élettani 
gazdasági 
gazdasági 
természettani 
természettani 
orvosi 
élettani 
természet tani 
~azdasági 
asványtani 
gazdasági 
gazdasági 
gaidasági 
gazdasági . 
természettani 
orvosi 
ásványtani 
gazdasági 
gazdasági 
orvosi 
gazdasági 
orvosi 
gazdasági 
természattani 
ásványtani 
gazdasági . 
természettant 
ásványtani 
élettani 
ásványtani· 
természettani 
gazdasági · 
természettani 
orvos-sebészi 
természettani 
élettani 
élettani 
természettani stb. 
természettani stb. 
természettani stb. 
ásványtani 
orvosi 
természettani 
természettani 
természettani 

r természettani 
termé zettani 
orvosi 
természettani 
természettani 
orvos-sebészi 
ásványtani 
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270. Volny J6zsef 
271. Sihulszky Alajos 
272. Madarász Rudolf 
273. Böhm Gusztáv 
274. Styller Leo ·• 
275. Steinhübel Károly 
276. Fekete Ferencz 
277. Beör Mihály 
278. Dienes Sándor 
279. Bujano,ics Gyula 
280. Csupka Gusztáv 
281. Matthaides Guszti 
282. Fleischer Gábor 
283. Zachar János 
284. Steinhüb'el Samu 
285. Diosy Ágoston 
286. Jendrzejovszky Felix 
287. Kosch Lajos 
288. Dr. Glockner · 
289. Schulek Frigyes 
290. Kapy Eduárd . 
291. Czukor Samu 
292. Herfurth József 
293. Felix Imre 
294. Steller Adoif 
295. Hedry János 
296. Munyay Antal 
297. Horváth Antal 
298. Csupka András 
299. Balzám Ignácz . 
300. Gazsik Ferencz 
301. Urbán Antal 
302. Ördög Dani 
303. Szkala Ignácz 
:304· Duka Péter 
305. Király János 
306. Sárossy György 
307. Dessewffy Albert 
308. B. Ghillány József 
309. Hedry Erneszt 
310. Hedry József 
311. Vilecz Jób 
312. Berthóty Sándor 
313. Bene Péter 
314. 'Eördeögh István 
315. Péchy Kálmán 
316. Krieger János 
317. Sztraka Károly 
318. Sch'imkó Antal 
319. Szomp János 
320. Zimmermamt Károly 
321. Laczko József 
:322. Hodobay András 
323. Hellner Károly 
324. Király József 
325. Bornemisza Kálmán 
326. Semsey Pál 
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kamarai tiszt -
Tom~megye főorvosa 
5 évi orvosnövendék 
bányai mérnök. 
v.t.sz. ülnök 
v. t. ülnök 
eperj.esi RK. se~édlelkész 
Eper~es város fobirája. · 
Eperjes város plébánosa 
táblai jegyző 
ügyvéd 
gyógyszerész 
orvostudor 
tanár 
kereskedő 
kereskedő 
bérlő 
kereskedő 
professor 
proféssor 
főszolgabíró 
orvos 
nevelő 
ág. hitv. lelkész 
ügyvéd 
ügyvéd 
professor 
főorvos 
jogtanár 
főjegyző 
váltótörvényszéki oktató 
sz. k. Eperjes vár. számvevője 
nevelő 
ellenőr 
ellenőr 
épitnök 
ügyvéd 
táblabíró 
táblabíró 
első alispán 
táblabíró 
mérnök 
jegyző 
gyógyszerész 
ügyvéd . 
ügyvéd 
t. aljegyző 
tani tó 
póstamester 
orvostudor 
ev. lelkész 
főügyész 
egyes: gör. lelkész 
ügyvéd 
oskolaigazgató 
földbirtokos 
megyei főjegyző 
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Beszterczebánya 
Torna 
Rozsnyó 
Lőcse · 
Eperjes 
Eperjes 
Eperjes 
Eperjes 
Eperjes 
Eperjes 
Eperjes 
Eperjes 
Miskolcz 
Eperjes 
Eperjes 
Eperjes 
Szilvás 
Eperjes 
Boroszló 
Eperjes 
Eperjes 
Szeben 

. , Epei:jes 
Eperjes . 
Eperjes 
Eperjes 
Eperjes 
Bártfa 
Eperjes 
Eperjes 
Epei:ies 
Epei:jes 
Eperjes 
Epei:ies 
Eperjes 
Epei:jes 
Eperjes 
Marhánv 
Frics · ' 
Raszlavicza 
Raszlavicza 
Bártfaujfalu 
Berthót · 
Unghvár 
Epei:jes 
Eperjes 
Kassa 
B. Csaba 
Eperjes 
Szepes Olaszi 
Hanusfalva 
Eperjes 
Csircsen 
Epei:ies 
Eperjes 
Ternyén 
Eperjes 
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ásványtani 
orvosi 

· orvos-sebészi 
ásványtani 
ásványtani 
gazdasági 
tennészettani 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
vegytani 
orvos-sebészi 
tennészettani 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
ásványi 
természettani 
gazdasági 
orvos-sebészi 
állattani 
természettani 
gazdasági 
gazdasági 
természettani 
orvos-sebészi 
természettani 
gazdasági 
élettani 
orvos-sebészi ' 
élettani 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
gazdasági 
természettani 
természettani 
vegytani 
növeny- és állattan 
gazdasági 
gazdasági 
élettani szak. 
gazdasági 
orvos-sebészi 
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Kassa és Eperjes sz. k. városok · a Vll-ik gyülés emlékére az eddigi szokás szerint e ml ék
p én z t is verettek Bécsben Böhm hazánkfia által, mellynek egyik oldafa a két város czimerét mu
tatja, ezen felirással: „A testvérileg egyesült sz. kir. városok, Kassa és Eperjes MDCCCXXXXVI." 
A hátlap közepén ez áll: „Szivesen fogadják az aug. 10-16. egybegyült magyar orvosokat és ter
mészetvizsgáló kat." Köröskörül a cser-, .fenyő-, bikk- és juharfa-galyakbóli koszoru galand-tekerü
letein a kirándulási helyek nevei: Ránk, Jászó, Aranyidka, Lipócz, Bártfa, Sóvár , Vörösvágás és 

ú-Ruzsin állanak. 

------
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B. 

W~i• -••E.i.l&~IK 
VAGYIS A 

~éo=,é8e k · fog .anat·o8it.á8 a. 

1. 

·Ezen tárgyat kimeriti a méltóságos. elnök kivonatban 
megküldött tudósitása. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók Kassa-Eperjesen tartott VJJ ... ik 
nagygyü,lése által nekem jegyzőkönyvileg· meghagyottakban miképpe:Q 

történt eljárásomróli ·.jelentés.· 

A 12-ik pont hatÁrozata értelmében a királyi magyar természettudományi társulat a· Petényi-föle 
kérdésben miképen történt ·eljárásáról hivatalos jelentéstételre felszólittatni rendeltetvén, a tisztelt 
társulat e végett általam f. é. januar 29-kén megkerestetett. 

A 14. pont a. betűje szerint a hegyaljai bortermesztő társaság alakitása tekintetéből, 
mellynek elnöke herczeg Breczenheim Ferdinand, tagjai pedig gróf Andrássy György, Bujanovics 
E_duard, Richter Alajos, I<assa városa, Patay Sámuel, Patay József, Piller Gedeon, Szirmay Ádám, 
Soos Ágoston, Nagy Gedeon, Szent-Iványi Endre, Vitéz György, Kesselbauer Károly, és Szabó 
Dávid urak , általam herczeg Breczenheim Ferdinand ő nagysága a nevezett urak összehivása vé
gett megkéretett. 

. A 14. pont b. betüje alatt: · a növenytani szakosztályi jegyzőkönyv hitelesítése alkalmával 
a Kassa vidékén talált s előmutatott tövises csimpa (xanthium spinosum) gordonnemü növenynek 
káros hatássali elterjedése, s kii~tásának eszközlése iránt az illető hatóságok figyelmeztetni hatá
roztatván, erre nézve nemes Sáros megye m. e. december 10-én közgyűlésben, ns Abauj megye 
ugyanazon hó 24-. s végre Kassa és Eperjes városai szinte azon hó 26-án általam felszólittattak. 

A 15. pontnál fogva: Ns Kassa város küldöttségének bucsuzó beszéde, melly a munká
latokba lett volna felveendő, miután az akkori szónok, mit sajnosan esik jelentenem - gyűlés után 
rövid időre meghalálozott, ki nem eszközöltethetett. 

A 17. pontban emlitettEperjes város küldöttségének üdvözlő beszéde kieszközöltetvén, 
Halász Gejza urnak m. e. dec. t 6. megküldetett. 

XVII 

A 19. pont értelmében a magyar tudós társaság a magyar régi épületek szemmel tartá
sára és az országgyűléshez e tekintetben intézendő folyamodvány pártolására, kassai megyés püspök 
ő nagyságával s szab. kir. Kassa városával egyetemben felszólittatni rendeltetvén, a két utóbbi még 
közgyűlés alatt, a m. tudós társaság pedig mult évi dec. 16-án általam ez iránt felszólittatott. 

A 20. pont szerint: Bujanovics Eduard ur ér.tekezése „a gazdászati törvényhozás
ról" a magyar gazdasági egyesülettel 'm. é. dec. 16. közöltetett. 

A 23. pont értelmében: az értekezők felszólitattak, miszerint értekezéseiket f. é. januar 
elsejéig a mukálatok szerkesztőségével közöljék. ' 

A 25. pont a. betűje szerint: a terménykiállitási czikkek összeírása m. é. dece~ber 16. 
megtörtént. . 

A 25. pont b, betüje szerint: kötelességemül tétetvén annak· eszközlése, hogy a buja
senyv és rüh orvoslására megyei kórházak felállitása végett ns Sáros · megye által az ország többi 
hatóságai szólitassanak fel, ez m. é. dec. i 3. Sáros megye közgyülésében teljesitetett, s általa az 
orszag minden hatóságai felszólitaltak. 

· A 25. p. d. betüje szerint: az ásványvizek tárgyában állandóan müködő választmány, a kikért 
segédpénz hová forditása iránti véleményadásra lévén fclszólitandó, erről f. é. martiushó 1 7-én Sauer 
tanár urat az ezt tárgyazó jegyzőkönyvi kivonat megküldése mellett értesitettem; miután azon
ban hozzám .mind ez ideig semmi sem küldetett' a magyar királyi Helytartó tanácsnak az illető 

tervezetet el nem küldhettem. 
A 27. pontban kötelességeműl tétetett: miszP,rint Nádor ő föherczegsége félszázados ün

nepének örökitéseül Pesten felállítandó nemzeti kór-, őrj- ~s lelenczház iránt - a.ddig is; mig 
a jövő ". országgyiilés a magyar orvosok és termószetvizsgálók vm. nagygyülése által ez érdemben 
megkerestetnék, -Ö fensége ·egy üdvözlő irat mellett értesittessék, az ország minden hatóságai pedig 
ns Sáros és Abauj megyék által ugyan e czélra felszólittassanak. Ennek folytán a nádori üdvözlő 
iratot, miután ő főherczegsége épen azon időben kezdett súlyos betegségéből ·menekülni, melly 
könnyült állapotát vajha a míndenbató · engedte volna tovább terjedni .! - személyesen át nem 
adhatván, az Stoffer tanácsos ur által novemb. 15. benyujtatott. Továbbá nemes Sáros megye köz
gyűlésén e túrgy m. é. deé. 13~ szőnyegre jövén, általa az ország minden törvényhatóságai fel
szólittattak, ns Abauj megyének pedig e részben' m. é. dec. 24. írtam. 

A 36. pont határozatánál fogva a jövő VJH. nagygyűlésre vitatási tárgyakúl- kitűzött kér
dések kihirdetése megtörtént . 

A 38. pontban: a temesvári, pécsi, eperjes-kassai . emlékpénz bélyegei, meHyek a bécsi 
pénzverő háznál lötcznek, azoknak szerzője Böhm művész által előszereztetni rendeltetvén, a most 
nevezett művészhez e targyban irt két rendbeli levelemre választ mind ez ideig nem vevék, ugy érte
sültem azonban, mikép a kassa-epeijesi bélyeg a VIl-ik nagygyűlés alelnöke által a muzeum számára 
már által van adva. 

\._ 

Stáhly Ignácz ő nagysága, mint a Pécsett tartott nagygyűlésen kitüzölt orvosi pályakérdés 
megbirálására választott bizottmány elnöke, martius 17. általam megkerestetett, miszerint az e tárgy
hani szükséges lépéseket meglenni , sziveskedjék . . ...:.... Hosszúréth junius 14--én 1847. 

G:l'ÓÍ And1'líssy Ggö1·gy, 
mint a VU-ik nagygyűlés elnöke. 

e 
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2. 

Hirdetés. 

A magyar orvosok és tern1észetvizsgálók Kassá-Eperjesen tartott VII-ik naggyülése határ~iat~b?l 
· t k alulirottak köztudomásra hozni , hogy ugyancsak a magyar orvosok és természetv1zsgalok 

s1e ne 'k ··1é é .t t' é tudo 
f. évi auO'ustus havában Sopronban tartandó, számszerint VIll-1 nagygyu .~ re v1 ~ as s -
mányos ~egfejtés tárgyaiul szakok szerint a következő pontok és kérdések tuzettek k1 : 

· I-ör. Az orvos-sebészi szakosztályban: 
aj A hagymáz , 
b) A gümőkór, · ' 
c) Az önkint kifejlett álomjáiás és annak okai. . , . . .. 

Il-or. Az élet-, állat-, és · növenytani szakosztályban Petényi Salamon md1tvanya kovetkez-

tében a következő kérdések fogadtattak el : : . . . 
a) Honnan ered ·, hogy a vakond a viz által elöntött szigeteken a v1z apadasa utan 

azonnal j~lentkezik, holott vízár alkalmakor a többi emlős mind elvész'? • .. . . 
b) Szólitassék fel a gyülekezet, különösen pedig a szaktudósok azon adatok gyu~tésére, 

mellyék a részint már kiveszett (mint példáúi a b.öl,ény - bos taurus -: :adkecs~~ - cap~a 1bex -
·s a t.) részint a már kiveszni indult állatf~jok .<~mők. a h~d ~ ~astor fehs - bmz -„ fehs ly~~:
zerge _ antilope rupicapra): természeth1stória1 tulaJdona1k leirasa, s emléke meg- c:s fenta1 tasara 

szolgálhatnak. . 
c) Soprony megye növenytani tekintetbe?· 

IH-or. Az ásványtani szakosztály ismétli azon ohaJtását, hogy : 
a) Budapest vidékének földismei leirása 'hozassék létre. . . 
b) Irassanak le a hazánkban előforduló álanyásványok (~icke~erze) , hegJek .ké~lel~1 , _ 

határoztassanak meg különféle nemei , s adassék elő a kisérletek nyoman. k1k~tatott ~zo~ banasm~d, 
melly szerint a bennök levő különféle érczeke~ egymást.ól ~lválasztani , 3 1gy ertékes1tem lehessen. 

c) Részletes fejtegetés a soprom kőszénbanyakról. . . . ,. . . 
IV. A gazd. és műtani szakosztály a következő ~érdések m~r1tatasat tuzte k1 maganal:: 

a) Mellyek Sopron megyének legnevezetesb foldterménye1 ~ 
b) Milly terjedelemben divatozik a megyébe.n az ugarrendszer '? s mik ép használtatik az 

ugar a nemes birtokon'? ·s mik ép az urbéri telkeken'? 
· e) Mi lábon áll az elhirült rábaközi lótenyésztés, s minek köszöni ez tapasztalt elő-

menetelét'? 
d) Mellyek a soproni és ruszti bortermesztés sajátságai'? s örvend-e még . az ottani 

bires b.or korábbi nagy keletének '? s ha nem,, mik .a ~anya~lás okai'? .. .. 
e) Melly vidékein Sopron megyenek d1szl1k legmkább a gyumolcsteuyésztés , s mikép 

készül a hires soproni asztali gyümölcs'? 

XIX 

f) Mi történt eddig Sopron megyében a selyemtenyésztés érdekében '? 
g) Mellyek azon műipari vállalatok, mik Sopron megyében a mezőgazdasággal szoros 

kapcsolatban üzetnek, s a mikre e megyét természetszerű, s szomszédsági körülményei alkalmassá 
teszik'? 

V-ör. A természettani, földrajzi és archaeologiai szakosztály részéről 
Az 1845-ki Vl-ik gyülés által kitüzött, de kellően meg nem vitatott kérdés ez alakban 

újra kitüzetik. . . 
Terjesztessék elő, ugyanaz-·e lényegileg, - és miben áll, .a melegség, világossii.g, villa

nyosság e electricitas) ' delejség ' ( magnetismus) tüneményeinek tárgyas oka'? és ba nem' adassék 
elő a nevezett tünemények · közötti kölcsönös viszony és rokonság, úgy a mint az eddigi kisérletek, 
·és elmélet nyomán feJlődött. · . ; 

Ugyan e vándOJ.' Egyesületnek 6-ik na~ygyül'ésében a kél testvérhaza közegészségi ügyé~ 
nek érdekében, s annak rendezésére kö\etkezö p-á ly ak érd és tüzetett ki: . · 
. Dolgoztassék ki egy Magyarországra alkalmazható rendőrségi és orvostörvényszéki terv , 
~1elly a szükséges kútforrásokból levén mentve, egy részről általa honunk emberiségének mind 
'e~yetemes, mind egyéni élet- és egészségbeli üdve a lehető legtökéletesebb karba hely~ztessék , 
mas részről pedig az orvosi rend viszonyai, állása , kütelességei , s jogai megfejte&sen~k. . · 

Ezen pályakérdésre érkezett munkálatok közül a két legjobbik az idei, vagyis a Vlll-ik 
nagygyülésben fog a jutalom-dijjal megkoszorúztalni. . 

A legközelebb lefolyt nagygyülésen, melly Kas s a-E p ~ rj e s e n tartatott, ngos Kubinyi 
Ágost _o .n kir. tanácsos és nemzeti muzeumi igazgató ur indítványára az illető szakosztály ajánlatára 
közakarattal a következő p á 1 y a k é r dé s fogadtatott el : 

Kell-e, lehet-e , s tanácsos-e, némelly állatokat gazdaság, egészség s kényelmünk te
kintetéből kiirtani vagy kevesbíteni '? s ha igen , mellyek azok, mimódon irtathatnak ki , különösen 
a két magyar hazát tekintve '? . 

A feleletek beküldendők lesznek t 84-8-ik évi május 18· ig a magyar term. társulat elnö
kéhez , Pestre bérmentesen, idegen . kéziel irva, lapozva bekötve, s a szokott m.ód szerint jeligés 
levelekkel ellátva; a term. tud. társulat a bejött munkákat megbirál ván , a pályakérdésre bejövendő 
pénzösszeg két harmada a legjobbnak itélt munkának , egy harmada pedig a másodiknak fog az 
1848-ik évben tartandó m. orv. -és természetvizsgálók 9-ik nagygyülésén jutalomul kiadatni. - Ezek 
köztudomásra juttatása mellett, a tárgyak és ügyek fontossága tekintetéből is, teljes hazáfiui bizalom
mal és tisztelettel felszóllitunk és kérünk minden barátot, hogy ezen kérdések vitatkozásában és 
megfejtésében minél számosabban vegyenek részt a legközelebbi nagygyülésen. 

Eperjesen martius l-jén 184-7. Gróf Andrássy György, mint a VII. nagygyülés elnöke. 
Dr. Saárosy József, mint titoknok. 

'. 
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3. 

A m~gyar orvosok .és te~inészetvizsgá.lók nagygyülésé
nek alapszabályai. 

Czélja ezen gyülésnek személyes ismeretség, orvosi és természettani ismeretek, tapasztalatok s 
új találmányok, mennyiben lehetséges, élőszó általi rövid közlése és terjesZtése, sőt a gyülések 
helyének változtatásával a hazai vidékek helybeli ismertetése is. 
· · · · Ez ·évben tartatik ugyan egy második gyülés még pedig Pesten , september 6-kán és 
kö.vetkező napjaiban, jövendőre azonban évenkint csupán egyszer; azonban minden következő 
gyÜlésnek helyét, melly hazánk majd ama majd eme népesebb vagy főbb oskoláival s jelesebb 
intézetekkel' nem különben kitünő természettani ritkaságokkal diszlő városa lehet' mind,enkor, ,az 
utólsó gyü.lés határozandja meg. 

A gyülésre megjelent minden tag a határidő előtti három nap alatt magát az e végett 
megválasztandó ügyvivőnél, ki egyszersmind alelnök egy személyben, s jegyzőnél személyesen be-
ir-ván , belépti jegyet kap. . 

A szinte előre megválasztott elnök a kitüzött napon megnyitván az ülést, a jelenlevők 
nevei, ugy az alapszabályok is fölolvastatnak, s a mult gyülés óla talán elhun1't nevezetesebb ma
gyar orvosok -és természetvizsgálók fölött emlékbeszédek tartatnak. 

A külön tudományokkal foglalkozó tagok iránti tekintetből külön osztályok rendeltetnek, 
ugymint: az orvosok és sebészek, physicusok, geograpbusok és astronomusok, mineralogusok, 
deognostícusok chemicusok és pharmaceuták , zoologusok, physiologusok és botanicusok , vég~e 
~ . ' 
a veter!nariusok és oeconomusok részére; magában értet vén, hogy a résztvevő tagok számához 
és minő'ségéhez képest ezen osztályokat szaporítni vagy kevesítni szabad !eszen. 

· Diplomaticus nyetve gyüléseinknek a magyar, ezen vitetvén jegyzőkönyvünk is, mindazál
tal hazai nyelvünkben kevéssé jártas ügyfeleink diákul, sőt saját anyai nyelvükön is adhatják 

közléseiket. • 
Utólsó két napon közgyűlések · tartatván , ezeken a részletes üiésekben legnevezeteseb-

belmék tartott · dolgozatok vagy fölfedezések újra fölolvastatnak. 
Minden választás vagy fontosabb tárgy titkos szótöbbséggel döntetik el, és a szavazásban 

minden beirott résztvevő tagnak egyenlő joga van. 
Utólsó nap kijeleltetik a legközelebb tartandó gy?Iésn~k h~J~·e, megválaszt~tik jövő_r~ -~z 

elnök továLbá az alelnök és ügyvivő egy személyben es a Jegyző 1s, melly utóbbiak a k1tuzott 
helyb~n vagy annak közelében lakván, szállásokról, kirándulásokról, ren_des élel~mbeli el~átásról, 
gyülési termekről, mulatságokról előre gondoskodni s a sikert JÓ eleve lurlapok altal orszagszerte 

közretenni kötelesek lesznek. 

XXl 

Végezetül az elnök befejezi a nagygyülést 
Mint nyilvánossá~ emberei a tudomány terjedését és polgártársaink müvelődhetéstit ve

vén különös tekintetbe, a tudományt kedvelő vendégek között minden közgyülés alkalmával a hely 
kiterjedéséhez képest elég számu jegyek osztatnak ki. 

4. 

Pótlólag hozato~t s alapszabályul szolgálandó nagygyülési végzések , -
mellyek az alapszabályokkal egyetemben mindenkor felolvastatni hatá..: 

· roztattak. 

tör. Mindjárt a 2ik nagygyülésen végzéssé lőn, hogy jövőre két titoknok választassék. 
2or. Az 5ik nagygyiilésen az archaeologia , a 2ik t. i. a természettani szakosztályba felvé

tetett, (lásd a kolozsvári , vagy is 5ik nagygyülés jegyzőkönyvének 2ik pontját), - a 7ik nagy
gyülésen pedig az 5-ik, t. i. gazdasagi szakosztályban a műiparnak nyittatott tér (lásd a 7-ik vagyis 
·Kassa-Eperjesi riagygyülés jegyzőkönyvének 29. pontját.) 

3-or; ·A közülé~ekben felolvasandó . értekezésekre nézve a szakülések minden ovatossággal 
csak átalános, és közérdekü tárgyakat. ajánljanak, mik ~öziil mellye~ legy~nek, és micsoda m_ó~o

sitással felveendők, a .szakülések hivatalpqkai a nagyg.yülés tisztYiselfüvel ·határozzák el ; - .az· első 
gyülésen, inidőn még a szakosztályok nem működtek , csak kevés , s szinte közérdekü , értekezések 
olvastassanak, és· azok megválasztását az erre e1őlegesen a gyülés illy tárgyban jártas tagiaival ta
nácskózást tartott tisztviselők bátarozzák el (lásd a 6-ik 'nagygyülés jegyzőkönyvéne~· 15. pontját.) 

4-er. A mi pénz a gyül~s munkalatai költségeinek 'fedezése után fenmaradna , az pálya
~érdésekre forditapdó. A helyben nem lakó titoknoknak uti költségekre·, s a mµnk~latok szerkesz
t~jének a közgyülésből illő díj ajánltassék (lá d a 6-ik nagygyülés J 5. pontját). 

5-ör A szakok a jövő gyülésre némelly rt?egvitatandó tárgyak-, vagy . kérdéseket előre ki-
tüzendenek (lásd· a 6·-ik .nágygyülés ·15-ik pontját) · 

6-or·. A 7-ik' nagygyüléseri a számad'ások vitelére három évre egy pénztárnok választa
tott, ki egyszersmind a munkálatok szerkesztésére is befolyással legyen; A számad'ítsokrai felügy~lés _pedig 
az alelnökre bizatott (lásd a -7-ik, vagy is Kassa-Eperjesi nagygyülés jegyzőkönyvének 5-ik számát C. 
alatti pontban.) 
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5. 

A közegésségi ügy rendezésében a magyar orvosok és természetvizsgá
lók pécsi nagy gyülésén kitűzött, s a hírlapokban többször - a begyült 
pénzösszeg mennyiségével - hirdetett pályakérdésre tett aláirások és 

· adakozások, névszerint: 

. . . -Scitovszky János 6 excja 20 arany, gról' Andrássy György 10 arany, Czindery László főispán 10 ft; 
i~abb Majláth György 10 ft., Tersztyánszky Imre püspök 10 f., Schmidt János 2 ar. Würzler Vilmos 2 ar., Grosz Frid
rik 1 ar., Eckst-ein Fridrik 1 ar., Rosenfeld József 1 ar., Barra István 1 ar., egy névtelen 15 ft., Pr. Arányi 4 ft. 30 
kr., ·Dr. Joffe 3 ft,, . Dr. Wagner János 4 ft. Két névtelen 3 ft., Dr .. Stockinger 4 ft. 30 kr,, Pr. N. 3 fl.., Balassa 
István ügyvéd ·s ft., Dr. Kovács Endre 9 ft., Dr. Frivaldszky 1 ft., Pr. Balassa 8 ft., Dr. Halász 2 ar. A negyedévi 
orvosnövendékek s nehány sebész 7 ft. 30 kr., Pr. Töltényi 10 pit, Rupp János 10 pft., Havas Ignácz 10 pft., Zla
mál Vilmos 2 ptl., Sangaletti 2J pt't., Gebhard 2 pft, Pr. Reisjnger János 2 ar., Csausz !\fá,rlon 2 ar., Tognjo Lajos i ar., 
Nendtvich Károly 2 pft., Nendtvich Tamás 2 pit, Balék Rudolf l f., Dr. Hutta 1 ft., Haás Mihály 1 fl., Dr. Hölbling 
Miksa t pt\.,Sauer Ignácz 3 ar., Pr. Szöcs 2 ar., Piskovics János 4 ar., Dr. Pfeffer 5 pft., Dr. Papp f pft., Dr. Kren
müller 2 pft., Dr. Horn 5 pft., Dr. Elsasser 2 pft., Pr. Bugát Pál 5 pft., Dr. Rosenmann főorvos i ar., Dr. Palkovics 
főorvos '5 ar., Sipkay Manó 1 pt't., Tóth 1 prt., Pr. Fabini 1 ar., Bittner Imre 3 ar., Dr. Vallat pft., fü. Hoffer 1 pft., 
Pulszky Ferencz 4 ar., Orzovenszky Károly 1 ar., -- Tormay által Tolnából beküldelett 15 pft. - Heuffel János 1 
ar., Vrosda 2 pt't., Kanitz 2 pt't. Nagy Ferencz 2 pft., Gyorgyevics Miklós 4 pl't.} Boer Adolf 2 prt., Jacobei János 1 
pft., Lemberger Henrik t pi\., Krainik László 1 pft. 

Mind össze 70 arany 199 ft, 30 kr. Balassa János egyetemi tanár a 2-dik jutalmat nyerendő pályamun
kának - minthogy az egész összegnek csak negyedrészével koszorúztatik - 10 aranyat adott. - Az imént közlött 
adakozások a kifizetés ;deje szerint , legnagyobb részt még az elhunyt derék Piskovics által a pesti takarék pénztár
ba" tétettek~ · 

• 

II. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók Kassa
Eperjesen tartott VII-ik nagy gyülésének 

DGYZÖK.ÖllYVJE. 
Csik- sz. Királyi s Krasznahorkai Gróf András y György; ö cs. kir. Felsége arany kulcsos 

hive, T. N. Sáros vármegye Főispánja, a magyar academia igazgató s tiszteletbeli tagja, 
mint a magyar orvosok s természetvizsgálók Kassa-Eperjesen tartott nagy gyülésére vá
lasztott e 1 n ö k, és Lubóczi s Cselfalvai Pulszky Ferencz a m. academia tiszt. tagja, T. N. 
Sáros vármegye Táblabirája, mint ezen gyülésre választott alelnök, elölülésök alatt ; 

folyó évi augustus 9-én s következő napjain tárgyaltattak. 

Elsö közülés Kassán augustus 9-én. 

1. Elnök ő nm. kor- és czélszerü beszédben 
elősorolván azon előnyöket, mellyeket hazánk ter
mény-kincseinek , a természet-tudományok fo
nalán legbiztosabban eszközölhető kipuhatolása, 

11. vagyonosságnak, - mint az anyagi jólét fő fel
tételének érdekében szül ; - fejtegetvén továbbá 
azon jótékony befolyást, mellyet hazánk termény
kincseit kimutató statistikai adatok szerzése a köz 
jóra gyakorol és eze·n gyülések hasznosságát , a 
nevezett czélrai törekvésökből következtetvén , 
szíves köszönetet mondott a nagy gyülésnek 
benne helyzett azon bizodalrµáért, minél fogva ez 
évi elnökévé választotta , továbbá szivből üdvö
zölvén, s kitartó együttmunkálásra szóllitván fel 
a gyülekezet összes tagjait, megnyitá a gyülést. 

• 

Melly megnyitó beszéd több izben nyilvánított 
köztetszéssel fogadtatott. 
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2. Titoknok Saarosy József orvos tudor el
nök ő méltóságának a megnyitott nagy gyülés 
elrendezése körül kifejtettj lelkes buzgalmát ; szinte 
Pulszky Ferencz alelnök úrnak e czélra irányzott 
rnüködéseit; továbbá a beteg titoknok-társa be- , 
lyét elnöki jóvábagyás következtében pótló Alexy 
Lajos orvos tudor és Stockinger Imre , a kassai 
királyi academiában természettudomány tanárá
nak fáradalmaikat; nem különben Abauj és Sáros 
vármegye tisztviselő karának , valamint e két vá
rosi hatóságok s leginkább érdemteljes Főbirá
iknak , e részbeni üdvös intézkedéseiket meleg 
szavakban megköszönvén : 

Az összegyűlt tagok ezen szíves megköszö
nésben egyetemesen nyilvánított hálával osztoztak . 

3. Felső Kubinyi Kubinyi Ágoston, a nemzeti 
muzeum igazgatója s királyi tanácsos ő nagysága, 
a jelen gyülésre szép számmal megjelent tagok 
érzelmeit tolmácsolván, azok nevében meg kö
szöné Elnök ő mlga s a nagy gyülés tisztviselői
nek közremunkálásaikat; szánakozó részvéttel em
litette ez után , miként a Pécsett megválasztott 
Titoknokok egyike Horn Ferencz Abauj megyei fő
orvos munkás törekvéseinek közepette súlyos be
tegségbe esvén, hivatalát nem folytatbatta. Ugyan 
azért a gyülést más Titoknok választ~sára felkérte. 

.Erre ő m. az Elnök kijelentvén miként a 
Titoknok tisztével eddiglen helyettesen foglalkozók 
közül, Stockinger Imre tanárt véli megbizandónak : 

4-. Olvastattak a m. orvosok s természet 
vizsgálók nagy gyűlésének legfelsőbb kir. jóvába
gyással megerősített alapszabályai. 

5. Felolvastattak a Pécsett tartott VI. nagy 
gyűlés jegyzőkönyvének azon pontjai, mellyek 
a jelen nagy gyűlés figyelmét, illetőleg rende
zését igénylik, jelesen : 

A nevezett tanár köz megegyezéssel elvá-
<. v• 

lasztatott; - és Elnök ő m. megtisztelő kegyes-
ségeért, úgy mint a tudós gyülekezetnek mege
lőző bizalmaért tisztelet-teljesen rebegvén hálá
ját, a titoknoki széket elfoglalta. 

A) Az ötödik szám alatti b) pontra és 17 
számra vonatkozólag, olvastatott a VI. nagy gyü
lés Elnökének levele , mellyben arról értesíti a 
jelen nagy gyülést , miként a nm. M. K. Hely
tartó Tanácsot alázatos folyamodványban megkér
te légyen, hogy a két testvér bon ásványvizei
nek megvizsgálására némi pénzösszeget p. o. 
évenkénti 1 OOO p.frtot utalványozni méltóztat
nék; s egysze1·smind mellékletben megküldi a 
nm. magyar kir. Helytartó Tanácsnak, e tárgyban 
keletkezett királyi kegyes iatézvényét, mellynek ér
telmében előlegesen egy terv elkészítendő arról, 
hogyan fogna az öszlet a kitüzött czélra forditatni : 

B) A 9-ik számot illetőleg nsgos Kubinyi 
Ágoston jelenté , miszermt a németországi or
vosok és természetvizsgálók mult évben Nürn
bergában tartott gyűléseire kiküldetéséhez ké
pest szándéklott elutazása , gyengélkedése miatt 
elmaradott, és követ-társával együtt bocsánatot 
kért a nagy gyüléstől, hogy e részben hivatá
sának meg nem felelhetett. -· 

C) A i 5-ik szám harmadik pontja felolvas
tatván, ngos Kubinyi Ágoston mint a 6-ik nagy 
gyülés alelnöke , tehát a határozat értelmében 
a pénztarnak felügyelője, előadá hogy a pénz
tár rendes kezelését felette nebezité azon kö
rülmény, miszerint ő nsga mint alelnök Pesten, 
a pénzkezeléssel szinte megbizott titoknok pe
dig Pécsett lakott. Ezen nehézségek és akadá
lyok pedig azonnal megszünnének, ba a pénz
tárnak kezelése és számvitel egy a ~özbizodal
mat bíró egyénre bizatnának. Inditványozá azért, . 
hogy választatnék több évre egy pénztárnok, ki 
a számadást vinné s a gyülés munkálatainak 
szerkesztésére is befolyással lenne. Erre elnök 
mlga megjegyzé, hogy a pénzkezeléssel megbí
zandó egyént három évre kivánná megválasztatni 
- ugy hogy müködéseit, a .hetedik gyülésen 
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Melly levél és királyi intézvény a miként 
teendő további intézkedés iránt adandó vélemény 
végett, a vegytani szakosztálynak kiadatott. 

• 
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megkezdvén a kilenczediken végezni!: Melly ja
vallat köztetszéssel fogadtatván , elnökileg e hi
vatalra ajánltatott Hal~sz Geiza orvos tudor, ki 
a mull évi nagy gyűlésen a titoknoki hivatalt 
dicséretesen viselte : 

Erre Kubinyi Ágoston ő nsga, rend és pon~ 
tosság tekintetéből javallá 1. hogy a pénzkeze
lést az alelnök minden figyelemmel tartsa, 2. a 
számadások minden nagy gyülés első napjaiban 
adassanak be ; 

D) A 15. szám ötödik pontját illetőleg: 

E) A 25-ikf szám a) pontja alatti Halász 
Geiza indítványozta orvos-törvényszéki és rend- . 
őrségi terv kidolgozási1t tárgyazó pályakérdésre 
vonatkozó határozatra nézve, kijelentette maga 
az indítványozó, hogy azt ·a mult nagy gyűlés 

tisztelt elnöke egész terjedelmében foganatosí
totta. A szerzői dijra aláirt összeg befizetett ré
sze a pesti takarékpénztárba betéte tett, részint 
az inditványozó, részint Piskovics János által ; 
s egyszersmind a gyülésnek egy folytatólag alá
írandó ívet nyujtván be, annak pártolására. a 
gyülést fölhívta, mire Elnök ő mlga t o, az al
elnök 4- arannyal megnyitván az aláírást : 

F. A természettani szakosztály jegyzőköny

vének t 1. szám alatti határozatát illetőleg, Pe
tényi Salamon jelenté : miszerint a görliczi ter
mészet- vizsgáló társulatnak, a kért meteorologiai 
szemléletet, azon szíves kérelemmel megküldötte 
légyen , hogy mind vételéről, mind leendő hasz
náról értesitessék, de eddigelé választ nem kapott: 

Az ajánlott orvos tudor egyetemes akarat
tal és közfelkiáltással pénztárnoknak választatott 

Melly okszerű javallat egyértelmüleg el
fogadtatván végeztetett : hogy ez állandó hatá
rozat gyanánt, az alapszabályok után minden 
nagy gyülésen felolvastassék. 

A szakok új kérdések kitűzésére utaltatnak. 

Az aliirási ív az illető szakosztályra ~ttétet
ni rendeltetett. 

Mi tudomásul vétetett 

GJ PAtényi Salamon előadá, hogy a 4-ik 
nagy gyülésben általa 24 darab arany pályadij 
mellett kitűzött pályakérdést a természettudomá
nyi társulat biráló küldöttségének egyhangú íté
lete szerint dijkoszorút érdemelve , Mocsy Mi
hály orvos tudor fejtette meg , és a 24 darab 
aranyat, a koszorúzott, de jelen nem lé~ő szer
zőhöz juttatás végett elnöki kézbe letévén , je
lenté, miként Mocsy Mihály ezen munkáját rö
vid vázlatban, magának a szerzőnek megbízásá
ból , a nagy gyűlés .előtt felolvasni szerencsés 
leend. Ezen jelentés kapcsában olvastatott egy
szersmind a koszorús szerzőnek e nagy gyű

léshez intézett levele, mellyben Reizinger János 
K. T. egyetemi tanárnak ezen munkálatjára vo
natkozó birálatát felolvastatni kéri. 

6. Ezen nagy gyülés elöterve felosztat
ván és elfogadtatván Elnök ö mlga kijelenté : 
miként a programmból kimaradt kassai polgári 
lövelde megszemlélés végett, sőt a vendégeknek 
tetszés szerinti részvételre is délutáni két órá
tól estig nyitva leend. Továbbá a szakosztályok 
alakitása és elrendezésére fordítván figyelmét, 
erre elnökileg felkérte : 

5 

E munkálat vázlatának felolvasása a má
sodik közülésre határoztatván, a pályadijúl kitűzött 
~4 aranyat, Elnök ő mlga Halász Geiza orvos 
tudornak, mint a koszoruzott szerztí meghatal
mazottjának általadás végett kézbesítette. Reizin
ger János bírálatának felolvasása azonban, mi
vel a k. m. természettudományi társulattól e tárgy
ban a nagy gyüléshez semmi hivatalos jelentés 
nem érkezett, ez uttal lehetlenné vált. 

Az 1-ső orvos-sebészi. szakosztályban: 
Bene Ferencz ő nsgát. 

A 2-ik természettani. földrajzi , csillagászati és 
archeologiai szakosztályban : 
Gróf Kemény Józsefet. 

A 3-ik földisme , ásvány-, vegy- és gyógyszer-
tani szakosztályban : 
Kubinyi Ferenczet. 
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7 . Olvastattak a nagy gyüléshez intézett követ-
kező hivatalos levelek : 

a) A magyar academia, 
Természettudományi társulat , 
A buda pesti · orvosi egyesület , 
A Nemzeti Muzeum 
A gazdasági egyesület 
Az ipar egyesület s a t. üdvözlő levelei. 
b) Abaúj megyének levele, niellyben El

nök ő mlgának felszóllitása következtében, ezen 
nagy gyűlés czéljainak elősegítésére tett intéz
kedéseiről jelentést tészen. 

e) Sz kir. Sopron városának levele, melly
ben a magyar orvosok és természet vizsgálók 
8-ik nagy gyülését kebelébe meghivja. 

d) Bártfa sz. kir. város levele, mellyben 

A 4-ik élet-állat és növenytaniban : 
· Kubinyi Ágosto~ ő nsgát 
Az 5-ik gazdasági és barmászati szakosztályban: 

Richter Alajos jászói prépost ő mlgát. 
A szaküléseket illetőleg határo~tatott: mi

szerint az 1-ső és 5-ik számu sz. osztály reggeli 
8 ' a második 9 ' - a harmadik 1 0 ' - a ne
gy~dik végre 11 órakor fogják üléseiket kezdeni. 

Hálás köszönettel fogadtatván az utolsó köz
ülésben újabban fölvétetni határoztatott 

jelenti , hogy tanácsi határozat· következtében a · r 

bártfai fürdőbe kiküldendő nagy gyülési választ· 
mányt szabad szállással s közebéddel látandja el. 

e) A kir. kassai academia , 
A nagy váradi kir. academia, 
A pécsi lyceum, 
A po'sonyi evang. lyceum. 
f. Scitovszky János pécsi püspök ő nagy 

mlganak levele , mellyben megbivásáért köszö
netet mondván ő Excellentiája sajnálattal jelenti, 
hogy gyöngélkedő egéssége miatt a gyűlésben 

részt nem vehetett. 
g) Gróf Teleki József Erdély fő kormányzó

jának levele, mellyben meghívásáért köszöne-

Köszönettel fogadtatott . 

tet mondván ő mlga jelenti . hogy hivatalos fog
lalatosságai miatt e nagy gyűlésben meg nem je
lenhetett. 

h) Gróf Széchenyi István levele, mellyben ha 
· véletlen akadályok nem támadnak, megjelenését 

igérte. 
i) A szomolnoki fő bánya-felügyelőségnek 

két rendbéli levele, mellynek elsejében arról tu
dósítja a gyűlést, hogy a meghívást közhírré tet
te ; a másodikban arról tudósítja , hogy a gyüle
kezetnek fogadtatására és az ezüst foncsolási 
vegyfolyam értelmezése iránt Aranyitkán a czél
szerű rendelkezéseket megtette. 

k) Bugát Pál a magyar természettudományi 
társulat másodelnökének levele, mellyben e nagy 
gyülési munkálatok jövedelmeinek egy részét a 
természet tudományi társulat pénztárába követeli: 

8. Kubinyi , Ágoston mint az iparegylet egyik 
megbízottja, szóval előadván, miként az iparegye
sületnek e nagy gyülés eleibe írásban · terjesztett 
kivánata oda terjedt, hogy ezen nagy gyülésekben 
külön hatodik szakosztályban működhetnék, ezen 
kívánat azonban a programm helybenhagyása után 
már nem lévén teljesíthető inditványozá, ·miszerint 
az iparegyesület küldöttei, és más iparkedveUik 
a különben is rokon gazdasági szakosztályban 
működnének Erre Törö~ János azon észrevételt 
tevé, hogy a műiparral más tekintetben szinte ro
kon vegytani szakosztályban is részt vehetnének; 
és az alelnök kijelentvén, hogy egy mű.ipari szak
osztály alakítása iránt javallatot szándékozik tenni 
- határoztatott : 
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Mind ezen üdvözlő levelek a legszívesebben 
fogadtattak a gyülés a magyar orvosok és ter
mészetvizsgálók egyeteme által. 

Melly követelő levél véleményadás végett 
a számadások megvizsgálására kiküldendő választ
mánynak kiadatni rendeltetett. 

Hogy az iparegyesület megbízottjai, és más 
műipar barátjai, jelenleg szabad választás szerint, 
a gazdasági , vagy- vegytani sza~osztályban mű-
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9. Grosz Frigyes orvostudor a nagy gyülés 
tagjai közt „Statistikai adatok a Nagy Váradon 
1830 óta létező szegény szembetegek gyógy-inté
zetén~k müködéseiről" czimü könyvét kiosztván, 
erről fölolvasott értekezésében fejtegeté: milly üd
vös és szükséges a szegény sorsu szembetegek, 
és gyógyitbató vakok szembántalmainak orvoslásá
ra, Magyar- és Erdélyorsza~ több helyein gyúgy
intézeteket alakítani. Mellyek értekező véleménye 

·szerint , legsikeresebben emberbaráti szeretet éb
resztette jótékony egyesületek utján volnának föl
állithatók. Mire Kubinyi Ferenci ezen korszerü 
indítványt ehileg pártolván, javallá s kívánatos
nak látá, . hogy föherczeg Nádor ő felsége félszá
zados ünnepének emlékezete , egy nagyszerű jó
tékony intézet megalapitásában örökitetnék. 

10. Elnök ö mlga a 6-ik nagy gyűlés szám
adásának megvizsgálására 

ködjenek. A műiparnak alakítandó 6-ik szakosz
tály iránti terv elkéslitésére Pulszky Ferencz al
elnök előlülése alatt : Kubinyi Ágoston , Kubinyi 
Ferencz, Rombauer Gudofrid, Balogh Pál, Szent
imrei Endre, Piller Gedeon, Farkassányi Sámuel, 
Kis Károly, Török János, Nendtvich Károly és 
jegyző Stockinger Imre tagokból álló választmány 
neveztetett ki. 

Ezen kettős inditványnak üdvös és czélszerü 
voltára ·nézve közös lévén a ·megegyezés , foga
natosithatásuk iránt, terv kidolgozásra , Ocskai 
Ocskay Antal kassai megyés püspök elnöklete alatt 
gróf Kemény József, Bene Ferencz, Kubinyi Ágos
ton, Patay Sámuel, Kelycz lstván, Kubinyi Fe
rencz , Zipser Endre , Baranyai István , Grosz 
Frigyes , Arányi Lajos , Vajnarovich József, Ki s 
Antal és jegyző Halász Geiza tagokból álló választ
mány neveztetett ki. 

Nsgos Bene Ferencz elnöklete alatt , gróf 
Kemény József, Kubinyi Ágoston, Jónás József, 
Patay Samu , Arányi Lajos, Petényi Salamon, 
Török János, Nendtvich Károly, Halász Geiza, és 
jegyző Saarosy József urakból álló választmáuyt 
kérte föl. 
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il'lásodik közülés Kassán augustus 12-én. 

A szép számmal egybegyült tagokat Elnök ő 
mlga üdvözölvén : 

11. Felolvastatott az első közülés jegyző
könyve és kevés módositással belybenbagyatott. 

f 2. Az első közülés jegyzőkönyvének 5. sz. ' 
alatti g) pontját illetőleg, alelnök Pulszky Ferencz 
azon észrevételt tévén , hogy a Petényiféle pá
lyakérdésnek Mocsy Mihály orvos tudor általi meg
föjtéséről, és a kitett jutalom elitéléséről, mit 
az ügyfolyam rendje követelt volna , a jelen nagy 
ülés hivatalosan értesítve nincsen : obajtja, misze
rint a term. tudom. társulat , a tárgyról adandó 
hivatalos jelentésére felszólitatnék. Felkérte egy
szersmind a term. tud. társulat ezen gyülésben 
részt vett ta{rjait, hogy e részben nyilatkozataik
kal a kérdést felvilá.gositsák. Mire Kubiqyi Ágoston 
és Petényi Salamon biztosítván e nagy gyülést a 
term. tudományi társulatnak e részbeni eljárásáról, 
de osztván a tisztelt alelnök , ennek felszólitása 
i"ánti obajtását: 

13 Pulszky Ferencz alelnök a vörösvágási 
opálbányákról értekezett , előadván azoknak tör
ténetét, emlitvén Fejérváry Gábor a nemes opal 
keresésében felfedezett jobb i:endszerét, s egyéb 
érdemeit ; átment velős taglalása azután a nemes 
opál különböző fajaira , bányászati s földismei 
viszonyaira, végre figyehnezteté a gyülés tagjait 
a bányákba kiránduláskor megtartandó szabá
lyokra. 

Az indítvány közösen pártoltatva elfogadta
tott és a kir. magy. term. t. ltársul~t hivatalos jelen
tésére fölszólitandó. 

Ezen nagy tár~y-avatottsággal irt él'tekezés 
mint e nemben eddigelé a legelső, egész kiter

·jedésbén a munkálatok közé felveendőoek itél
tetvén, annak beadására a tudós értekező sok
szoros éljenekkel felkéretett. 
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t4. Olvastattak a szakülések jegyzőkönyvei: 
a) Gazdasági és barmászati szakosztályi Török 

János által. 

b) Az állat-élet és növenytani szakosztály 
jegyzőkönyve Kovács Gyula által. 

A fölolvasó előmutatván egy a kassai vidé
ken talált tövises csimpa ( xanthium spinosum) élő 
példányát, ennek szapora elterjedéséről s a le
gelőkre nézve hosszú élesen hegyezett töviseinél 
fogva káros voltáról szólfott ; felhiván a gazdá
kat, hogy ezen még e vidéken ritka növeny ki
irtására szövetkezzenek. 

15. Nemes Kassa város küldöttsége érzéke
nyen tolmácsolá az egész város örömét a ter
mészetvizsgálók megérkezésén, de annál nagyobb 
fájdalmát az elválásért. Bucsúszavaiban az üdvös 
czélú gyülésnek minél több sikert; a mlgos Elnök 
s alelnök faradalmaért bálás köszönetet; a gyü
lés összes tagjainak legszebb jövendőt óhajtva 
rebegett. 

Ezen szakosztály inditványát, miszerint ep;y 
hegyaljai borttermesztő . társaság alakítása iránl 
választmány neveztessék , a nagy gyülés is hely
benhagyván, felkéretnek ezen választmány elnö
kéül herczeg Breczenheim Ferdinand ő mlga ; 
tagokul gróf Andrásy György , Bujanovich Edu
ard, Richter Alajos, Kassa városa, Patay Sámuel, 
Patay József, Piller Gedeon, Szirmay Ádám , 
Soos Ágoston, Nagy Gedeon, Szentimrey Endre, 
Vitéz György, Kesselbauer Károly, Szabó Dávid. 

Minek következtében határoztatott, hogy az 
illető megyék és városok törvéoyhatóságai az em
litett növenypéldányok megküldése mellett, kiirtá
sának eszközlésére elnökileg fölkéressenek. 

Ezen bucsúszózatra Elnök ő mlga felhivá 
kiküldötteiben a városi közön'séget , miszerint a 
közczélra velök testvérileg egyesült Eperjes váro
sába átmenendő ' magyar orvosok és természet
vizsgálók nagy gyülését követvei; az elválás szo
morú óráját a gyülés teljes befejezéséig halasz
tanák el. 
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Be:1e Ferencz kir. tanácsos ő nagysága a 
nagy gyülés nevében a nemes városna~ kiküldöttei 
előtt a magyar orvosok és természetvizsgalók 
gyülekezetének elfogadására tett czélirányos in
tézkfldéseért, szives köszönetet szavazván, a gyű
lés eloszlott. 

Harmadik közülés Eperjesen augustus 14--én. 

16. Pulszky Ferencz alelnök a gyülést mele
gen üdvözlő szavai után , az egyesületek életéből 
meritett következtetésekkel kifejté, miképen egye
sületeknek is hivatása, az összevágó tudományok 
minél több osztályzatát felkarolni s egybeforasz
tani; e gyűlések érdekében inditványozá, hogy a 
történettan s ipar szinte a gyülésekbe felvétet
vén, azoknak egy szak nyittassék. 

1 7. Eperjes városa küldöttsége s ennek szó
szólója nyilvánitá sz. k. Eperjes városa örömét, 
hogy a természetbuvárokat néhány napra ke
belében fogadhatja ; kikhez : polgárai nem csak 
a magyar szív legtisztább nyilatkozatából, a ven
dégszeretetből , de a természettudomány eránti 
vonzalomból is ragaszkodnak. 

18. Hitelesitetett a mult közülés jegyzőkönyve. 
19. Olvastattak a szakosztály jegyzőkönyvei. 

a) A második szak osztályé\ 
Ezen szakosztályból indítványozott meteoro· 

logiai társulat feladatát d közülés inkább egye
sek szorgalmától várja. 

Ezen lelkes részvéttel fogadott beszéd- in
dítványt magában foglaló részére választmány 
lévén már kiküldve, annak javallata elváratik, a 
választmányba még két új tag neveztetett ki: Beör 
Mihály Eperjes városa főhirája, Arányi Lajos tanár. 

Ezen üdvözlő beszédet nagy tetszéssel fo
gadván az ülés, mind ezen üdvözlő, mind pe
di~ _a 2-ik közülésben Kassán tartott bucsúzó 
beszéd , egész terjedelmükben a munkálatokba 
felvétetni rendeltettek. 
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Ugyan csak e szak által a kassai te.mplom 
eránt, a megyés püspökhöz s a városhoz inté
zendő levél elfogadtatott. 

Úgyszinte hogy a közülés kebléből két 
rendbéli levelet küldjön ki. 

Az első maga idejében az akkori közülés 
által a legközelebbi országgyülésének volna be
adandó ; ez utóbbihoz azért folyamodván , hogy 
a közmunkák előtervei készítése közé fogadja be 
az érdekes magyar régi épületek szigorú . felvé
telét, kiadását, és azoknak megújítására szolgáló 
tervezeteket is. 

A második kérelem-levél a magyar tudós 
társasághoz volna intézendő azt felkérvén, hogy 
addig is míg az országgyülés intézkedéseit e tárgy
ban megteendi , ő tartsa szemmel az érdekes 
régi épületeket, valamint folyamodásunkhoz, mely
lyek az országgyülésnek beadandók, ő is csatla
kozzék. 

b) Az orvos-sebészi sznkosztály jegyzőkönyve. 
A jegyzőkönyv egyik pontjára vonatkozólag 

Elnök ő mlga nyilatkoztatá, mikép ö nagy sze
rencsétlenségnek tartja , hogy a testet és lelket 
nemzedékről nemzedékre sülyesztő bujakór mind
inkább terjed. Minek az is tetszik egyik okát 
tenni, hogy a kór számtalan egyénektől, midőn 

még a segítség s tökéletes gyógyítás eszközöl
tethetnék , nem csak elhanyagoltatik , de el is 
palástoltat*; illyen kór a rüh is. 

. Miért ő mlga a szakülést megkérendőnek 
véli , miszerint e kórok gyógyitása s kifejlődése 
akadályoztatására nézve czélszerü javallatot ajan
lana. 

e) Olvastatott a harmadik szakosztály jegy
zőkönyve Nendtvich Károly által. 

20. Rujanovich Eduard értekezik a magyar 

Ezen ,inditvanyok elfogadtattak s ·végrehajtá
suk végett Elnök ő mlga felkéretett 

A szenvedő ·emberiség javára czélzó ma
gasztos indítvány örömmel s köszönettel szak
osztályi megvitatásra eltogadtatott. 

gazdászatról általában, s különössen annak né
melly részeinek törvényes rendelkezés · áltnl jobb 
karba helyheztetését sürgetvén. 

2 t. Petényi Salamon felolvasása Mocsy Mi
hály koszorúzott pályamunkájának kivonatát. 

22. Az előtervben foglalt Bártfa, Lipócz és 
Oruzsínba küldendő választmányok Elnökeül fel
kéretett: 

Ngos Bene Ferencz a bártfaihoz , 
Dr. Czipser Endre a lipóczihoz, 
Gróf Kemény József az oruzsinihoz. 
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Melly értekezés több vélemény árnyéklatok 
megvitatása után , egész terjedelmében a mun
kálatokba felvétetni, és az a magyar gazdasági 
egyesülettel, mellyel mind tárgy mind tartalomra 
nézve legközelebbről érdekel, közöltetni rendel
tetett. 

Melly felolvasás figyelemmel hallgattatván, e 
munkának kinyomtatása végeit a szerző kívánsá
ga szerint aláírási ív nyittatott, mellyet ö mlga 
az Elnök 20, az alelnök 1 O példánya! aláirván, 
a többi tagoknak általadott. 

Mire az Elnökségek elfogadtatván, a választ
mányokban részt venni kívánók megkérettek, hogy 
az iránt neveiknek e végre nyitott ívekre törté
nendő teljegyzésivel nyilatkozzanak. 

Negyedik közül és Eperjesen augustus 16-án. 

2 3. Elnök ő mlga megnyitván az ülést, 
olvastatott a harmadik közülés jegyzőkönyve , 
melly kev~s módosítással megbitelesítetvén , a 
nagy gyülés munkálataiban felvétetni rendelt ér
tekezések beadása iránt, elnöki előterjesztés ér
tPlmében határoztatott: 

Hogy az illető értekezők felszólitassariak: mi
~zerint elfogadott értekezéseiket jövő 184 7 január 
t-sö napjáig, a munkálatoknak kijeleleodő szer
kesztőséghez bérmentesen beküldeni szivesked
j~nek ' ellenkező esetben a munkálatokba, mely-
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u. Olvastattak a nagy gyüléshez intézett 
küvetkező hivatalos levelek : 

a) A bécsi cs. k. tudom. egyetem válas~levele, 
mellyben a nagy gyűlésre meghivatásaért köszö

netet szavaz. 
b) A görliczi természetvizgáló társulat levele, 

mellyben képviselőjévé Zipszer Endre tanárt ha
talmazta föl. 

c) A felső lauziczi tud. társaság , meghiva-
tásáért köszönetet szavazó levele. 

25 Olvastattak a szakülési je~zőkönyvek, 

jelesen: 
a) Az állat-élet és növenylani szakosztály jegy-

zőkönyve, mellynek 5-ik pontját illetőleg 

b) Az orvos-sebészi szakosztály jegyzőkönyve. 
E szakosztályban, elnök ő mlgának a bujasenyv 
és rüh orvosoltatása iránt tett kérdésére köz
megállapodás történt abban , hogy ezen bajok 
orvoslására , városi és megyei külön kórházak, 
vagy a létező kórházakban - külön osztály lenne 
alapítandó , hova a betegek bevitetnének ; sőt 

bemenni kényszeritetbetnének. Említés nélkül nem 
hagyható mit Bene Ferencz ö nsága előadott, 
mikép a bujakór elterjedésének egyik főoka a 
katonai laktanyának hiányja. 

lyek nyomtatás.inak az illyetén késedelmezések 
fő akadályai, . fel nem vétethetnek. 

Tudomásúl vétettek. 

Határoztatott: hogy a terménykíállitás e 
szakra vonatkozó tárgyainak megszemlélésére ki
küldött választmány elkészitett, a munkálatokba 
felveendő jegyzékeit, a munkálatok szerkesztősé
gének adja be. 

Továbbá e szakosztálynak inditványilag ki
fejezett azon kérelmére, miszerint ezen nagy gyű
lés munkálatai , elnök ő mlgának arczképével di
szitetnének föl: Elnök ő mlga e kívánat teljesíté
sét igérvén, az ülést megörvendeztette , s nyájas 
nyilatkozata egyhangulag szavazott köszönettel fo
gadtatott. 

e) A természettani földrajzi , csillagászati és 
archaeologiai szakosztály jegyzőkönyve , mellynek 
folytán Heuselmann Imre szakje~yzö indítványba 
hozta, rriikent Fejérváry Gábornak, ki világhirü gyüj
teményét különös szívességgel engedé ezen gyüle
kezetnek kellemteljes szemlélésre s tanúságdús 
vizsgálódásokra, nyilvános köszönet szavaztassék. 

d) A földisme-ásvány vegy- és gyógyszertani 
szakosztály jegyzőkönyvének folytatása. Ennek l 7. 
pontjában javaltatván, hogy a nagy mlgú Hely
tartó Tanácsnak kegyes intézménye , mellynek 
értelmében egy terv kidolgoLandó arról, miként 
fog a netalán utalványozandó pénzöszlet az ásvány
vizek vegytani osztályozására fordittatni , minden 
csatolmányokkal az e tárgyban Pesten állandóan 
müködő választmánynak , a végből küldessék el : 
hogy kidolgozván a tervet, azt a nagymlgú Hely
tartó Tanácshoz terjessze föl. Ezen javallat tag
lalás közben oda módositatott , hogy Elnök ö 
mlga mint utódja az elnökségben a nm. pécsi 
püspöknek, kihez az intézvény mint 6-ik nagy 
gyülés elnökéhez küldetett , az állandó választ
mány által kidolgozandó tervet annak idejében 
a nagy mlgú Helytartó Tanácshoz terjessze föl. 
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Megkéretett elnök ő mlga, mint egyszersmind 
Sáros vármegye közszeretetü tiszteletü főispánja, 

hogy irányozza oda a dolgot, miszerint méltóz
tassék felstólitani Sáros vármegyét, s a többi 
megyei hatóságokat, hogy a bujakór és börkü
tegek orvoslása iránt, mind törvényhozási befo
lyásuk, mind pedig addiglan is a kórházakban 
e bajok orvoslására fölállítandó külön osztályok 
által, gondoskodnának ; nemes Sáros vármegye 
e czélra fölállitott nagyobbszerö kórházát mintául 
vevén. Ennek foganatosítását elnök ö mlga meg 
is igérte. 

Ezen indítvány alkalmat nyujtott a gyüleke
zet mindegyik tagja kebelében rejlő hálána'k ki
törésére, melly a jelen volt derék régisógbuvár 
iránt hangos éljenekben nyilvánúlt. 

Mire ö mlga késznek is nyilatkozott. 
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e) A gazdasági és barmászati szakosztaly 

jegyzőkönyve. 

:2 6. Olvaslittott mlgos Ocskai Ocskay Antal 
kassai megyés püspök elnöklete · alatt kiküldött 
választmány , Grósz Fri<lrik indítványát illető ta
nácskozásának következő eredménye. Bár men
nyire ohajtaná is a választmány, hogy a szem
bete~eknek kórházak nyittassanak jelenleg, egye
bet ~em tehet , mint hogy az e mezőn nem kis 

· járatosság4 i~ditványoz?t,javal.la~a mikép~~i kivitele 
iránt , kimeritő terv k1dolgoz~sara, s a JOVŐ nagy 
gyüléseni benyujtására fölszólítja. 

21. Olvastatott ugyan azon választmánynak, 
Kubinyi Ferencz indítványa iránt beadott jelen
tése. Ennek értelmében , miután Bene Ferencz 
ő nsga előadása után a legjótékonyabb intéz~
tekhez tartoznának a kór- örült- és lelenczha
zak , mellyek akármellyike emeltetnék, mélyen 
tisztelt Nádor lspanunk félszázados ünnepének em
lékére, mindegyik nagyszerü emlék volna; te
kintve még is a sürgető szükséget sok szem
pontból első lenne egy országos kórház, melly 
az· orvosok kiképeztetésére legjótékonyabb befo
lyással lenne , és ·ha az egyetem a polgári kór
házzal egybeolvasztatnék, nem kerülne az or
szágnak erejét megfeszitő költség~kbe ; azon fe
lül a kerületi kórházaknak mintáúl szolgálhatna : 

A választmány mind ezekről meggyőződvén , 
a nagy ünnepély nagyszerü emlékéül , egy Pes
ten f elállitandó országos kórházat , mint legüd
vösb Jótékony intézetet ajánlott. Felállitasa ter
vének kidolgozására az e téren bőtapasztalású , 
nemes · keblü inditványozó ő nságát megkérte , 
ki a kidolgozott tervet, a jövő nagy gyülésnek 
bemutatni megigérte ; mikoron is ezen jótékony in
iézeti ügynek pártoló előmozditására, az országos 
rendek lennének a választmány szerint felké-

rendők. 

Erre semmi észrevétel nem történt. 

Elfogadtatott. 
28. Kubinyi Ágoston ő nsga a munkálatok 

ki általi szerkesztéséről kérdést támasztván , az 
iránt véleményét abban fejezé ki miszerint leg
czélszerűbbnek találná és óhajtaná , hogy azok 
Pesten szerkesztessenek , és pedig Halász Geiza 
pénztárnok által. Ugy azonban , hogy Arányi Lajos 
eo-yetemi tanár és Török János e vállalatban 

t:l 

segéd kezeket nyujtanának a pénztárnoknak. 

29. Olvastatott Pulszky Ferencz elnöksége 
" alatt kiküldött választmánynak jelentése , melly 

azon kett5s indítványra küldetett ki, miszerint a 
történettan s statistikának és műiparnak számára 
külön 6-ik szak nyittassék; ez véleményét követ
kezőkben terjesztette elő: 

a) A tisztelt alelnök inditványát tekintve, a tör
ténet alapja lévén az archaeologiának, a választ
mány különben is. amazt ebben foglaltnak hiszi. 

b) Az iparegyesület kivánatát illetőleg a müipar 
az 5-ik szakosztályhoz csatoltassék, és ezen szak
osztálynak ajánltassék „ hogy már most a jövő 
nagy gyülésen megvitatandó kérdések kitüzésében 
a műiparra is figyelemmel Jegyen. 

17 

A választmány ezen jelentését köz megegye
zéssel elfogadván a közgyülés , elnök ő mlgát 
megkérte, hogy fenséges föherczeg Nádorunkhoz 
félszázados ünnepélye alkalmával, a nagy gyülés 
nevében intézendő üdvözlő feliratban, ezen inté
zet ügyét is emlitésbe hozná; egyszersmind Sáros 
és Abaúj megyék útján a többi megyéket is az 
indítványozott országos kórház pártolására meg
kérné, az e tárgyú kérő levélhez csatolván Bene 
Ferencz ő nsga az emlitett kórház felállítását 
sürgető okokat magában foglaló kéziratának má
solatát. Minek teljesítésére elnök ő mlga ígéretét 
adni kegyeskedett. 

Ezen kérdés taglalása folytán azon állapo
dott meg a köz ülés, hogy munkálatai Pesten, 
elnök ő mlgának befolyásával, Hiilász Geiza által, 
Arányi Lajos, Török János, Nendtvich Karoly, 
Petényi Salamon , Henselmann Imre és Hanák 
János mind meg annyi szakok képviselőjinek 

közremunkálásá val szerkesztessenek. 

3 
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c) Az iparegyesületnek szintúgy, valamint min
den közintézetnek, melly magát levelezés vagy 
küldöttjei által ezen gyülekezettel kapcsolatba teszi, 
a nagy gyülés munkálataiból egy tisztelet példány 
küldessék. 

30. Elnök ő mlga a jövő nagy gyülésen 
megvitatandó kérdéseket leginkább a gyülés vi
déke érdekeinek előmozdítására ohajtván irányoz
tatni, inditványt tön, hogy azoknak kitüzésével 
egy kinevezendő választmány bizattatnék meg. 
Ezt Kubinyi Ágoston inkább a megválasztandó 
tisztviselőkre vélvén bizandónak , azon esetre ha 
a jövő nagy gyülés helyéül Sopron városa válasz"" 
tatnék három tárgyat ajánlott. 

1. Irattatnék le természettudományi tekintet-
ben a Fertő tava. 

2. Sopronnak gazdaság-ágai. 
3. A soproni kőszénbányák . . 
Mire Ben.e Ferencz ő nsga előadú, hogy 

ezen· gyülekezetek czélja lévén rövid idő alatt 
legtöbb lehetőleges ismerete~et szerezni ,, ezen 
czél elérhetése tekintetéből kívánatos volna a kört, 
mellyben működnek kiterjeszletni ; ohajtaná azért 
Vas vármegye természettudományi s orvosi tekin
tetbeni leírását is; továbbá Fertő tavának befo
lyását az egésségre, és hasznos vagy káros voltát 
a gazdaságra nézve , kapcsolatban arról adandó 

A választmány ezen jelentése közülésileg 
helybenhagyatván, azon kérdés keletkezett, valljon 
ennek e pontja a külföldi közintézetek és társula
tokra akképen nem volna-e kiterjeszthető , hogy 
azoknak a gyülések munkálatai német nyelven, 
millyen p. o. dr. Zipszer Endre az első három 
nagy gyülésről szólló ismertetése, megküldetnének. 

Ezen kérdés taglalása közben a közülés ér
dekeinek a külfölddel ez útoni tudatásaért Dr. 
Zipszer . Endrének szives köszönetet szavazván, el
határoztatott, miszerint a munkálatokból példány 
jelenleg még egy külföldi intézetnek vagy társu
latnak sem· fog küldetni. 

véleménnyel, miként lennének netalán karos befo
lyásai elháritandók. 

31. Elnök ő mlga őszinte a gyülés czéljait 
elősegítő szándokkal inditványozá : miszerint el
vül tegyék és mondják ki határozottan a magyar 
orvosok és természetvizsgálók , hogy a gyülések 
folyama alatt lemondván minden időt vesztegető 
vendégeskedésekről , röviden s megszabott áron 
akarnak ebédelni. Elnök ő mlgának vitatkozás 
alatt némileg módosított indítványára végeztetett : 

32. Felolvastattak következő értekezések: 
a) Kis Antal orvos tudor által a hullák felbon

tása szükségességeről. 
b) Krieger Ernő Tivadar az oruzsini vidék és 

barlangról helyzeti és természettudományi tekin
tetben. 

c) Petényi Salamon különös tárgyszeretettel 
értekezett arról , hogy a természettudományok 
minden helyet érdekessé és becsessé tesznek; a 
különben is érdekes tájak és helyek érdekeit és 
becsét pedig sokszorozzák és élvezeteiket fűsze
rezik. 
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Hogy a magyar orvosok és természetvizsgá
lók gyülése, czéljának könnyebb elérhetése végett, 
idő- s költségkímélés tekintetéből kívánja a hosz
szantartó s nagyobb költséggel járó lakomáknak 
ezentúli megszüntetését ; meghagyván az illető 

tisztviselőknek, hogy a nagy gyülés fogadására 
teendő intézkedéseik közben, ez ohajtásnak való
sítására figyelemmel lenni kötelességöknek ismer
jék. 

Ötödik közülés Kassán augustus 17-én. 

33. Hitelesittetett a 4-ik közülés jegyző
könyye. 

34-. Olvastatott a számadások megvizsgálá
sára kiküldött választmány hivatalos jelentése. 

Helybenhagyatott , s illetőleg elfogadtatván 
egész kii erjedésben, ő mlga a beufoglaltak esz-

3 ~ 
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35. Olvastattak a szakülési jegyzőkönyvek, 
jelesen: 

a) Az orvos-sebészi szakosztály jegyzőkönyve· 
Miszerint a meghagyott két kérdés , t. i. a 

gümőkór és hagymáz tárgyalására szükséges né
melly előkészitő pontok feltételére s azoknak 
kozlésére Halász Geiza kéretett meg; mint szinte 
a somnambulismus kifejlődése okai, természettör
,vényei iránti tapasztalatinak közlésére Saárosy Jó
zsef föorvos titoknok fölkéretett. 

b) Islán tartott gazdasági szakosztály jegyző- · 
könyve. 

36. Valamint az orvosi, úgy az egyéb sza
kokban kitüzött kérdések is ezen gyiilés tisztvise
lősége által hivatalosan hirdetendők. 

37. Az oruzsini választmány elnökségéről 
gróf Kemény József ő mlga leköszönvén , 

38. Pulszky Ferencz alelnök indilványozá, 
hogy az emlékpénz bélyege hat évek lefolyta alatt 
visszakérhető, azok lefolyta után pedig a pénzve
rőinlézet tulajdonává válik. Mihez képest mind 
ezen, mind pedig- kivévén a kolosvári gyülést 
- minden előbbeni gyülések péµzeiről visszakö
veteltessék s a nemzeti muzeumnak általadassék. 
Visszakövetelésére s a muzeumnak átengedésére 
pedig az illető városok felszóllitassanak. 

39. Piller . Gedeon Sár?s megye másod al
ispánja indítványára, miszerint az oruzsini, bártfai 

közlésére, felkéretett; egyszersmind a választmány 
jelentése '//. alatt a közgyülés jegyzőkönyvéhez 
csatoltatni rendeltetett. 

Mik tudomásúl vétetvén, a jegyzőkönyvileg 
ajánlott Kesselbauer Károlyt elnök ő mlga a 
hegyaljai bo~javitási választmány tagjának kine
vezte. 

Helyébe Petényi Salamon neveztetett ki választ
mányi elnökül. 

Melly indítvány elfogadtatván Kassa és Eper
jes városa részéről jelen volt követ urak, ·az illető 
városok nevében általengedettnek nyilvánitották. 

.és lipóczi választmányok jelentései a munkála
tokba fel vétessenek: 

40. Ezek nyomán gróf Kemény József indítvá
nyára, hogy a kirándulások minden helyéről jelentés 
tétethessék s a munkálatokba felvétethessék : 

41. Gróf Haller Ferencz ő mlgának nyilat
kozása , miszerint a birtokához t~rtozó magyar 
islai fürdőben, mindent mit az orvosi szak szük
ségesnek vél, meg fog tétetni, 

42. Szönyegre került végre a gyülés utolsó, 
s legfontosabb teendője , a nagy gyülés helye, 
s tisztviselőinek megválasztása. Olvastatott Sopron 
város remek tollal írott , lelkes meghívó levele, 

Ugyan csak gróf Kemény József szóllalt tel 
az elnök megválasztására, s az egész gyülés 
meggyőződését s érzelmét . rajzolá , midőn nem 
csak a vidékben , de egész hazában jobb elnö
köt választhatni lehetetlennek mondá, mint a haza 
szellemi és anyagi jóléteért buzgó Eszterházy Pál 
ő herczegségét. 
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Végeztetett, hogy az illető választmányok je
lentéseiket még 1847-ki januar első napjáig a 
szerkesztőségnek megküldjék, hogy a munkála
tokba, mint jelentések, felvétetbessenek. 

FelszóllitaHak ugyan azért az . aranyitkai és 
jászói kirándulásról teendő jelentésre a szomolnoki 
.főfelügyelőségtől Pribila József közremunkálásával 
Stockinger Imre tanár; a ránki és sóvárira Halász 
Geiza; - az opálbányaira Pulszky Ferencz alel
nök; az islai és czemétaira Czirbus István orvos 
,tudor. Valamint Fejérváry Gábornak hires régi-
ség-gyüjteményérfü · Henselmann fogja beadni je
lentését. 

Köztetszéssel fogadtatott. 

S a gyülés méltányolván az előadott oko
kat, egyszersmind szive vonzahna szerint is sz. 
kir. Sopron városát közakarattal gyülhelyül vá
lasztotta. 

Közfelkiáltással s örömérzetlel a választás 
sokszoros éljenek közt megtörténL Alelnöknek 
pedig #:\Z e tekintetben különösen jártas, s ma-
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gának érdemeket szerzett Kubinyi Ágoston a 
nemzeti muzeum igazgatója ő nsga választatott. 
Titoknoknak pedig Sopron városa főorvosa dr. 
Töpler Ferencz , másiknak a gyülés jelen volt 
tagjaiból Török János. 

43. A gyülés ideje jövő 1847. augustus 
elejére tétetett , 8. 9. 10-én lévén a beírás · 
1 i-én a gyülés megkezd elvén mintegy öt napig 
folytattatik. 

44-. A megbitelesitett jegyzőkönyv 1 O pél
dánybani leirása eszközöltetni fog, a megválasztott 
5 tisztviselőknek egy egy példány, egy a termé
szettudományi társulat levéltárának , s a 4 volt 
tisztviselők számára szinte egy egy. 

45. A jegyzőkönyv hitelesítésére Bene Fe
rencz ő nsga elnöklete alatt Bártfára utazandó 
választmány bizatott meg. 

46. Végre ő mlga az elnök szivrebató bu
csúszavakkal a gyülést bevégzettnek nyilatkoz
tatá, kívánván , hogy ezen hazánkra olly üdvö
sen ható , valamint anyagi , úgy szellemileg leg
nagyobb hasznot igérö gyülések minél tovább 
müködvén, szeretett hazánkra minél nagyobb be
folyással lehessenek. 

47. Kubinyi Ágoston az összegyiilt tagok 
nevében köszöné meg az Elnöknek, valamint 

Nagy lelkesedéssel fogadtatott s éljenzéssel, 
S ő méltó.sága megkéretett ezen berekesztő, 

mint szinte megnyitó beszédének is a munkála
tok közt leendő megjelenendés végetti által
adására. 

alelnöknek s tisztviselőknek fáradozásit ; hálás · ' 
köszönetet szavaLván a gyülés olly bölcsen tett 
elrendezéseért, hogy nehány nap alatt az egész 
gyülekezet a természettől olly igen megáldott 
két megye kincseit rendre láthatta s vizsgál·-
hatta. Megköszöné a két megye közbenjárása által 

· eszközlött kirándulásokat. Átmenvén a testvér 
két városra, megemlifé ezeknek a természettudo-

• 

mány iránti vonzalmát, s vendégszeretetét. úgy 
szinte istenhozzádot mondolt a szép hölgyeknek, 
kik megjelenésökkel gyül~ke~etünket ékesíteni, s 
lelkesi~ni olly szivesek valának. Összegyült tag
társaihoz fordulván , ezeket bucsú fájdalmában 
vigasztalá mondván , a lelkes Sopronban ismét 
meglátjuk egymást. 

Jegyzette Saárosy József s. k. mint titoknok. 
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Ezen jegyzőkönyv t 846-ik évi augustus 19-én a t;.5 szám alatt hitelesítésre megbizott 
választmány által pontról pontra felolvastatván , a gyülés határozatához képest hitelesitetett. 

A bártfai fürdőben mint fölebb augustus 19-én 1846. 

Bene Ferencz , s. k. mint elnök. Dr. Arányi Lajos, s. k. Sümeghy Pál, s. k. Smidt 
Szörény, s. k. Dr. Horváth Antal , s. k. Dr. Grosz Fridrik, s. k. Bene Károly, s. k. Halász Geiza, s. k. 
Hanák János, s. k. Szigethy István, s. k. 

E másolat eredetiveli összehangzását s hitelességét bizonyítjuk Eperjesen 1846-ik évi 
december 1 -én. 

Gróf Andr~y György, s. k. 
mint a VII. nagy gyülés elnöke. 

Saá1·osy József, ~ k. 
mint titoknok. 

·fi. Mellé~et, melly a közgyülés határozatából · a jegy
zőkönyv 33. számához csatoltatni rendeltetett' s melly
ben a gyülés pénzbeli viszonyai adatnak elő, mi.k a 

nagy gyülé~ által pontról ' pontra helyeseltettel{. . 

A számadások s Bugát Pál követelései megvizsgálására kiküldetett: gróf Kemény József, 
Kubinyi Á~oston , Jónás . József, Patay Sámuel, Arán~· i Lajos , Petényi Salamon, Török János, 
Nendtvich Károly, Halász, Geiza, Saarosy József tagokból álló választmány, Bene Ferencz ő nsga 
elnöklete alatt Eperjesen 't846. augustus 15-én összeülvén, a számadást pontonkint megvizsgálta , 
s azt rendben találta, mellyből kiviláglott , h~gy a munkálatokra s minden egyébre tett fizetéseket 
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e(J'ybe vetve, a pécsi gyülés kiadásai a bevételeket 61 S frt 25 3
/ 4 kral ezüst pénzben mulják felül. 

Ebből pécsi püspök ő excellentiája parancsából, Pécsett tartott munkálatok 100 példánya által , 
már 300 ezüst forint ki lévén fizetve, marad fizetendő 318 frt 25%. kr. 
Még pedig. Hölbling .Miksának • • • • • . . . . . . 308 frt 233/t kr. 
Jónás József kanonoknak . • • 10 frt 2 kr. 

Összesen 318 frt 25 8
/4 kr. 

Hölbling Miksa orvos tudornak, mint a pécsi munkálatok szerkesztőjének t 00 pfrt szer
kesztői díjt, vél a választmány adatni. 

A megválasztott pénztárnok pedig, mintegy 1 00 frt tartalék pénztáron túl, a többi pénzt 
a pesti takarék pénztárba teendi. 

Jegyzette Saárosy József, Eperjesen 1846. évi augustus 17-én. 
Ugyan ezen választmány Bugát Pál mint term. társulati alelnök követeléseire nézve kö

vetkezendöket terjeszti a gyülés szine elébe. A jegyzőkönyv ide vonatkozó s az egyetemi tanár úr 
által is idézett pontjaiból világos : 

1-ör. Hogy a beszterczei vagy is h~rmadik, s a temesvári vagy is negyedik gyülés mun
kálataiból van 200 példány a természettudományi társulatnak ajánlva. Még pedig temesváriakból is -
bár Kubinyi Ferencz úr tévedésből 300-at említ - csak 200. Mert 500 példányból 300 a beirásnál 
eladatván 200-nál több rendelkezés alá nem maradhatott. 

2-or. A kolozsvári gyülés munkálataiból a természettudományi társulatnak példányokat 
adatni épen azért, hogy minden gyülés, s igy ~ kolozsvári is, képes legyen költségeit fedezni, nem 
határozott. 

A mult évi gyülés költségei felülmulván a bevételeket a magyar orvosok és természetvizs
gálók nagy gyülése bár jó czélra ajánlatot jelenleg sem tehet. Annyival inkább nem, mert már ha
tározatilag kimondá, hogy a felesleges pénzből pályakérdéseket kiván kitűzni. Minél üdvösebbet 
azzal a természettudományi társulat is alig tehetne. 

Ezek nyomán 
a) Meghagyandónak véli a választmány a pénztárnoknak, hogy eleitől fogva egész mos

tanáig a munkálatok s az egész pénztár mibenlétét az eredeti számadásokból igyekezzék kimutatni ; 
miszerint ha a természettudományi társulat , a beszterczei s temesvári járandóságát meg nem kapta 
volna még teljesen, az is megtérittetbessék. . 

b) Bugát Pál úr, mint a természettudományi'társulat másod elnöke az előadattak közlése 
mellett felszólitandó lenne , miszerint sziveskednék a nagy gyűléssel tudatni, hogy a munkálatokból 
mennyi adatott el, s e szerint eredeti rendeltetéséhöz képest mennyi fordíttatott a társulati pénztár 
alapítványi tőkéjéhez. Költ Eperjesen · 1846. augustus 17 -én. • 

Dr. Saárosy József s. k. 
titoknok. 

25 

III. 
' ' :EBT:EH:EZ:ES:EH~ 

mellyek a közülésekben tartattak. 

A. 

Kas s án. 

1. 

A méltóságos.- Elnök megnyitó beszéde. 

Tekintetes Tudós Gyülekezet! 

A mult s jelen közti párhuzammal csak felületesen foglalatoskodónak is, akaratlanul kínálkozik .azon 
régolta elismert igazság: mikép az örök gondviselés végetlen bölcsessége szerint, minden é~etkor

ugy időszaknak meg van saját élvezete, öröme s vezér elve; - meg vannak tulajdon előnyei s 
hiányai, mellyeknek csodálatos vegyitéke által e vándor élet viszontagságos utjai kedvesekké 
vagy legalább tűrhetővé válván, minden időszak ugy életkor külön külön feladatainak jelleme sze
rinti megoldására képessé tétetik. -

Szeretett honunkban a mull s jelen egymáshoz közelébb áll, és az igy hirtelen képezett 
új időszak kevésbé kifejlett jellemű mint máshol; mert hiszen még majdnem a jelen nemzedék 
emlékezetére - többnyire csak családi körben, s midőn Isten ege kedvezett - a jó szomszédok 
társaságában, olly idyllicus egyszerüségben s olly csendesen folyt le az ember élete, hogy ennek 
jelentőségei a megye határain alig emelkedének tul, és a kevéssel való megelégedés mindent füsze
rezett. - Azolta azouban a tudományosság, közértelmiség s főkép a tudományoknak gyakorlati -
va(J'y is az életre történt alkalmazása által (mit a mostani korszak diadalának méltán nevezhetni) a <:' 

társas élet egészen más fordulatot vett. -
A szükségek szaporodtak; az idő becse növekedett; - s valamint most ezelőtt ali?' ké~~ 

zelt sebesséurrel 'utazunk - u(J'y körünkben is mindent gőzerővel kiváonánk előbbre hajlam. - U.1 
O<:l 1 ' 0 'I . 

meg új vágyak támadnak s támasztatnak, mellyeknek miképeni jogszerü kielégiltetése komolyan s ~e tan 
föcrlalatoskodtatja jobbjait az emberi társaságnak, mellynek állapota, nem tagadhatni most szovevé-
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nyesebb, - s mit előbbi szerkezeténél fogva anyagi tekintetben nyujtott s nyujthatott, most már 
nem kielégítő. - Akkor boldog gyermekként csak a jelenben és a jelennek éltünk, - most a ser
dülő ifju lelkesedésével az egész jövendőt karoljuk által, mindenkin segitni akarva. -

Volt s vannak tehát, valamint a mostani kornak, ugy a multnak is hiányai, de vannak és 
voltak előnyei is - Ezelőtt kevesebb szükség, nagyobb elszigeteltség - de több megelégedés; most 
magasabb kiképzettség . több közélet, finomabb élvezet, de több keserű csalódások érzete . . -

Igy lett a század jellemző bélyege: az anyagi jólét felé való törekvés, minden 
azzal kapcsolatban levő kinövéseivel; de innen eredt egyszersmind a természettudományoknak rop
pant előhaladása is, melly által az istenalkotta nagy természet bő tárházába,o szunyadozó -:- eddig 
nem ismert sok erő és anyag, az emberi nem ha'sználatára felélesztetett, - Egyik találmány a má
sikat éri, egyik alkalmazás meglepi hatással a másikat, és mégis sok országokba o a v a g )' o
n o s s ág é s n é p e s e d é s m e g fo r d i t o ú a r á n y b a n n ö v e k s z e n e k, 

Ezen keserű talány még mind ez ideig , minden törekedések ellenére is feloldatlan, s 
annak feloldása foglalatosságaink közzé nem is tartozván, némi kulcsul é helyen csak azt emelem 
ki, hogy az egy részben a természettudományok , fontosságának mél; mindig nem eléggé teljes 
felfogásában, s még mindig nem elégséges elterjedésében s hiányos alkalmazásában látszik rejleni. -

Sokan (s bár többen lennének), kik az emberi társaság jövőjéről eszmélni felhivatva érzik 
magukat, aggasztólag néznek elibe a civilisatio érdekében teendő javítások sorának, mellyek között 
a vagyonossághoz jogszerü uton való jutbatás, főhelyet lál-;zik foglalni, de a mcllyek közül azon 
gyenge palliativ módszeren: - az amerikai vadonokba való kivándorláson kívül - nagyba véve, 
eddigelé alig tudott valami életbe lépni. 

Azon említett társadalmi bonyolodások, bár csak a mélyebben vizsgálódó szemei előtt ész
revehető s csak la.ssu, de eddig meg nem állithatott léptekkel haladnak elő kifejlési pályájukon, -
s elvégre egy új, de reményleni szeretjük, természeti nyugodalmas crisisen által egészségesebb ál-
lapotra vezetendnek, s ismét ~gy új korszakot alkotandnak nemünk történetében. · 

Ezer bocsánat Tekintetes Tudós Gyülekezet ezen eltérésekért; de szabadjon még a mon
dottakat egy pár szóval tárgyunkra s legközelebb Magyarországra alkalmazni, midőn azt állítom : 
mikép csak valódi tudomány s az anyagi erő képezhetik az igazi tőkét, s ennek természe
tes és az emberi társaság czéljait igazán előmozdító egyedüli kamatja s minden becsöknek valódi 
mértéke ,,a munka." 

Valódi tudomány tehát, .és anyagi erő! s valljon nem a természet tudományok-é épen 
a,zok, mellyek e két hatalmas tényezőkkel ,a legszorosabb viszonyban állanak'? valljon honnan akar
juk mi a valódi tudományt és az anyagi erőt biztosabban s gyorsabban meríteni, mint az isten 
csodáival eltelt anya-természet kimeritbetetlen forrásaiból'? - Tény az Tettes Gyülekezet. hogy mi
olta az emberi elmének sikerült némikép közelit,eoi a természetnek mé~ mostanig is nagy részben 
homállyal borított titkos műhelyeihez, a természettudományok új , eddig ösmeretlen anyagot föl
fedezve, az ösmertet. aemesbitve és okszerűn alkalmazva, a v a 1 ó di tudományt és anyagi 
erőt roppantul nevelték. -- Kitünőleg öregbítik, szaporítják és terjesztik tehát a fölebbi értelem
ben vett nemzeti tőkét , kamatokat azaz munkát teremtenek , vagy is más szavakkal, a vagyonos
ságot főleg te~jesztik. -
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Fölösleges lenne a mondottak után a természettudományok további általános hasznai
nak előszámlálásába bocsátkozni, ellenben szükség elösmerni , mikép azok különösen szeretett ho
nunk irányában valóban megbecsülhetetlenek. - Mert midőn máshol a nagy részben kizsákmányolt 
anyaföld , a tulnépesedés . - s e mellett a valódi és képzelt szükségek, s talán lul is feszített igé
nyek ellenébe, - a természettudományok, s ezekkel szövetkezett leghatályosabb akarat sem mehet
nek sokra: akkor minálunk, hol a természet kincsei nem csak ki nem meritvék, de (mi tagadás) 
még kellőleg nem is ismervék, - · azon szörnyeteg, mellynek neve „túl-népesedés" a nyers anyag
nak aránylagos tulsulya mellett., még fel nem üti rémkép gyanánt fejét. Sőt az jövőre is sokkal 
könnyebben lesz el mellőzhető mint mashol. Mert mig mi, ugyszólván közvetlen közelségben állunk 
a természethez: addig mások akarattal vagy akaratlanul eltávoztak tőle, s bajaik elleni legbiztosb _ 
orvosságukat hihetőleg ismét · a természethez való közeledésben találandják fel. 

Honunkban tehát mindent összevéve, a dolgokat véleményem szerint még ugy lehet ál
litani és előkészíteni, miszerint valódi munkája után mindenki jól élhessen, vagy is jogszerű igényeit 
szabad - s a társaság czéljaival nem ellenkező módon kiki elérhesse, - ha t. i. a valódi tudomá
nyosságnak s anyagi erőnek ft> nemlitett tőkéje - kámatok azaz munka nélkül heverni nem hagyatik, 
s ugy állittatnak a dolgok, hogy a kamatok e lőállításában aranylag mindenki részt vegyen, s mun
kálatlanul senki sem tespedjen, ki vagyonosságra igényt formál; mert ismétlem, hogy mindenhol , 
de kivalt nálunk, bol a természetnek annyi földolgozatlan anyaga vár munkás kezekre, s hol tudo
mány és anyagi erő mellett olly roppant nagygyá alakítható a közvagyonosság s bol.dogság tőkéje, 
a munka és a vagyonosság ugyan az, s az első nélkül az utóbbit nélkülözve szegények va
gyunk és leszünk s szükséget szenvedendünk, épen ugy mint az, ki - miután a pénz eddigelé a be-
esek egyedüli képviselőjének tekintetett - azt nem használva heverteti. · 

Hála tehát! hogy tőkénk van s illetőleg lehet, s azt nem hevertetni nagy részben mi r~j

tunk áll, s hahogy munkás kezekkel hozzájárulunk, könnyen előállhat, s főkép a természettudomá
nyok alapján, a minden ország boldogságához, nyugalmához s miveltségéhez megkívántató vagyo
nosság, melly nélkül bizony, ak*rki mit mond, a nemzetek sorában a legmérséklelesebh kitünte
tésre se tartsunk számot, és ugyan nem azért, mintha a pénzzsákhoz tartalom jegyképen lenne 
kötve a becsülés, de azért, mert a vagyonosság munkásságnak szülöttje, s az erőfeszítésből emel
kedő vagyonosság azon emeltyű, melly által olly sok jót és üdvöst vihetni véghez. 

Közelébb tárgyunkhoz térve által, üdvözlöm a Tettes Gyülekezetet elnöki székemből, mellyel 
- engem szivem mélyében megörvendeztető kivánságra, - némi aggodaiommal ugyan, de jó aka
ratban, s tárgy-kedvellésben senkinek sem engedve, foglalok el. - Üdvözlöm pedig a regényes 
felső Magyarország nevezetl!;'l egyik része - Kassa és Eperjes kedves vendégeink szives elfogadá
sára egyesült városok nevében, mellyek Abauj és Sáros megyékkel, az ős hajdankortul kezdve 
egész az újabb időkig a hazai történetek sorában kitünőleg szerepeltek, s nem néma tanui vol
tak a fölöttük elvonult s keblökben dult zavaros előkor tévelygéseinek és párloskodásainak. 

Azonban e vidék a hajdankornak egy vidámabb képéről is emlékezik, arról t. i. midőn 
felső Magyarországnak nehány városaiban s ezeken keresztül, az akkori időkhöz mért nem csekély 
ipar s kereskedés folytattatott. -

Áldjuk az egeket, hogy; más időket élünk! s a tudományosságnak, ipar- s kereskedésnek 
nem egy pár város nyujt csak, mint hajda.n, menedékhelyet, s nem egy gyenge éjjeli mécs gya-
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nánt ragyognak azok a zavarok homályaiból a távol vidékre, de a felkelő nap éltető sugárai gyanánt 
terjednek el e vidéken s a hon egyéb vidékein is! s hála hogy számosabb egyesek, ~tmelegülten 

a szelídebb kor kivánatai által, társulatokba szövetkezve oszlasztgatják az itt s ott fekvő homályt , 
s vídékről vidékre sietnek kimutatni, mindenhol örömmel fogadva s rokonszenvet ébresztve, a nem
zetnek heverő kincseit. -

Ezen magasztos fela_datot magának czélul kitűző társulat gyanánt üdvözlöm én itten a Tettes 
Gyülekezetet, azon kívánsággal: engedjék az egek, hogy az ipar s tudományosság. mellyek az újabb 
korban vidámabban s szabadabban terjedtek el e vidéken, ezentul még teljesebb kifejlésl nyerve , 
e jellemző mai naptól kezdjék számlálni újabb aerájukat, mit a Tetlfis Gyülekezet bölcsessége s 
évenkint megújuló lankadatlan működése mellett méltán · reménylhetni. -

Szükség azonban mindenek előtt a jelennel megösmérkedni !, minél fogva egész őszinteség
gel kell megvallanunk (és ez nem eléggé ismételhető), hogy honunk mellett a természet igen sokat, 
de az ember }még keveset tett. - Hazánkban sok természeti kincs felhalmozva még ösméretlenül 
bever, - s ba e tekintetben nevetségesnek látszik s méltán annak mondható a külföldnek abbeli 
nemgondolása '· melly Europának közepett fekvő Magyarországot majdnem kevésbé ismeri Ke\et-In
diánál, mit mondjunk azon hazai bününkről, hogy önnön hazánkat mi magunk sem esmP.rjiik elég
gé'?! Honunk külkereskedésből egyhamar alig várhat sokat, ,de annál többet (bár százszor mond
hatnám) belkereskedésből s belforgalomból; nem kérhetem fel tehát el'éggé a Tettes Gyülekezetet 
statisticai adatoknak előre kiadandó rovatos táblázatok szerinti gyüjtésére. Egyes emberektől ezt 
alig várhatni, ellenben az egyesületnek a hon minél tökéletesebb s kimerítőbb megösmerése ugy is 
egyik fő czélja lévén, ennek elérésére efféle gyűjtések hasznos kulcsul szolgálhatnak. -

Ezen fölül a talán nem csekély mennyiségü tudományos és tapasztalati közlések hajlama 
is serkentést kiván, melly hiány ezen nagy érdemű társulat törekvései által, épen e vándor formá
ban, tudósaink s természet buvárjainknak, részint a tárgyakkal, részint tudós s tárgyavatott tarsuk
kal való megismerkedésében legczélszerűbben kipótolbató. 

Mig külföldön a gyors közlekedés egyik fötényez~je ezeknek ( melly tekintetben nálunk még 
igen sok a tenni való) addig e hazai ígen érdekes vállalat, a gondolat csere , tapasztalatok közlé
se s új eszmék fogamzása által hathatós ijgynöke leend a természet-tudományok terjesztésének. -

Mindezeknél fogva a Tettes Tudós Gyülekezet korszerüségét s kitünő czélját tekintve, annak 
müködései felett kivált Magyarországban egy könnyen ali~ adhatni masnak elsőbbségét. - Nem egy 
üveghazi' - hanem honi mezőnk szülte növeny ez' tehát mind alkatra, mind termőhelyre nézve ' 
termeszetidézte növeny , melly nem so~, de jó tápszer mellett erősbülni fog, és épen azért, mert , 
igazi szükség szülöttje, tartósságot ·igér. -

Midőn tehát ennek keletkezése és gyarapulása felett örömünket kijelentjük, s ezen örömünk
nek ünnep i>t e mai nap megújitva üljük: legyünk mindenek előtt hálás emlékezettel kegyes jó Feje
delmünk iránt, ki ezen egyesületnek is szabad mozogbatási tért engedett nem csak, sőt azt , mint 
minden jót s hasznost pártolja. 

El őre tehát tudós férfiak, kedves hazámfiai! egynél több hatalmas ösztön létezik a mon
dottakban , hogy . azon olly helyesen és czélszerűn, a természet-tudományok és szeretett honunk 
érdekében fölfogott ösvényen továbbá is szilárd kitüréssel haladjunk. 
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Az egyesült erő sokat tehet! hallók mi már nem · egy izben azon hatásteljes hazafi - köz
jellem által mondatni, ki a magyar faj nemesbitését tüzte ki magának czélul, s kinek hathatós - az 
egyesülési szellemet fölélesztő szavának ezen gyülekezet is nyilván sokat köszönhet. - Tartsuk tehát 
ezt s buzogjunk egyesült erővel, hogy törekvéseinket e haza javára állandó siker kövesse. 

Aldja meg a mindenható azokat! Ezt kivánja ez idei Elnökük , most és mindig, - maga 
iránti türelmük s bajlandósaguknak kikérése mellett. -

2. 

A szegényebb sorsu szembetegek és gyógyithato vakok hazánkbani tömérdek nagy szá

máról, melly leginkább egyesületek és több helyen felállitandó szegény vakok gyégy- és 

ápoló intézetei által elhárítandó. 

Dr. G1·osz Fridrik. 

Tekintetes Gyülekezet! 

Ha mai napon édes hazánkat, különösen némelly ~észeit, egyes megyéket, városokat és birtoko
kat philantropiai tekintetben összebasoulitjuk e század elejével, bátran mondhatjuk, hogy külö
nösen a két utolsó évtizedben felséges atyáskodó királyunk, bölcs kormányunk, némelly megyei és 
városi hatóságok, nemkülönben egyes földbirtokosok, és igazi honpolgárok, lelkes orvosok a szegé
nyebb sorsu, szenvedő emberiség állapotának enyhítésére legbecsesebb áldozatokat tettek. Kórhá
zak, intézetek ~ egyesületek irgalmas zászlóikat kitűzték, mellyek alatt a legdrágább világi kincset 
az egészséget ingyen visszanyerhetni. _ 

Fáradhatatlan kormányunk a legüdvösebb intézkedések által a szegényebb sorsu szen
vedők fölött állandóan őrködik, az orvosok kiképezésére hazánkban igen nagy figyelem fordittatik. 
Sok lelkes tanárok szent hivatásuknak megfelelnek ~ - érdemdús kormányzójuk, minden czélszerű 
javításokat felkarol és hathatósan előmozdít„ Sok megyei, városi és . egyéb hatósági orvosok, egész
ségök, és életök föláldozásaval is minden haszonlesés nélkül buzgólkodnak a szegényebb sorsu 
emberek nyomoruságát enyhíteni, igen sok gyakorló orvosok híven teljesítik szent kötel_ességöket. 
Sőt van szerencsém ismerni nem csak egy földesasszonyt . hanem többeket, kik önnön kezeikkel 
osztogatják birtokaikban szenvedő betegeik közt ingyen az orvos által rendelt gyógyszereket, azok-
nak többszörös enyhítésére. · . . 

Ezek kétségenkivüli tények. De azért ha valaki azt mondaná, hogy a magJar foldm1velő 
és falusi lakos a szükséges orvosi segedelemmel el van látva, én volnék első ki azt kereken ta-
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gadnám; mert bírnának bár herkulesi erővel a megyei rendes orvosok és sebészek, lennének bár 
tetőtől talpig felebaráti szeretettől áthatva és lépéseik önzés nélküliek; továbbá habár az egész or
vosi vi)ág tudománya és ügyes~ége öszpontosulna is bennök; végre habár fizetésök olly nagy vol
na, hogy a mindennapi kenyér 'keresésére forditandó magáuygyakorlatokat nélkülözhetnék is: még 
is képtelenség volna sőt teljes lehetetlenség, hogy sok megyékben egy !}-6 mértföldre terjedő já
rásban egyetlen orvos vagy sebész 20-:JO ezer léleknek szükséges orvosi segélyt nyujtson. - lgJ 

áll a dolog a 'szegény falusi és mezei betegekkel közönségesen. 
Mondja talán valaki nem kell a magyar parasztnak doctor, mert ezek erős egészséges 

emberek'? erre annyit mondhatok feleletül, hogy igen kevés tájékot kivéve, hazánkban olly nagy 
a betegek száma, milly~n Europának egyik tartományában sem talúlható. 

Magyarhonban a folyók rendetlen járása által származni szokott posványok évenkint a jár
vány váltólázakat és egyéb epés bántalmaka előidézve, a szegény embereket tavasztól őszig kí
nozzák, és nemes urainkat ugy megadóztatják, hogy éven kint száz meg száz ezer forintokat ván
doroltatnak külföldre a kinalért. - - Ennyit a magyarországi szegény betegekről közönségesen. 

Jelen értekezésem czélja: híven festeni az igen tisztelt és tudós magyar orvosi és termé.:. 
szetvizsgálók ezen 7-dikl nagygyülésén, a magyar és erdélyQrszági szembetegek nagy számát és 
szomoru sorsát. Továbbá igénytelen nézeteim szerint alázatosan inditványozni: mikint leuetne e 
bajon segileni '? Szerény nézeteim következőkben öszpontosulnak: 

A halál gyakran egyetlen balzsama a szenvedésnek, határköve és netovábbja sok lelki és 
világi bajoknak. A halál legnagyobb föggetlenségLe teszen benünket. 

A halál minden embert megszabadít nyomoruságától. Nem is fél a szegény, főleg a sze
gény magyar paraszt a haláltól ·; de borzad a va~ságtól. Ha a szegény parasztnak gyermeke meghal, 
sohajtva ugyan, de nyugodt lélekkel adja őt által az anyaföldnek. Többé gondját nem kell viselnie, 
és számára kenyeret nem kell keresnie. De ha megvakul, kétségbe esnek a szegény szülők;. mert a 
vak az eg~sz . családnak terhére van, foggyaszt, de a házi teuerviselésben részt nem vehet. - Ha 
tehetősek a szülők, a vakot házuknál tartjá'k, ápolgatják, de mind szellemi mind anyagi kifejlődésben 
hatramarad, egész éven át a háznak egyik szegletében összekuczorodva ül; mert a család többí 
tagja a mindennapi kenyér-kereséssel foglalkozik s fáradozik. - Ha pedig a szülők szerencsétlen 
gyermekeiket ápolni nem képesek, nem marad egyéb bátra szamukra az illy szegény vakoknak az 

ut melletti koldulásnal, hogy éhenhali>.stól magokat megmentsék; és ezt tapasztalásból tudjuk, mert 
gyakran van alkalmunk illyen szegény utfélen ülő v~kokat látni , kikel orvosi se~ély által eleinte ki 
lehetett volna gyógyitani. 

Ámbár a legszegényebb világtalan koldus, szintugy minl a legtehetősb egyforma keservvel 
érzik, a világi egyik legdrágább kincsnek, a szem világnak. hiányát, több édes örömek és gyönyörü
ségek kutforrásának kiapadását, a vakságot: mégis igen nagy a különbség egy gazdag, hatalmas 
és egy szegény mindennapi kenyerét kézi munkájaval kereső vak között, Ha a gazdag szeme világától 
megfoszlatik, száz meg száz módja van a csapás enyhítésére; de a szegény ha megvakul nem csak 
az emberek, hanem még az állatok sorából is számüzetik, és azon növenyek sorába helyheztetik, 
mellyek mások segedelme rn~lkül helyöket nem változtathatják. - Fájdalom! sok évi tapasztalás ál
tal megismertem Magyar- és Erdélybonban ezen szerencsétlen, - emberi társaságból számiizött sze
gény lények igen nagy számát. Mondhatom roppant számot tesz a két testvérhonbani szegény 
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vakok száma, mellynek okát nem egyedül az éghajlatban, életmódban, foglalkozasokban és előité
letekben, hanem az ingyen gyógyitó és ápoló szem b e te g e k intéz etei ne k ritkaságában kell 
keresni. 

Hál~s szívvel ismerjük ugyan el felséges királyunk atyáskodó jótékonyságát, és fenséges 
nádorunknak a nemzet boldogságára irányzott törekvéseit, valamint bölcs kormányának a szembe
tegek körüli üdvös intézkedését. Áldást terjesztenek és üdvös 'eredményt tanusitanak ugyan mind a 
m. kir. egyetem lelkes és tudós tanára, mind .az országos fáradhatatlanul működő szemorvosok, 
mind az igen tisztelt és irgalmas b~dapesti nőegylet~ és szamtalan hazai gyakorló orvosok, a szegény 
szembetegek és vakok gyógyitása által: mindazáltal fájdalommal kell kijelentenem , az igen tisztelt 
és tudós m. orvosi és természetvizsgálók e díszes gyülésén , hogy Magyarbonban a számtalan szem
betegek és vakok nagy száma, vajmi több segítséget igényel. A fővárosba, - . a hol leginkább 
fenséges és szeretve tisztelt nádorunk, s több ~ás igazi honpolgárok által számos jótékony intézetek . 
napról napra szaporodnak, hol a szegény szembetegek , gyógyítható és gyógyithatlan vakok is me
nedéket találnak, - az abauji 1 marmarosi, heregi, bihari stb. szegény vak földmiv~lő menni 
nem képes. · 

Az országos szemorvosok - kiknek működéseiket ezer áldás követi, nem maradhatnak 
mindig egy tájékon. Sok megyékben számos szemészi tudományokban jártas lelkes orvosok , i~té
zetek hiánya miatt, csak gyéren müködhetnek. 

Ennélfogva nem látok czélhoz vezető. más módot, a bazáokbani nagy~zámu szembetegek
nek igazi segitségére lenni, mint egyesületek által, több helyeken szegény vako
kat gyógyító és ápoló intézetek felállitása által, hová minden szembeteg kivétel 
nélkül folyamodhassék és a hol nemcsak orvÓsi tanácsot, hanem orvosi szereket is ingy~n kaphasson. 
Ha pedig betegsége veszedelmes, vagy csak műtény által gyógyítható, magának és vezetőjének élel
met és orvosi segélyt gyógyulásáig az intézetben ingyen nyerhessen. 

Indítványom kivihetőségének bebizonyitásául .van szerencsém az igen tisztelt és tudós magyar 
orvosok és természetvizsgáloknak a N.Váradon már i830. Óta létező szegény vakok minta gyógy
i n t é z e térő l ,,S t a ti s tik a i ad a t o k" czim alatti ez alkalomra készitett munkácskámat tisztelet
tel bemutatni és az érdemes gyiilési tagokkal közleni. 

A mindenható, ki az emberek tetteinek indokát is átlátja. tudja hogy ezt nem más czél
ból, mint igénytelen inditványomnak leendő nagyobb pártolása, hathatós felkarolása tekintetéből cse
Jekvém, s hogy egyszersmind ezáltal az igen tisztelt magyar orvosok és természetvizsgálók ezen Kassa
Eperjesi 7 -dik nagy gyülés-e lelkes tagjait, a hazánkba ni számtalan szekény vakoknak számára több 
helyen felállitandó intézetek pártolásara, és azokbani tettleges részvétre buzditsam. Mert ámbár ez 
még csak hetedik gyiilése a m. orvosok és természetvizsgálóknak, mégis az ármány és nemtelen 
méltatlansag fuláukjait ez idő alatt' kellett már érzenie; noha ez iidvös :czélzatu intézet és illetőleg or
vosi gyülés, a honban már is számtalan üdvös eredményt mutathat , és még jövendőben dusabban 
hozhat. -

Mutassák meg ennél fogva a magyar tudósok, hogy nemcsak yitatkozni (disputálni) és 

mulatni , hanem minden tekintetben hazánk boldogságát, virágzását előmozditani akarják és tud
ják is. 
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3. 

A vörösvágási nemes opálról. 
Pulszky Ferencz , alelnök. 

Tekintetes Gyülés ! 

Az Europában található drágakövek közül legbecsesebb a nemes opál, melly eddigelé csaknem 
kirekesztőleg Európában, s itt is csak a vörös-vágási bányákban találtatik. 

Mert az ugynevezett mexicoi tüzopál nem tartozik, a mint tudva van, a nPmes opálok kö
zé, s ékszerekre nem használtatik, tüzjátéka nincs , s csak sárga alapszinének tisztasága teszi ked
ves·sé; illyen azonban mind Vörös-Vágáson mint Telkebánya körül nem ritka. - A guatimalai jobban 
hasonlit a magyarhoz tüzjátékában, alapszinében azonban, melly barua nem tejfehér, különbözik a mi
énktől; rendkivüli lágysága végre, melly miatt kisimitásakor minden erősebb érintésnél megreped, eddig 
nem engedte, hogy a világkereskedésben helyt foglaljon, s a divat által fölkaroltassék. A hely hol 
találtatik, s a kiterjedés, mellyben ·kerestetik előttem egyformán ismeretlen, eddi~ csak gyüjtemé
nyekben látható, nem a világvásáron. A brasiliai jobban hasonlit a magyarhoz, trachyt-kőben ta
láltatik, lágyságára nézve különbözik a guatimalaitól. Meg kell még említenem, hogy midőn tavaly 
Bécsben ~ulaltam, Laurin urtól az osztrák consultól Alexandriában arra figyelmeztettem, hogy újabb 
időben az angolok Kutsch félszigetében, melly mellékesen legyen megjegyezve czigányainknak is 
őshazája, opál okra akadtak. Sőt hogy az 184 5-diki karaván Mekkából visszatérve illyféle opálokat 
Egyiptomba is hozott~). Laurin maga is . vett egy zarándokló! egy illynemü drága követ, mellyet 
azo~ban utközben elvesztett, s ámbár Bécsben több ideig kereste, mégis fel nem tudta találni, 
s meg nem mutathatta nekem; e szermt nem tudom valljon ezen ind opál egynemű-e a magyarral, 
vagy sem, mert nehány német gyüjteményekben, mellyeket megvizsgáltam, egy hasonló de másnemű 
drága kőre is akadtam, melly tüzére nézve a magyarhoz hasonló, azonban egészen másnemű, s 
nem trachytban, hanem basaltban a farői szigeteken talaltatott. Hogy végre a kagyló márvány egyes 
fol~jai tüzjatékukra nézve hasonlilanak az opálhoz ismeretes egy észrevétel. 

Már a régiek ismerték s Plinius **) dicsőiti ezen szép követ, mellyn!}k szende tüzj~téka, 
hol széles lángokban, hol kis pettyekben, veres, arany zöld és kék színekben csillog, alapszíne rend
szerint téjszinű, néha üveges és átlátszó, ritkán barna, még ritkábban fekete. Plinius ugyan más hazát 
jelel ki neki, nem a Karpátok kiágazásait, mellyekhez a római légiok csak távolról közelitének, -

") Plinius H. N. Libro XXXVII. XXI. India sola est horum (opalorum) mater. - XXII. Traduntur nasci el ín 
Aegypto et in Arabia et vilissimi in Ponto, item in Galatia ac Thaso et Cyp~o. 

l,ll,l) Plinius ugyanott. Est enim in iis carbunculi tenuior ignis, est amethysti fulgens purpura, est sm:i.ragdi viren 
rnare et cuncta pariter incredibili mixtura lucentia. Alii summo fulgoris augmento colores pigmentorurJ? 
aequavere, alii sulphuris ardentem flammam aut etiam ignis oleo accensi. 
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azon római érez régiségek azonban, mellyek Sáros ~egyében Abos, Lemes Boroszló, Budamér, 
Finta helységekben s Eperjes város határában találtattak s most nagyobb részt Fejérváry Gábor 
gyüjteményében őriztetnek, és azon gyönyörű arany karpereczek, kapcsok és ezüst serlegek, mellyek 
Osztropatakán a víz által kimosattak s most a bécsi régiség - ·gyüjtemény legfőbb diszei közé tartoz
nak, alig találnak más megfejfést, mint hogy ezen római kézre mutató kincsek kereskedés és csere 
által jutottak ezen éjszaki vidékre, melly ezekért opálköveken kivül alig ad hata ·mást, mi a világ urak 
elkényesztett izlésének megfelelhetett volna. - Azonban nem igen valószínű hogy Vörösvágás vi
dékén már azon régi időkben nyittattak volna valóságos bányák, csak az, mit a viz kimosott, vagy 
a mi történetesen a föld színe alatt találtatott, jöhe ett kereskedésbe; mert az egész vörösvágási és 
szomszéd hú viszi határban nem találtatnak olly régi aknák, mellyek mivelése a hazánkban is, · például_ 
Abrudbányáról, ismeretes római bányászatra mutatnának. - A legrégibb opálbányák talán az ugy
nevezett ötven árkok (pedesat dolki), régi számtalan .aknák (S~'adjt) egy vörösvágási völgyben, hol 
jelenleg opálok nem kerestetnek; a monda ezeket higany-bányáknak, nevezi. .Az aknák nem tiszti
tatván ki, valóságos czéljok eddigelé ismeretlen. Közép· korban az opál-bánya vidéke a Keczer-csa
lád tulajdona volt, s a mint látszik ezen család által nem igen miveltetelt; a jószág később Karaffa 
idejében az eperjesi mészárlásban hóhér pallós alatt elvérzett Keczer András ~rök~seit~~, ennek 
egyéb vagyonival együtt a hütleuségi czim alatt. elkoboztatott s a n . . m. kama1:a ?11tokaba JOU, melly 
a bányákat jelenleg is bírja; mert az 1687. évi 5. 6. és 7 .. t. ez. JÓték~nys~ga~an, s ~z az?kban 
iaért kegyelemben nem részesülhete a Keczer-csata~, sőt a kamara a mmt latszik nem 1s szand~~ 
k
0

ozik többé magán kezekbe adni ezen nemében egyetlen bányát; mert midőn a keczer-pekhm 
uradalom a k. adomá_nyozásnak aláterjesztett s a szokott többet igérésnek kitétetett, az opálbánya 
vidéke mindia kivétetett az adományozás alól. Az opál-keresés mind a mellett nem vétetett soha a 
bányászati tö~vények alá, s a földesuri jogokhoz tartozik, ugyan az~rt a kamara által ~ül?nf éle~épen 
kezeltetett. Régibb időkben (sőt még József császár idejében is) mm~enkmek szabadsagaban allott, 
öt forint letétele mellett egy aknát, de nem többet ásatni, s abban opálokat keresni. Késő~b. a. sz~
zad kezdetével a haszonbéri rendszer vétetett fel. Az első bérlők (hat évre 300 évenkénti formtei·t 
akkori papirosban) Neumányi és Kohlecs valának. Erre követkerntt Rumpler, igy ismét N~umányi és 
Szentiványi .Márk. Utánok több évi szünet állt be, mig Szentiványi .Márk azokat 18 l 7. k.1 nem vette 
1 OOO darab aranyért; ő azonban a haszonbért B. Brudern Józsefre , és Fej.érváry Gáborl'a ru~ázta 
át. Megszünvén később ezen haszonbér is, hét évig nem találkozott vállalkozó. Végre 1830-i~ban 
Fejérváry Gábor ismét, még pedig 15 évre vette ki azokat 1025 frtért. Utódja lett Golds~lnmdt a 
mostani bérlő, a ki 3: bányákat 25 évig t0,600 forint évenkinti haszonbér. n;iellett tartandJ~· -: A 
haszonbéri rendszer Jei?inkább azért foaadtatott el a n. m. kamara altal, minthogy az ellenorkodés 
lehetetlensége a házi kezelésnél, a ka~arára nézve el nem gördíthető nehézségeket, id~zelt elő. ~ 
kamara azonban kezdetben még a bányászi munkákra sem gyakorlott tettleges ellenőrkodést' . a mi 
természetes minthoay akkor csak a föld színe turatott fel, s az opálkő természete egészen isme-

' o " . 1 " 1 . Eo-v retlen lévén, a tudományos bányatisztek sem tudhatták, mi légyen a czélszeru opa muve es. - .<JJ 

sovari kamarai tiszt kijött ugyan évenkint mint bányafölügyelő a bánya rpegtekinté~ér~, ut~utatast 
azonban sem ő a bérlőnek, sem a bérlő néki nem adhatott, s egy vig ebéd volt mmd1~ a hiv~talos 
vizsaálat eayetlen eredménye. Jgy ·volt ez az első haszonbérlők alatt 1817-dik évig, kik l~gfolebb 

ü " "' J é·1 · · álkeresesnél a 20, 25 munkásokkal dolgoztattak, nagyobb részint csak cseké y m ~ysegre, az op · 
5 
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munkások tapasztalása szolgálván egyedüli vezérfönalúl. Ugyanazért az egész opálmivelés inkább. 
kincskereséshez, mint észszerü bányamunkához hasonlított. Régibb időkben ugyan, mellyek a kö
rülfekvő helységek lakosainak emlékezetét meghaladják, s mellyekről eddigelé okleveles föl'világosi
tást szintén nem nyerhettünk, nagyobb és czélszerűbb munká is vitettek véghez, mellyek a régi 
árkok (~Utc . ffiöSd)m) név · alatt még most is mind a Libanka, mind a Simonka hegyoldalain és , or
main láthatók. Ezen nevezetes utmutatások azonban nem vétettek figyelembe , sőt a Rumpler-féle 
haszonbér alatt, a simonkai bánya ügyetlen mivelés következtében be is omlott. 

Midőn később 1817-dikben Szentiványi Márk, vagy is inkább neve alatt B. Brudern József 
és Fejérváry Gábor vették által a haszonbért, a bányamivelés valamivel jobbra fordult. - A haszon
bérleti összeg nagyobb lévén, ~ bérlők is nagyobb erővel folytatták a munkálatokat, s általAnos 
átnézel nyerbetése végett Greisiger mérnök által fel is mérették a bánya-vidéket. A szomolnoki k~ 
felügyelő Skergett ur pedig~ - mert ezen haszonbér alatt a felügyelés mütani tekintetekből Sóvár 
helyett Szomolnokra ruháztatott át - sürgette egy részről a Simonka megnyitására szükséges örök 
alagot (&r6tlollm), melly később ezen bányát csakugyan a viztől és romoktől fölszabadította; más 
részről aknát ásatott a Libanka tetején, mellyhez később egy a hegy minden rétegein keresztül 
törő kereszt alagot fogott volna vezetni, melly az egész hegynek geulogiai természetét . s az erek 
(@inge) viszonyait feltárta volna. - Minthogy azonban ezen terv kivitele csak tudományi, nem 
pedig nyerészkedési tekintetben lelt volna kívánható: a n. m. kamara átlátta, hogy illy terhet hat. 
évi baszonbérlethez hozzá kötni nem volna méltányos, s így ezen ,terv kivitele elmaradt, nyomot 
csak a jelenleg szintén bedölt aknában a Libanka ormán hagyván maga után. 

Ezen haszonbér megszüntével nem találkoz0tt ember, ki a bányákat az elébbeni föltéte- 
lek alatt felvállalta volna. A vállalat nem járt nyereséggel, s Rumpler s Nemnányi példái elidege
nitettek mindenkit a vállalkozástól. A bányák tehát hét egész évig miveleflenül, a Peklényi urada
lom _kamarai őrizete alatt maradtak. A ~örülfekvő, különösen Zemplén megyei falvak lakosai azon
ban titkon sokszor meglatogaták a bányákat, s a kéz alatt elorzott köveket egy zempléni zsidó._ 
nak adták el bor s pálinka fejében, ki ezekkel 1 SJO. évben Párisba utazott s azokat a mint lát-. ' 
szik jó áron adta el, mert ,azóta meg nem szünte~ a körüllakó bérlők f e 1 huj t o g a t ás a i követ-
keztében a gyakori lopások ezen bányákban. . 

A n. m. kamara végre módosította a haszonbéri föltételeket;meghosszabbitá a bérlet éveit. 
Mi által költségesebb munkák kivitele , mellyek csak ·ké~őbbi időkben kec~egtettek a nyereség re
ményével, lehetségessé lőn; a szomolnoki fölügyelés helyébe, a sóvári bányatisztet bizta meg kamarai 
felügyeléssel , s a bérlőt nem terhelte semmi különösen kijelelt munkálatokkal-. - Illy föltételek 
alatt vette ki Fejérváry Gábor a bányákat 1830-.ban „ s ekkor láttam én is először ezen nevezetes 
vidéket. A simonkai bánya akkor be volt dölve ,<a Gáboralag !'.IleUyből ezen bánya fölélesztése vá
ratott, nem volt bevégezve , a Libánka hegyen; a Predbánya , Bucsinák és Lescsina elhagyott ál
lapotban valának; ott hol most a Károlybány!l kiterjedett alagjai a mélységben vonulnak, a régi Kly
ucs~a romjai hevertek, melly az . elöbbi haszonbér vége felé részint a szomolnoki fölügyelő, részint 
a bérlők -parancsára egészen szétromboltatott; - csak a mostani Apollonia és Lajosbánya üregei
b~n dolgoztak munkások, A Jósefbánya nem Yolt még ·kinyitva. A bányászok magok, Huvisz és Vö
r,ösvágás lakói, a legeredetihb módon· mivelték a qányákat, a bányatargonczáról (.Punt) eszméjek sem 
volt; a kőfurúsnúl az ugynevezelt kettős di munka volt szoka~ban, melly~él az egyik munkás 
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a vasfurót tartja s forgatja, rnig társa azt a nagy kalapacscsal üti, sőt gyertyavilúgnál nem is akartak 
dolgozni, s azért ott hol az opál vezető kő a mélységbe lement, ablakokat kelle a vad sziklán ke
resztül törni, sőt a veszély elháritása végett néhol az egész sziklafedelet lebányatni , végre deszka 
utak (@ejldngr) s bányászi ácsmunkák (3immcruug) ismeretlenek valának itten, s az opál valódi 
viszonyait senki sem gyanitá. -

Az új bérlő a sóvári felügyelőnek, Corzán Lajosnak utmutatása szerint rövid idő mulva 
megváltoztatta az elébbi állapotot, a bányák felmérettek a bányászati mérnökség szabályai szerint, 
az eddig szokásban volt földturások helyébe czélszerübbl rendszer hozatott be, a munkások hozzá 
szoktattak az önálló munkához, a négykerekü bányászati targonczához ({)unt), a gyertya világhoz 
s a rendes bányászati ácsmunkához, s mind ezek által lehetségessé lett az alagok ásása s egy ren
dezett menyezet és padolatleépités (~iirtl 1mb So~[c11a6fü1i1), a mint ez jelenleg is különösen a Si
monka- és Károlybányában látható, végre a fölmérések és rendszerezett munkálatok által fölfedeztettek 
a magyar nemes opálkovek oryktognostikai viszonyai. Mind ez a nevezett urak s Mikovinyi Pál ér-

. dem e, ki a bányákat a haszonbér második felében ritka ügyességgel és tapintattal igazgatta. -
· Azon hegyláncz, mellyben az opálbányák nyittattak, trachyt-képletü, s a magyar, még ed

dig nem eléggé megvizsgált trachyt- Jánczok közt a legnevezetesebb. Mindjárt kezdeténél · keresztül 
tör a sóvári nagy sótelepen, mellynek folytatása a zempléni oldalon a sókuti sóforrásokban mu
·tatkozik, a sötét erdőben (tótul : czemn}i lyesz) aranyos ezüst-ólom-erek vonulnak a tracbyt-képle
ten keresztül, mellyeknek ritka viszonyai a bányasz figyelmét nagy mértékben· magokra vonhatnák, 
ha a felső magyarországi beváltúsi rendszer, meJJy csak az ezüst százalékra €pül , az alsó magyar
országi gyanánt a gazdag arany százalékot a szegény ezüstben szintén figyelemre méltatná, mert 
most lehetetlen ezen bányák nagyobbszerü mivelése, melly csak akkor fizetné ki magát, ha a bá
nya maga erejéből épitene olvasztó kemenczét , vagy ha itt is a nagybányai rendszer fogadtatnék 
·el. - Nem messze az aranybányához a vörösvágasi határon higany jelei fordulnak elő, végre Sá
ros megyének szélén, legmagasabb hegyének a Simonkának tőszomszédságában nyilik az opálok ha
zája. Többféle hegycsucsokon és ormokon keresték itt az opálokat, s a Remetof, Pasztioszka., or
lói kut, Huvisz s Tánczoska nevű pagonyokban (hol a monda szerint egy oagy . kiásott opálkő körül 
az egész helység lakói örömükben tánczvigalmat rögtönöztek) bed"lt árkok és aknák tanusitják az 
opálkeresőknek többször ísniételt kísérleteit, mellyek az.onban mind sikeretlenek maradtak, mert 
eddig csak két hegy jutalmazta meg az opálkeresők fáradságát., a Simonka és a Libanka. A kis Si
monka-bányában a munka tudományosan és rendszeresen el van rendezve, - a begy ormán keresz
tül vitt, jelenleg hedölt nagy árok (Ulöfd)e) mutatja itt a mivel és régi módját, melly szerint az ásás, 
midőn a nyugoti begy oldalon az opál-nyomok a mélységbe vezettek, addig folytattatott; mig a tá
maszok és ácsmunka által nem istápolt hegymerev OBergfrjle) be nem omlott. - Ez történt száza
dunk első tizedében s .Vörösvágason most is élnek még bányászok, kik ezen időszakban ott dolgoz
tak s mégis lehetetlen volt megtudni milly mélységre vitettek a munkák, mielőtt ez a Gáboralag 
által világosságra nem jött. A munkások hol t 5, hol 40 ölet mondtak, s bár ott keresték kenyerö
·ket s a bánya leomlásának történetét ismerhették 1 mégis azt is különbözőleg adták elő, csak ab
ban egyezvén meg mindnyájan , hogy a beomlá~ akkor történt, midőn ott épen opalkőre akadtak, 
s még pedig . olly rögtön, hogy sem a drága köveket, sem szerszám!likat megmenteni képesek n1e~ 
valának s csak futással mentették meg életöket. És mégis mind ezek csak a munkások képzelődesi-

5* 
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nek álmai valának, mert midőn a Gáboralag alámélyité a bányát, s a kilyukasztás megtörtént, 
akkor kiviláglott , hogy ott sem opálkövek , sem bányászí szerszámok ben nem hagyattak, sőt hogy 
a bedőlés is nem rögtön történt, hanem lassankint , midőn t. i. a bánya vízbe fulván elhagyatott, 
s a meredekebb oldalok egymás után leomlottak. Bár.mi csekélynek lássék is ezen jellemvonása a nép
nek, mégis megemlitendőnek találtam, annak újabb bizonyságául, milly keveset lehessen évek elfoly
ta után a neveletlen osztály tanuságára ~piteni, midőn még olly esetben is csalékony, hol semmi 
érdek nem létez, meily az igazság elpalástolását javasolná. -

A bedőlt bánya megszabadítására készült a 80 és egynehány öl · hosszú Gábor-alag, melly 
jelenleg is a bánya szállítási alagja OJöreerung~jlofle11). A mint a munkások ezen alag fo~ytatásánál 
opálokra ak~dtak, ezek után indulva kelet éjszakfelé nyomultak előre s egyszersmind 42-45 foknyi 
elhajlás alatt felfelé egész a .hegy ormáig, lefelé .meddig csak a folyvást beszivárgó s szivattyúk által 
lehetőségig eltávolított viz engedte, egészben köfülbelöl 40-50 ölre, szabályosan beépítve a már 
kikutatott téreket csak egy aknát hagyván meg, melly a levegőnek szabad keríngését mozdítja elő 
azon tájon, .hol a Gábor-alagból az átfurás a régi be1>Hnlott bányába megtörtént, merre a víz kifolyt 
s a bedölt romok kivitettek. Ezen átfurás adta a legelső tiszta fogalmat az opál természete felöl; mert 
a mint az omladék kivitele után a felső bánya kitisztult' s a hegyoldalnak egy nevezetes része fel 
volt tárva, észre leheleJt venni, hogy a tracbytsziklában többnemü erek léteznek s ezek közt különö
sen feltünt egy szabályszerii agyagér mellynek irányzata a 18-dik és 20. óra közt változott, elhaj
lása rendszerint 45 foku, nélwl nagyobb, a mélységben egész 60 foku. Figyelemmel vizsgáltatván 
ezen agyagér, csak h.amar észrevétetett, hogy az . opálfészkek. mindig az ezen eren fekvő trachytér 
üregeiben találtatnak , s , hogy tehát ezen agyagé,r fekvőben az opál vezető trachyt határa, trielly 
szintéi1 az irányzat és elhajlas törvényeit követi. _Ezen egyszeril, oe az opálmüvelésre a. legnagyobb 
fontossággal bíró észrevétel szabályozta ezentul az egész munkát, ez óvta meg a haszonbérlőt szám
talan haszontalan kiadásoktól , mellyek azelőtt, midőn az opál az egész hegyben elszórtnak képzel
tetett, kikerülhetetlenek valának; ez volt az utmulató ha az opáljegyek legutolsó nyoma is eltünt; 
mert az. irányzat és elhajlás ismeretes törvényei lehetetlenné tevék ezentul az ér eltéYesztését. A fek
vő · határszalag (6n~(f.>a11b) fel' lévén találva, a fü~gő is sokféle vizsgálatok tárgyává lőn, itt azon~an 
a határszalag nincs olly határozottan kiképezve, .ámbár itt is . az opálvezető trachyt a mellette lé\'Ő 
üres (taub) gyöngykő-porphyrhoz hasonló tracbyttől erősen különbözik, a nélkül azonhan, hogy ha
társzalag által .mindenütt szigoruan el volna külön~zve, - s így fel volt találva az opálkő geologiai 
törvénye, t. i. hogy az opál vezető trachyt rendszerint 18 óra alatti irányzat és 
l).5 fo k a l a t t i' e l h aj 1 á s s a 1 a g y a g p o r p h y r o n f e k v e, fü g g ő b e g y ö n g y k ő p o r p h y r t 
ha g y v a , r. e Ú d s z ere s e r e k b e n j ő e 1 ő '· s h o g y e z. e n o p a 1 v e z e tő t r a e h y tt a 1 ö s z
s z e 11 ő v e, üregeiben pedig ingólag a nemes opál fészkenként találtatik. Melly 
mélységig mélyedjen le azonban az opálvezető trachyttal együtt a nemes opál, az eddig ismeretlen, 
annyi bizonyos , hogy nemes opálfészkek csak a hegy közepe táján valami 4 0- 50 öl kiterjedésben 
találtattak eddigelé, a két oldalon, hol az opál vezető trachyt kitör ( au~beifi), ez mindég üresnek , 
s csak félopált magában foglalónak találtatott. - Ezen bányában Fejérváry Gabor bérlete alatt rend
szerint 30 -3;, munkás dolgozott hol csákánnyal, hol lőporral, a munka rendszeres menyezet s pa-
dolat leépítés (tj11rfl 1111e So~frnabbcm ). · 
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A .kis Simonka délkeleti oldalában épült a haszonbérlő háza s O'azdasáai épületei azon 
"' t> ' • helyen , melly a mellette emelkedő dombtól és· tölgyerdőtől Dubnyiknak neveztetett. Kevés lépéssel 

a puskaportornyon alol ismét egy elhagyatott bányára akadunk, mellynek egy része jelenleg pinczé
nek használtatik. Sokat ástak itt régóta az opálkeresők, mert a fehér . opál itt a trachytban küiön
bözőleg a többi opálkövektől eret képez, melly ki nem fogy, habár sok helyütt megszükül, ez~-n 
fehér opál törékenyebb itt mint egyébhol, nemes tüzopált azonban csak ritkán s akkor is alig goii~
bostő nagyságban vezetvén magával, miért is ezen bánya minden haszonbérben rövid ásatás után 
mindig elhagyatott. 

A dubeyiki domb meredek oldalán lemenve egy keskeny völgybe lépünk, mellyen keresz
tül csermely csergedez és. előttünk emelkedik a Libanka-hegy, a nemes opálok második fészk~. 
.Mindjárt a csermely mellet~ látunk egy régi elhagyott bányát, az ugynevezett előbányát (PredbanyaJ, 
melly régen nappali árkok által miveltetett. Itt találták az ugynevezett opálanyát, trachytkövet, sű
rű tüzes, leginkább zöld opáipettyekkel, melly szelenczékre s diszárukra használtatott fel. A mint 
azonban az opálér a mélységbe vezetet~ s aknákkal miveltetni kezdetett, a csermely viie nagy erővel 
leszivárogván a bányába s szivattyuk által ki nem szivathatván, a bánya elhagyatott s be~ült. Itt taláJ
tatott azon két fekete opál is, melly jelenleg Fejérváry birtokában van s a maga nemében egye~

len; ezen bánya ha a víztől megmentetnék nagy reményt nyujt még, hogy itt a tüzopálok talaltathatnak. 
Az itteni opál vezető trachyt irányzata nem kutattatott ki eddigelé, ámbár a hegyoldalon felfelé több 
keresztárkok (Jtreu~·Sd)urf) ásattak, ez.ek azonban nem voltak elég mélyek az ér felfedezesére, va
lószinü mindenesetre , hogy az opálér ezen bányában összeköttetésben áll a hegytetőn nyitott Les 
csina nevü opúlérrel , melly bányát Fejé váry élesztette fel, s azt kezdettől fogva akna- s alagrend
szer szerint miveltette, haszna belőle itt nem volt, ámbár a nemes opál itt is talaltatott. Sokkal ne
vezetesebb a második, vagyis főér, melly a völgyből fel a hegytetőre vezet s egész kiterjedéséb~n 
miveltetik, felosztva 5 bányara t. i. legalol az alsó s felső Lajos- , ugy az Apolloniabányára, a 
Károlyalagokra és Károlybányára, - ezen érnél is tapasztaljuk a simonkaí jeleneteket" habár az 
ér nem olly rendszeres mind irányzatában mind az elhajlásban. Az opálvezető trachyt itt is megtart-

. ' e 

ja a 18 - 20 órai irányát, fekvőben itt is megtaláljuk az agyageret, de az elhajlás csaknem függő-
leges, s az ér hol több keskenyebb ágakra szakad, hol pedig 10--12 öl szélességre terjed s te„ 
lepalaket vesz magára. Mind ez, s még inkább a régi rosszul vezetett nappali múnka neh~ziti itt a 
rendszeres mivelést, melly csak ugy volna kivihető, ha alól a padolat elébb ácsolt alaggal biztosi
tatnék, a menyezet egészen szétromboltatnék s a munka a biztosított padozattól mindenfelé folytat
tatnék. - Most ezen bányákban a földalatti munka ritkább! ugyanazért kinézése regényesebb, mint 
a Simonkán, a kiásott bányák roppant üregeket képeznek L0-15 sőt 25 öl mélységre s ugyanany
nyi szélességre, mell yeknek némellyike nem minden veszély nélküli , különösen olt hol a fekvőben 
maradó agyagporphyr elmállott s csak törékeny s k~nnyen a mélységbe lesikló agyagfalat képez, leg-:
inkább a Károlybánya roppant ürege táján. - Ezen ér mivelése a Libanka-hcgyen kétségkiviil a 
legrégibb, az előtt azonban az opál vezető trachyt-ér egy most már kidolgozott elágazása volt mi\'e
lés alatt, melly most a régi árkok nevezeteivel jegyeztetik; később vétetett munkába a most is 
mivelt ér, de itt is sokszor megtörtént már, hogy a munkások épen ott, hol legtöbb réménység volt 
nemes tűzopál találására , régi rosszul beépített kis alagokra akadtak, mellyek .sok helyütt a hegyme
revet gyengitvén, a munka veszedelmességét nevelik. Ha igy a völgyből a Károl) bányáig fölhatottunk 
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felette még három elhagyott bányaba juthatunk, a három Bucsinába, mellyek, mivel a laposabb 
hegytetőn a bányákba betoluló viznek nehéz volt lefolyást késziteni, soha nagyobb erővel nem mi
veltettek, s mellyek válószinűleg, a legfelsőbb pedig bizonyusan, ugyanazon ·ér folytatásai, melly a 
Lajos-bányától fölfelé vezet. A közep s alsó Bucsina azonban a Jósefbányával is lehetne kapcsolatban, 
melly csak az utolsó haszonbérben nyittatott, s mellynek irányzata még ismeretlen, ezen bánya 
azonban hasznot nem hajtván csak hamar elhagyatott , ámbár itt is találtattak nemes opálok. A Li
banka tuloldalán Vörösvágás felé, a mennyire tudva van, soha tüzopál nem találtatott. 

Hogy az opálv.ezető trachyt az irányzat és elhajlás törvényeit szintén 
követi s hogy e szerint ér nem pedig telep-természetű, ez volt Fejérváry Gábor 

· 15 évi tapasztalatainak és vizsgálódásinak eredménye, de a számos szemléletek és bányászati ki
s~rletek nem vezettek semmi eredményre azon törvények kikutatása iránt , mellyek szerint az opá! 
a trílchyt-érben előfordul. Nem marad tehát egyéb hátra, mint hogy azo~ jeleneteket emlitsem, mellyek 
alatt az opál találtatik. Hogy az opálanyag ugy a nemes mint a nem nemes hig állapotban töltötte 
be a trachyt-ér üregeit és hézagait, ez nem lehet kétséges azok előtt, kik az opálban előforduló mindig 
vizirányos vonalokat és rétegeket látták, mellyek az · opálkőben gyakran szemlélhetők s a fokonkinti 
leülepedésnek jelei; még jobban igazolja ezen nézetet azon ritkább! jelenet, midőn ·a ·trachytüreg 

· olly nagy volt, hogy azt az opálfolyadék be nem. tölthette egészen; itt a fölület mindig vizarányos. 
A nemes -opál továbbá törékenyebb mint a közönséges, mellyel összeköttetésben" találtatik, súlya 
ugyanaz, s ·azért a téj opálon hol fölül, hol alól találtatik , rendszerint vizarányos vonal által ettől 

elkülönözve, néha szabálytalanul abba behatva. A Hyalith sokszor .az opál kiséretében találtatik, még 
pedig néhol, különösen a Károlybányában az opálkő végén, néhol pedig oszlopocskáival az opálkö
vön keresztül törve. - A trachyltal rendesen olly erősen van összekötve az opál, hogy attól csak 
nagyobb erőszakkal választathatik el, néha azonban , a 'lrachyt üregeiben ingóan (Cof e) találtatik s 
illyenkor kevesbé törékeny mint különben. Midőn az opál találtatik, gyakran meg van már repe
dezve sokszor néhány nappal később kap repedéseket, különöseff ha alapszine nem téjfebér, hanem 
üveges és átlátszó. Az Apollonia-bányában hol a trachyt közt a vas vitriól a vizet barnára festi, ösz
szekötésben látjuk vaskovanddal , s ekkor az opál nem ritkán elmállott . állapotban találtatik. A Jó
sefbányában végre dárdányjegeczeket látunk csillagalakban az opál közepén. l\fegemlilendök még az 
Apolloniában található opálok, mellyek a levegőn kiszáradva örökre elvesztik tüzöket, s elhalaványul
mik, végre a Hydrophánok, mellyek vízben átlátszokká lesznek. A Hydrophan is mint -a többi opál, 
·hol tüz nélküli , hol nemes, ez azonban csak nedves állapotban nyervén tiizét, inkább a ritkaságok
·hoz, mint a drága kövekhez számitandó. Néha egy ·opáltüzű lágy anyag is találtatik a bányákban, 
melly később elhalaványúl, ez talán szintén semmi egyéb ·mint elmállott opálkő. 

A legnagyobb opál melly eddig találtatott a bécsi ásvány-gyűjteményben őriztetik, suly
Jya egy bécsi font, tüze a legszebb, több helyütt azonban meg· van repedve, becsülve van, a 
mennyire illy megfizethetetlen s ékszerül nem használható drága kövek megbecsültethetnek, két 
milliom forintra. Mikor találtatott · nem tudatik, a gyüjteménybén József császár idejében ·már bent 
volt, s ugy látszik mindjárt a föld sziiie alatt, nem a sziklában hanem a felületen találtatott, mert 
n~inden oldalról sárga hártya körözi, mi azon opálokat jellemzi, mellyek a földbe.a a trachyt fölött 
találtatnak, jelenleg azonban hol a· föld szine az erek irányzatában mindenütt fel van ásva, illy
nemüeket csak ritkán lehet találni . 
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. Az opálok ára különböző, meghatározásában a tüz, nagyság és alak egyaránt neveze-
te& tényezők, sullyok nem vétetik vételnél figyelembe; a leRiobb piaczok eddig Páris és Lon..: 
don, Bécsben nem kedvellik, honunkban nem fizetik elegendően, régibb időkben sok opál ment 
Persiába, hol ezen kő nagyon kedveltetik. Napoleon családja szintén nagyou szereté ezen drárra 
követ, s a nápolyi királyné 'a vitéz Murat felesége birta a maga idejében a legszebb opáléksze~t. 

A bányamunkásokat illetőleg Fejérváry idejében rendsz~rint 100-150 kereste minden
napi kenyerét, a munka ideje télben mint nyárban napkelettől napnyugotíg tart, nyárban két , tél
ben egy . nyugórával, a napszám 25-36 krral fizettetett váltóban, a munkások legnagyobb részben 
vörösvágásiak és huvisziak; bányászok nem jőnek ide munkába , mert nem állnának többé a bányai 
törvényszék alatt, mellynek bitáskodását megszokták , s különben is nem nyujthatnak annyi biztos
ságot orzás esetében a bérlőnek, mint a helyb~li lakosok. A gyakorlat azonban és S_áros megye vég
zése az ujonczadási tehertől felmentette az állandó opál munkásokat, s e tekintetben bányászoknak 
nyilatkoztatta őket. 

Egyébkint az opál bányavidék habár törvénf által ni.ncs is a bányatörvények alol kivétet
ve, tettleg mégis kivétettnek tekintetik, a mennyiben ebben érczeket keresni tilos, mert ez volt 
mindig azon ürügy, melly alatt a kalandorok régólta az opálbányák szomszédságába nyomultak, 
hogy a munkásokkal összeköttetésbe jöhessenek s őket lopásokra csábithassák. 

• 
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B. 

· E p e r j e s e 11;. 

4. 

Pulszky Ferencz alelnök megnyitó beszéde. 

Tisztelt Gyülés ! 

Midőn itt Eperjesen a magyar orvosok és természetvizsgáÍók VII-dik gyűlését szívesen üdvözlöm, 
lehetetlen egyszersmind for11ó hálámat ki nem fejeznem azon megtiszteltetésért, hogy engemet, ki 
a természettudományokkal olly keveset foglalkodtam, másod elnököknek Pécsett tartott gyülésökben 
megválasztani szívesek valának. De épen abban, hogy a választás engemet é11t, a természettudo
mányokban avatatJant, abban látom én ezen vándorgyülésekne_k egyik új stádiumát, látom, hogy 
ezek körükbe befogadják a tudományos igyekezetnek bármelly nyilatkozatát, s hogy oda töreksze
nek , miszerint a zárttestületü magyar akademia mellett, hazánkban a tudományoknak még egy 
más mindenkit szivesen magához vonzó középpontja alakuljon. 

Gyliléseink első eszméjét a külföldnek köszönhetjük. Okeh hatalmas szava viszhangra talált 
hazánkban is. Ha azonban azokat nézzük, kiktől ezen termékeny eszmét átvettük, ha tekintjük ezen 
eszmének kifejlődését s mind azon változásokat ~ mellyeken az már eddigelé is keresztül ment: azt 
fogjuk találni, hogy ezen eszme az olaszoknál másképen .fejlett ki, mint a németeknél. Mert az eszmék, 
mellyek életrevalók, hozzá simulnak a nemzeti jellemhez~ s e szerint változtatják alakjokat. A néme
teknél a germán jellem - melly főképéh analytikus, elágazó, részekre eloszlató - az orvosok és 
természetvizsgálók nagy testületére is megtette hátását, t. i. hogy az több ágakra szakadt. - A gaz
dászati és erdőszeti osztály elvált a természet~izs.gálóktól', a gazdáktól és erdőszektől elszakadtak ismét 
a bortermesztők; a gyógyszerészek külön gyülésbe egyesüllenek; s ezen összejövetelek mintájára, 
a philosophok, az orientalisták, épitészek, a reáliskolák· baráti stb bevándorolják évenként német 
ország vidékeit, a szaktudósok olly dús hazáját , hogy mind ezen gyülekezetek egymás mellett fen
állhatnak; és mindannyi tüzhelyekül szolgálnak, mellyekről az ismert német tudományosság lángjai 
kisugároznak az ország minden részeibe s minden osztályaiba. Különböző alakban fejlődött ki ezen 
eszme Olaszországban. A synthetikus román szellem mindig az eszmék egységét tüzi ki végczél
jául, s igy az orvosok és tÚmészetvizsgálókhoz hozzácsatlakoztak a régiségbuvárok , a földirászok, 
a történetvizsgálók, a törvénytudók , s a C o n g re s s o d e i S e i e n z i a ti összpontositja mostan a 
félsziget tudományosságának minden ágát, minden irányát. - Ha már Oken eszméjének hazánkbani 
fejlődését vizsgáUuk, azt találjuk, hogy nálunk is, kik jellemünkben jobban hasonlitunk a-román uem- . 

• 
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zetekhez mint a germánokhoz, folyvást nagyobbodott a gyülések köre. A temesvárinak megnyitó 
beszédében meg van már penditve a'zon eszme, mellyel most megújitani bátor vagyok; a kolosvári 
befogadta az archreologiá!, a természettudományok mellé ; s a pécsi megerősité a kolosvárinak 
határozatát, s igy el van ismerve azon atyafiság s viszonhatás, mellyben a természet a történetekkel 
áll. A jelen gyülésen az elébbiek nyomán ismét egy új lépés történt , az általunk meghivott ipare
gyesület képviselői által megjelent köztünk s tért követel a statistikának a gyülés körében, s figye
lembe ajánlja az iparnak provincialis kifejlődését. - Azon városok pedig, mellyek bennünket olly 
szívesen látnak, szintén illy értelemben fogták fel gyüléseinknek irányát, s iparmükiállitásokat mel
lékeltek ásványaik és növenyeik kiállitása mellé, mellyek diszökre szolgálnak, s nekünk tanulmányul. 

Távol vagyok azonban indítványomat a társaság intensiv terjedésére nézve annyira kiter
jesiteni, mini az olaszok. Jelenleg azt kivánom csak, hogy az archreologia különválva a természet
tantól, külön osztályba soroztassék, melly a régiségtant, 'tÖrténettant és statistikát magába foglalja, 
ezen tudományokat, mellyek jelenleg is tettleg benfoglaltatnak gyülekezeteinkben. A mint azt, hogy 
egyebet mellőzzek , azon élvezetdús órák is bizonyitják, rnellyeket a .~ssai székes _egyházban e~e~ 
mostani mű történeti magyarázatinál töltöttünk. .l\'Josi tehát csak arról van szó:, hogy a már· létező 
elemeknek illő tért s helyet szabjunk ki gyüléseinknél, hogy idővel ezekbe a tudományok minden 
színei összpontosulván, hazánk tudományosságán1:1.k tiszta világa testesüljön meg. 

--·- - -

5. 

Sz. kir. Eperjes város küldöttsége szónokának~ Rosnyay 
Jánosnak -a gyülést üdvözlő beszéde*). 

Azon őszinteséggel, melly a tiszta szilárd leikületnek jelleme, valljuk be a világnak, hogy ezen ős 
város _fölött századokon át lefolyt borus és jobb napjaink közt e napot, mellyen a tisztelt társulatot 
körünkben üdvözölhetni, s azon parányi időt mellyen által magunkénak nevezhetni szerencsések va
gyunk, a legkedvesebb s legboldogabb időszakunk közzé sorozzuk. - S méltán, mert ki az embe
riség barátja, - kinek keble nem csak magáról aggódik, - ki az összes emberiség szenvedéseire hi
degen nem tekint, nem tagadhatja meg, hogy e szelid század keblében fogamzott jótévö intézetek, 
s válalatok közt az emberiség boldog jövendőjére nézve legdúsabb eredményü azon társulat, 
melly a természet titkainak, változhatlan s örök törvényei rendszerének ·ismertetését tűzé ki huvár
kodása feladatáúl. - Forrón óhajtjuk, jöjjön minél gyorsabban az idő, m~lly ha éltünknek nem ked
veznti is, néma csendben folyván sírjaink fölött, e gyülések legnemesebb törekréseit, s buzg.ó fára- . 
dalmait minél több üdvös eredménnyel koszoruzza. - Mi pedig ha szives részvétünkkel azon iga~ 
hiedelmet é1·demelhetnök meg e társulat összes egyén~inél, melly szerint bátran bévallh_atnáuk 
isten és ember ellilt, hogy· ezen nemes város egyetemes polgársága, minden nagy· és nemes 
föladatokn.ál buzgó, erélyes, s hogy · kebléből az igaz ősi magyar vendégszeretetet még a szokások 
változása sem száműzheté, magunkat boldogoknak tartanók. 

;"') Nag~ori sa}nálandó, hogy a kassai küldöttség jeles beszédét nem kaphatvá11 meg, nem közölhetjük. 
A s z e r k e s z t ó. 
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6. 

A gazdasági törvényhozás nehézségeiről. 
Bujanoviclt Eduá1·d, táblabíró. 

Tekintetes Gyülekezet! 

Engedjék meg uraim, hogy a gazdasági törvényhozásról átalában, és különösen honunkéró1 hosszas 
tapasztalásimbó\ meritett gondolatimat lehető röviden közöljem önökkel; olly tárgy , melly azon be
folyásnál, mellyet önök közül törvényhozásunkra már -is többen gyakoroltak, vagy gyakorolni hivat
va leendnek, jelen tanácskozásunkhoz annál inkább -látszik tartozni, minthogy a tudománynak szentelt 
ezen társulat, a köztanácskoz.ásinkat olly gyakran felzavaró szenvedélyes pártszellem minden befolyá
sán fölülemelkedve , ép olly képes mint méltó az igazat hallani. 

Hogyha a törvényhozó ~ivatása, - mellyet már az őskor legbölcsebb férfi~inak, Licurgu
sok- és Solonoknak tarta fön, - -eleitől fogva az emberi szellem legmagasb hatányána.k (Potenz) te':' 
kintetett: ugy e nehézség a törvényhozás különféle ágaira való részletes alkalmazásban azonkép 
látszik növekedni , minél mélyebben gyökereznek ezen ágak az emberi társaság legalsóbb osztályai
nak mindennapi szükségiben. E körben a mesterkélt országlási rendszer minden készületeivel föl
fegyverzett törvényhozó egyszerre minden támasztól megfosztva látja magát, s habár Archimedeskint 
kisérthetné meg a földtekét sarkaiból kiemelni, itt is hasonlókép hiányzanék emeltyiíjének támpontja. 
Legsiralmasabban sülyed pedig azon mély iszapba, melly eddig a földművelő népet a polgári társa
ság magasb fokozataiból elválasztotta. Azon évezredek óta, midőn még a testi hatalom vala minden
ható, rabszolgai kézre volt bizva a legfontosb polgári foglalkozás, azon föld művelése és munkáltatása, 
melly mindenkit táplál , s ezek nem tudva mi s miért tétetik általok, régi szokás szerint lélekszakad
va törekvének barmaiknak ·visszaadni azon ostorvágásokat, mellyekkel önmagok zsarnoki hajtóik 
által sujtattak. Jóllehet a mull század műveltségi előmenetelének sikerült a rabszolgaság eltör
lése ált1,tl ezen az emberiséget annyira lealacsonyitó állapotnak véget vetni; az ausztriai haz szelid 
kormányzása alatt majdnem félszázaddal hamarább, mint a szellemi tulsulyával annyira kérkedő 
német éjszak több részeiben: mind a mellett is csak keveset nyert a gazdasági törvényhozás. 'Habar 
elenyészett is a rabszolgaság neve, fönmaradt annak sulya még sokáig; ' teljes alkalmazást nyert a 
„Lusimus Mariam Theresiam" más emberszerető fejedelmek nemes törekvéseiben is, s már magából 
a módból , mikép a törvények hozatnak, világosan mutatkoznak a csekély eredmény okai a mező-
gazdaság terén. · · 

Nem is említve .t. i .. azon önuralkodási ( autocraticus) anomaliát, miszerint a mult század 
egyik tekintélyes embere állitólag azzal kérkedett, hogy reggelijének minden csészéje. mellett új 
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czi~ket; sz?lgáltat'o~t ~ózs~.f császár tör~ényköny~éhez; a tö~;ényhozási foglalatosság napjainkban vagy 
~ t1szttars1 ( colle~1ahs) zold. asz~~! nyirkos légkorében megoszült kormányférfiak föladatául; vagy föl
izgatott népes torvényhozó1 gyulésekben, személy- és pártérdek ;iltal félrevezetett vitatkozás tár
gyá;á tétetik. Sem az egyik, sem a _másik uton nem szolgáltatott még eddig gyógyszer a mezőgaz
dasag.~ak; nem az elsőn, mert azon , különben igen érdemes , de a gazdasági foglalkozásban egé
$Zen. Jaratlan , egy vagy két emberélet hosszant szük kormányszéki ( dicasterial) sorompók közé 
s~ontott statusférfiaknak még csak fogalmuk sem lehetett az eldöntendő tárgyról , annál kevésbé 
azon szabad mozgásról, melly a gazdának isten ege alatt egyedül használ; nem az utóbbin mert 
azo~ min~en gazda:~gi f~glalkozás iránt gyakran undorodással párosult részvétlenség mellett,' melly 
e~~1g a torv~n~hozo1 ?yuleke~etek legszámosb tagjait elfogá ~ kik közül sokaknak nagyravágyástól 
~~hzga~ott s~IlaJ fiatalsaguk miatt a mezőgazdaság száraz részleteihez semmi hajlamuk nem lehetett, 
tobbny1re mmden, még a legérdekesb oda vágó kérdések is , a törvényhozási testületnél terra in
c?gnitá vá lettek ela~nyira, ho.gy m~g majdnem legszerencsésebben járt azon országok mezőgazda
saga, mellyeknek torvényhozo testul~te legkevésbé foglalkozott vele. 
. . Ezen ~télet . szigorát Európa két legnagyobb alkotmányos nemzetének tapasztalása eléggé 
igazolja. Nagybntanma és Francziaország törvényhozásának Achilles sarkát képezi gazdasáiú szaka 
főleg ezen utolsó országban uralkodik e tekintetben kitünő tehetségei daczára a legnyomo;ubb tét~ 
lenség, vagy még kárhozatosb önhaszonvágy, melly magát a gazdasági téren emelt minden vitában, 
szenvedélyes pártküzdés , vagy a különben dagályosah magasztalt szabadság önkényes korlátozása 
által nyilvánítja, mint azt az előbbi ótalom hizalmában roppant költséggel állitott számos répaczukor
gyárnak bajosan igazolható bukása; a tulságosan föl csigázott eleség-adó ( acisse) által előidézett 
meg~amisitása az első s_zükségeknek, s több effélék igenis világosan bizonyitják. De még az annyira 
pr~cllkus. An~o.lhonban 1s épen m~s~ -fedezte fel a gabonakérdés kimenetele, mellynek jótékony ered
menye b1ztos1tasaul legnagyobb mm1sterének, egy második Aristides gyanánt ostracismusi kárhoztató 
itélet következtében áldozatul kelle esni, - de még inkább a szerencsétlen Irhon rabszolgai állapota 
azon szomoru hiányokat, mellye.k a parlamentalis élet tetőpontján a mezei viszonyok fontolóra véte
lekor, a meglepett szemnek feltáratnak. 

Azon visszásság érzete, miszerint mind ezek, mind más, az ipar és ke11eskedést érdeklő 
anyagi kérdések felett olly gyülekezeteknek kell határozni s törvényeket hozni, mellyek nagyobb ré
sze e tárgyakhoz milsem _ért, alkalmat nyujtott mind a két nevezett törvényhozóságnál segédeszköz 
?yanánl az „Enquet"-eknek behozatalára, nemcsak előttünk, de még eddig Némethon előtt is olly 
I$meretlen cselekvés módnak, mellynek értelmezésére, még a német nyelv sem bír helyes kifojezés
s~l, ha~sak az „Auskunfts-Einholung" (értesülés) el nem fogadtatik. Illy anyagi kérdésekben ugyanis 
h1zottmanyok neveztetnek ki azon utasitással, hogy személyes vizsgálat, s olly szakértő férfiakkali 
értekezés által, kiknek értelmességgel párosult gyakorlatából a fenforgó kérdés legterjedelmesebb 
föloldás.át várhatni,. ~ind azon tudósításokat s tényleges fölvilágositásokat szedjék össze, mellyekre 
alapos 1téletet alap1tm lehet. Ezen összeszedett állitások, s gyakran becses statistikai adatok, An
golhonban néha borzasztó gyüjteményekre terjedve, státus költségén kinyomtatva nyujtatnak be a 
parlamentnek, mi Francziaországban csak azon bizottmány kivonatával történik, m.ellynek indítványa 
rajta alapszik. A nézetek rendkivüli különbsége mellett, melly a gazdasági kérdésekben számtalan 
egymástól eltérő helybeli viszonyok szerint fenforog, találhatni ezen állitások s föltételekben . a leg-

6 * 



44 

határozottabb helyeslést s tagadúsokat, vagy legalább tete1nes módosításokat ugyanegy kérdésben, 
épen ugy, mint a gazdasági egyesületek gyüléseiben, hol ugyanannyi fekete mint fehér mondatik el a 
nélkül, hogy valami határoztatnék; minek következtében természetesen az előadó, ki csak kivonatot 
köteles előterjeszteni , azon adatokat fogja leginkább kiemelni , mellyek eleve beszílt véleményét tá
mogatják , a többi ellenkező tapasztalatokat pedig árn)1ékba helyezni. Ez az angol bizottmányi bizto
soknál kétségen kívül nehezebben meg 1 , mert a jelenlevő kinyomtatott egész munkálatból . lehet 
minden különböző véleményű tagnak a jelentést ugyanazon kútforrásból megczáfolni. - De ki is 
merjen minden előleges alapos szakismeret nélkül olly rend s összefüggellen zavarékból összesze
dett , egymással ellenkező adatok fölött, mellyeknek átolvasása maga fél emberéletet igényelne, ha
tározott ítéletet mondani. - Ennek aztán eredménye is gyakran csak ollyan, mint az 1833. -évben 
fejdelmi tanács parancsából Irbon állapota megvizsgálására kiküldött választmányé vala, rnelly roppant 
költséggel összekötött három évi működését 200 vastag foliantokban nyujtá be a parlamentnek,_ olly 
jelentést, melly boldogtalan terjedelme miatt minden gyakorlati haszon nélkül maradt épen ugy, 
mint az t 836-dik évben Nagybrittannia földmüvelésének megvizsgálására a parlamentből a mostani 
ministerium elnöke lord Russell elnöksége alatt kiküldi.itt hascmló bizottmányé, melly csak az alsó
háznak 18,000-nél több kérdés és feleletről, a felsőházi bizottmány pedig 12,000-nél, s az ország
bankókat illetőleg 10,000-nél több illyetén kérdés és feleletről adott be jelentést. És mégis nevez
tetett tavai ismét . az irhoni bnrgonya-inség félelme miatt gróf Devon elnöksége alatt egy hasonló bi
zottmány, mellynek elődeihez képest szinte nem volt eddigelé más eredménye, mint hogy azon még 
folyvást tartó ' borzalmas állapot szomorú hizonyitására szolgált, mellybe az irhoni földmivelök mil
liói legnyomorultabb _czigányainknál is mélyebben sülyedtek. . 

De mind ezen akadályok daczára, mellyek a törvényhozás gazdasági szakába inkább, 
mint bármelly másban ellentállanak, meg kell mégis örömmel ismerni, hogy e század elejétől kezdve„ 
főkép 'a mindent szerencsésitő békeévek óta , mellyek azt olly dicsően jellemzik, a haladás ösvénye 
e tekintetben is hatál~ osan megtöretett. - A föld minden müvelt országában azon meggyőződés, 

miszerint a földmivelésen a polgár jóléte, a kézmüvi kereset, az ipar, kereskedés, müvészet s tu
domány, mint a legbiztosb alapon nyugszanak„ átalában naponta mélyebb és mélyebb gyökeret ver, 
s hogy azon Cicero-féle „nil dulcius, nil homine libero dignius, quam agrum colere" melly a ró
mai mezőgazdasltg magas állásával együtt a középkor barbár serege csapásai alatt feledékenységbe 
esett, mindig nagyobh elismerést érdemel s nyer. és igy lőn, mire a mélyen tisztelt gyülekezet 
több tagjai élő bizonysógul szolgálnak, hogy azelőtt csak a rabszolga ügyetlen kezével vezetett idom
talan eke, mű tani hatásában pontos belátás által javitva s tökélyesitve a nemesnek veritékére is 
érdemesittetett , s hogy főkép hazánkban a függetlenség érzelme, melly a magyarnak olly igen sa
játja, sehol sem annyira otthonos, mint paterna rura-inak rögén ! És ha ekkép a müvelt utazási 
fapasztalatok által idegeo haladással is megismerkedett, gazdag s magasb társasági álhí.soknál fogva 
nagy befolyásu férfiak a földmüveléshez fordulnak, hogy e feletti elméletüket (Theorie) a gyakorlat 
kivibetőségével összhangzásba hozzák, . akkor a törvényhozói testület alkotása mellett lehetetlen, hogy 
iJ1yetén befolyás gazdasági törvényhozásunkra mindig jótékonyabb hatással ne legyen a nélkül, 
hogy az angol „enquet'1ek drága unalmasságához folyamodni kénytelenittetnénk. - Ennek szép kez
detét látjuk már az utolsó évtized óta, mi olly kezdet , mellyet nekünk nemcsak német· szomszéda
ink, de nem sokára az egyedül csak saját dicsőségökkel telt francziák is irigyleni fognak, kiknél 
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már most is a föld legkárosb szétdarabolása minden okszerü gazdálkodást majdnem lehetetlen
né tesz. · 

Nem akarom urak a már tán eddig is nagyon igénybe vett türelmöket legújabb gazdasági 
törvényeink részletes taglalása által még inkább kifárasztani; fénypontja azoknak tagositási törvényünk, 
mellynek előnyei, .s a honi mezőgazdaság gyarapítására már eddig is gyakorlott jótékony hatásai 
sokkal ismeretesebbek, mint sem az itt általam ismét magasztaltassék. Illőbbnek látom ellenben olly 
gyülekezet előtt , mellynek többsége kórtudósokból (Patholog) áll, azon bár amaz előnyök irányában 
kisebbszerü hiányokat felhozni, mellyeket a még csak i 0 évi gyakorlat fedezett fel olly törvény vég
rehajtásában, melly örök időre valónak, további bírálat alá nem eshetőnek1 s a szerinte szabályozott 
birtokot többé jobban nem rendezhetőnek vélte . .Jól tudom én, mennyire kell illy törvények alkotá
sánál mindent mellőzni, mi az últalok elkiilönzött s magánhasználat alá került birtok állandósága 
iránti bizalmat legkevésbé is gyengithetné, vagy épen veszélyeztetné, igen természetesen t~hát , 

sőt bölcsen történt volna, ha inkább 20 vagy 30 évi határidőt szabnak, mialatt törvényhozó testii
Jetünknek e törvényt s a szerinte szabályozott javak módositására tett indítványt még csak figyelem
be is venni tilos lett volna, de örökké , örökké ! - mi az, mi a nap alatt örökké tartó'? - s 
mikép lehetett mégis merészelni, változhatlan s minden idő igényeihez alkalmatos szabályokat 
hozni mezőgazdaságunkra nézve, melly csak alig kezdett okszerűbb lenni. Mi volt az 30 év előtt 

s mi lesz 30 év után'? s ha nem menthetné is némiképen e merészséget a szerencsésen kivívott 
saját vagyon első örömzaja, akkor azt annál tökéletesebben kell vala szerkeszteni, s a helybeli vi
szonyok különféleségeibez illeszteni. De midőn ellenkezőképen átalános változhatlan szabályul az ál
litatik fel, hogy. minden maradék földek új telkekké alakitassanak; akkor az országnak olly részei
ben, hol a kész épületekkel ellátott , de elpusztult telket legjobb akarattal sem lehet benépesíteni, 
Il)erő képtelenségnek mutatkozott , miért is a törv~nynek épen e pont.Ja , miben , ugy látszik leg
nagyobb súlyt helyeztek, a nyilvános erkölcsre nézve igen elmellőztetik és sikeretlenné tétetik. -
A birtokszabályozások változhatlanságának más igen tetemes kárát abban Iá:tom, hogy a jobbágyok
nak színből ugyan meghagyatott a választás, urbéri illetőségöket magoknak vagy egy darabban, vagy 
az eddigi három ilyomásu gazdaság szerint dülőkre felosztva kihasittatni; de a választás mindaddig 
áltatás marad, mig a paraszt régi szokásaihoz ragaszkodva sokkal butább lesz, mintsem hogy ta
gosított birtokának előnyét csak sejteni is tudná , következőleg három fordulatu rendszerének, a 
szükség parancsolta legelő szolgaságával együtt örökké alá lesz vetve , s igy az ugy sem tulságos 
urbéri illetőség harmadának használatával is fel kell hagynia; holott ellenben földesura földjének 
minden négyszeg ölét évről évre kirekesztőleg s háboritlanul használja, s bőtermő takarmányfüvek 
vetése . által marhái számát kétszerte nernlheti. Ezen a törvény világos értelmében fekvő tetemes 
hiányokon kívül tapasztaltam annak nem régiben még egy szomoru következményét, mellyel a tör
vényhozók bizonyosan ép olly kevéssé ohajtottak, mint előre nem láthattak, mit tehát itt is csak in
tésül mutatok be , hogy a jövő törvényhozók figyelmesbekké tétessenek. Bihar megyében tett utam
ban t. i. láttam, több újdon szabályozott közbirtokosságok gyönyörü tölgyerdeit, mellyekből eddig 
én is szép épüieti fákkal elláttam magamat „ utolsó szálig végkép kiirtva, csupán azon bizonytalan
ság miatt , hogy nem tudván kinek . jut majdan tagosítás után a föld, tulajdonosaiknak, a gyakori 
önkényes becsiilések hosszadalmassága nélkül, még utolsó hasznot hajtsanak •. 
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Mi .a többi új urbéri törvényeket illeti, távol vagyok, hogy származásuk nyomait biráljam, 
csak egy félreismert liberalismusból eredő igen szomoru módosítását a jobbágyi örökösödésnek sza· 
badjon emlitnem, miszerint azon fiatal jobbágyfi, ki az új törvény értelmében ~lég szerencsétlenül 
apjának épületi, eszközi s élelmi hagyományában 4 vagy 5 leánytestvereivel egyenlő részben osztoz
ván , őket kifizetni kénytelenittetik, gazdasága további vitelére képtelen- s koldussá válik. 

Végül még egy szót a legújabb s legrosszabbul kiütött gazdasági törvényünkről a rendőri 
törvényről, melly felett csak 6 évi tapasztalás már is pálczát tört. Ha egy törvény, mellynek hi
ánya olly átalánosan éreztetett s minden gazda által annyira obajtva váratott, mégis az egész or
~zág által hallgatva elmellőztetett, s még azon kevés megyékben is, hol az életbe léptetve Jön , ismét 
eltemettetett, akkor bizonyos jele annak, hogy belsőleg férges vala. Egy kis gondolkozás után ezen 
szembeszökő tünemény okai felett azt vettem észre , hogy azok a szegénységünkkel meg nem egye
ző roppant költségen kivül - egy például nekem névszerint megnevezett esetben, fölment a kár a 
kártevő részére 16 pftnál többre, melly a kárvallottnak 48 krral fizettetett, - főkép azon lélekta
nill).g hibás rendeltetésen alapszanak, hogy a birságnak a megye pénztárába folyni kellene, melly 
senkit sem érdekel, s mi sok jegyzőkönyv s számadásvitellel van összekötve, minek mi gyakorlatilag 
barátai nem vagyunk. De mintha ezen minden oldalról népszerűtlen törvényt annál biztosabban meg
akarták volna buktatni, nem rendeltettek igazgatására különös megyei tisztviselők, hanem valameny
~yi szolgabirákra, tehát egyre sem bizatott ezen foglalatosság , s így lőn, hogy ez,en egész nagy 
szorgalommal ugyan , de kevés gyakorlati értelemmel kidolgozott törvénynek más foganatja nem lett, 
mint hogy azon becses tőkét, mellyet hazánk már azelőtt szolgabírói összeségében birt, 50 száztoli
val nevelte. 

. Illy holtan született törvényeknek töl)bnyire jó szándéku czélok eltévesztésén kívül, még 
azon káros következményök is van, hogy az előbbi szokott önkény által lerontott törvény iránti tisz
teletet egészen megsemmisitik. 

Vajba tehát -jövő törvényhozóink az illy komoly figyelmeztetéseket el ne mellőzzék~ a gya
korlat isk-0láját meg ne vetnék , de mindenek előtt azon szép hivatások tellyesitésében, t. i. a gaz
dasági törvények hozatalában a következő elvet, melly őket mindenkor biztos rév felé vezetendi , 
iránytűül használnák: 

„A mezei gazdaság nem szenved, fökép mostaní. gyerme~korából kinőtt férfiszakában, 
semmi szorongató gyer~ekjártatót, semmi kaptafát, semmi bármilly jó szándéku sok kormányzást, 
és mindenek előtt lehető haladása fölött ' mellyre talán kevés év leforgása után képessé válhatik' s 
mi által, minden képzelt bölcsességünk kudarczot vallhat, semmi merészlett .elitélést; minden , mit 
az a törvényhozástól kíván, sőt jogosan követel , ez: elhárítása minden akadályoknak, és teljes sza
bads~g a természet minden kincséit napfényre hozhatni, a mint az l~ivatásában áll s mellynek élve
zetéhez joga van, s mit végre sem a szorgalom Jázasztó adóztatása , sem a hűbéri szolgaság örö-
kítése által gátolni, s keseritni nem szabad. . 

Ezen elvtől vezéreltetve működnek most a legfölvilágosodottabb törvényhozások a mezei 
gazdaság boldogitására, de bölcs m.érsékléssel, melly elhirtelenkedett erőszaktételektől ·s jogosan 
szerzett tulajdoni jogok csorbitásától mindenkor örizkedik, mellyeknek, ha azt a közjó kivánja, kell 
ugyan változott idők parancsának, s tisztult néze teknek engedni , de csak (igazságos· kártalanítás 
mellett. - · 
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S igy vezérelje ezen elv az én szeretett hazám tÖrvényhozóit is, kiknek többségehez .én 
már· csak ifju koruknál fogva is atyailag vonzódom 1 s kik nekem szabadon választott hivatásomban 
megőszült férfinak, ki soha más hirszomjat nem ismertem, mint kis körömben jótékonyan bathatni, 
rosz néven nem veendik, ha hozzájok barátilag felkiáltok: isteni a szó adománya, ha szivből jö 1 

s szívhez hat, boldogító a hallgató sokaság, éltető kiáltása; de nem üres szócsengést, nem fön
hangú szópompát · illessen egyedül ezen helyeslés ha a nemes öntudatot jutalmaznia kell ,' hanem 
szolgáljon az egyedül a beszéd belértékének s egyedül az érett , komolyan megfontolt jótékony czé1: 
nak , melly a sikert biztositja. De ehez az igazi törvénJ·bozónak munka s álmatlansággal szerzett 
valódi ismeretekre van· szüksége! vlia brevis , ars longa. -

7. 

Az emberi holt test felnyitásának szükségéről. 
Kiss Antal, orvos-sebésztudor. 

Tekintetes Gyülekezet ! 

Szorosan szaktudományos értekezés az ünnepélyes természettudományi közgyülekezetberi nem min
denkit érdekelhet, hivatásunk pedig illy vándorlásunk közben, a természettudományi körben létező 
hiányokra, a közönséget figyelmeztetni, káros előítéletet itteni felszóllalásunkkal széleszteni: azért 
enaedtessék nekem ecry közfelfo!!ásu tár1ryról, az e m b e r i h o 1 t test f e 1 nyitásának sz ük s é-
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g érő l ez alkalommal röviden szóllanom; megmutatnom, hogy az emberiségre káros előítélet az; 
midőn a holt test felnyitását akadályozzák az illető rokonok; engedtessék inditványoznom, mi lenne 

itt a teendő. 
lrtózással viseltetik az ember a halott test iránt, mert az öntestünk jövendő sorsának iszo-

nyatos előképe, melly nem szól, nem érez többé, hideg, meredt és lelketlen; mert az a rögtöni 
vész, mérgezés, gyilkolás, a leggyötrőbb kínok szintúgy, mint a lassú sorvadás legijesztőbb követ
kezménye; más részről legdrágább ereklye az a búsitott rokonoknál' kik midőn lelkiismeretes gyön
gédséggel teljesítik körüle a végs·ő tisztelet kellékeit, azt sérthetlennek óhajtják: nem csuda t~hát, 
ha illy érzelmek özöne itt is a vakbuzgóság és előitélethez vezetnek. . 

· De a müvelt ész nem sérti a sziv igényeit, midőn az előtte becses hullának (éadaver) il
ledelmes felnyitásába beleegyez, ösmervén az előtte még becsesebb jótéteményeket, mellye~ eb-
ből a tudományra és az emberiségre harámlanak. · . . 

' Lángoló bennünk ínagyarokbán az érzelem dicsőbb nemzetté válni, kiirthatla~ is mar az 
e czélra vezető és rhegk'ezdett irány, · társadalmunk alkotó ·részeinek is tehát fökélyesbülm kell a lé-
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lek, a szív ·erkölcsös 'ereje és a tudományok terjesztése altal. Lelkesedéssel értjük a t~rmészeti tu
dományok jelen óriási haladásának nagy zaját, mellynek mi eddig, fájdalom! egyik ágában ·sem lép
tünk fel fejlesztőleg ön erőnkkel; és boldogoak tartjuk közülünk azt, ki az előttünk haladó nemze
tek nagyszerű elömeneteleit tanulmányaival csak követni is képes. Örömmel üdvözöljük különösen 
orvosi tanunk rendkívüli fejlődéseit. Ugyan is a holt testbeni vizsgálódások nyomán a betegség mi
voltának ösmerése annyira tökélyesedett külföldiek igyekezete által, hogy ha valaki közülünk nem 
követi tanulmányával a tanok illy fejlődését, csak nehány év múlva sem fog9á haladó társát meg
értbetni. A haladók szózatja pedig az orvos számára legfökép a holt test belsejében van megírva, 
ez előtte a titkok könyve, mellynek mellőzésével eszméinek helyességét igazolva nem látván; önfejű 
büszke tudós marad, ki esze után akarja kormányozni a természet menetelét: egy szóval, az orvos 
most az emberi hulla tekintésével érheti el müveltsége azon fokát, mellyre tana már vergődött, mellyre 
jutni a szenvedő emberiség érdekében minden orvosnak a legszentebb kötelessége. 

Erkölcsi és miveltségi tekintetben honom orvosai iránt ugyan a legjobb véleményben 
vagyok, _de nincs emberi tökély, melly magasabbra még ne fejlődhetnék; azért ha a bolt test föl
ll)'itása különbség nélkül mindenütt engedtetik, az orvos szerényebb leend, mert merész jóslato
kat a betegség körül csak alapos meggyőződése esetében állitand; az orvos őszintébb leend és 
nem szintár (charlatan)1 mert számodása: nyilvános; vigyázóbb és megfontolobb szerei rendelke
zésében , mert tetteit itéletlenül a hideg hant nem boritandja; igyekezőbb ön tökélyesitésére, 
és tiszta tapasztalatok gyűjtésére , mert csak a homályos és bizonyossággal senki által nem ös
merhető kórok körüli hibája foghatja híre és ezzel erszénye apályát megmenthetni. Az orvostan
nak illy 11yilvános felelősség által ugyan némelly orvosoknak talán nehezittetnék is állása, de vi
gasztaló az, hogy a valóban érdemest igazságos méltánylat jutalmazná, és ártatlanul senkit a köz
vélemény nem sujtana. A véleménykülönbség nem okozna az orvosok között szenvedélyes szak(l
dásokat, hanem fejtve lévén a holt testbeni visgálódás után a viták csomója, eredménydús és 
tanulsáo-os eszme·cserék foglalnának helvet. Végre igen tanulságos kórboncztani gyüjteményhez 
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segitene. 
Ebből látja a mélyen tisztelt gyülekezet, hogy művelt Ol'vosok képezésére hatalmasb esz

közt nem nyujthat, mintha lerázván előítéletét, a holt test fölnyitásába beléegyez; valamint legbecse
sebb élete veszélyében csak ugy talál isten akaratjában megnyugvást, ha a lehetségig kiképzett or
vosi művészetnek határait módjában lesz szemlélhetni. 

Mi pedig tisztelt ügyfeleim; hévvel karoljuk fö} haladásunk e hatalmas eszközét, fontosat 
egyszersmind városokban orvosi egyletek létesítésére, és az .ügytársak barátságos hangulatára. Nyuj
tsunk ez által alkalmat méltó megbirálásunkra a világnak. Lépjünk nyíltan tudományunk terére, 
mellynek oldalai ólly valók, mint való a természet maga. Tá1juk föl változhatlan igazságait. Láttassuk 
egyszersmind tökélyünk korlátait. Ne kivánjunk többnek látszani mint vagyunk, győződjünk meg hi
ánvainkról, és többet haladtunk, mint sokat tudó el bizottságunkban. 

.. · .Enge'dje a mélyen ·tisztelt gyülekezet e komoly tárgy körüli eszméimhez ezután csak még 
két adató't fölhoznom, a tét sz halált t. i. és a családi betegségeket; mert ragályos kór bajoknál 
a holt test fölnyitása ugy is a rendőrség fő . figyelméhez tartozik. · 

Ha halotti há'zaink vagy szigoruan i~endszerezett halott~ visgálataink is volnának, vagy meg
nyugtatást okozna minden emberben azon tudat , hogy holt testének megtörténő fölnyitása által e 1 e-
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v e ne n e l t e m ette t ni nem fog! illy eset borzalmait . leirnom nem szükséges. „Köszönöm orvos 
urak, illy élesztési eszközötökérl" fogná vafaki mondani. Annak azt felelem, hogy e társadalom
nak nincs komolyabb tárgygyal foglalkozó rendje, mint az orvosi, nincs cselekvés, mellyben a leg
kisebb könyelmüség is olly iszonyuan bosszulná magát, mint az orvosi; a mindig gondolkodó or
vosnak tehát lelki csendességét megőrizni itt is hatalmában lesz. 

A családi betegséget illetőleg , ez a természet változhatlan törvénye szerint származás által 
unokáról unokára szálván , kínossá teszi e földöni létezést, és bár nem mindég kiirtható , de a 
bolt lest fölnyitásának mulasztásával kiirthatlan lehet. Azért nagy fontosságu dolog családi beteg
ségnél a holt test fölnyitása, mert sok fölvilágosítást ád a baj lényeges ösmeretére, az orvos szám
talan utmutatásait látja a természetnek holt testbeni vizsgálódásai közben. E szerint alapos tanácsa a 
szomoru jövendőjű család tagjait, ha nem is mindig rántja ki a bizonyos vész torkaból, de annak 
kifejlődését sok évekre kiterjeszteni hatahnában leend. Példát hozok tapasztalásaim kis köréből. Ki nem 
mondhatom milly szánakozással vagyok azon szegény anyának szomoru sorsa fölött, ki barom gyer
mekét veszté P,l egy irtózatós kórban, mellytől pedig, ha az első gyermek halott testének fölnyitása 
orvosok által történt vala, mentve van a két utolsó gyermek élete. Különös az t. Gyülekezet, hogy 
az igen izmos alaku három gyermek mindegyikét ' két éves korában lepte meg a természet legki
nosb adománya, a nehézkór (~aflfutft); és mindegyike csak négy éves kinos gyötrelmek után 
holt el. E három hasonló betegség lefolyását- nem akarom elmondani, csak a gyötrelmek utolsó 
idejéből mutatom be , a meredt kiálló szemü, arczvonásaiban vad kifejezésü , ártatlan gyer
mek eleven csontvázát, mellynél a szóllástehetség már megszűnt , az ész rég elhagyta a torzi
tott emberi alakot. Az orvosi segély gúnyára négy évig dühöngött kegyetlen görcsök vihara oko
zá e vázat. És e váz élt a bús anya kimondhatlan fájdalmára, e váz élt a legfájdalmasb emberi 
könyörület gerjesztésére. Es még csak azt mondom m él y e n ti sz telt G y ül e k ez e t, hogy e 
gyászos jelenetnél legnagyobb vigasztalás volt a halál , vigasztalás volt látni a térdre esett anyát, 
gyermeke halála fölött örvendezve és háláját rebegve ' vigasztalás volt . látni a körülállók szemei
ben örömkönnyeket ragyogni!!! - - · - Miivelt ügyfelek társaságaban a testet felnyitottuk, és 
a kínzás okát, az agyhártyák alatt idült vizgyüleményből állót, kórtanunk nyomán vértorlódás kö
vetkeztében származottat, megleltük. A három gyermek tehát szerfelett agyvértorló'dással hajlamo
sitva vala olly életkorban, mellyben ösztönök iránti veszélyes ingerlékenysége az agynak a legki
tünőbb. Szigoruan eszmélkedvén a vérlorlódási hajlamot gerjesztő okok fölött, szorgo
san vizsgálván a gyermek baját és élte körülményéit, _midőn figyelmünk a szülők egészségi álla
potjára terjedt, meggyőződésünkké vált: hogy e bajok önkénytelen okozója a gyermekek apja volt, 
ki kedélye szerint örömei közé számlálván józanságát néha részegitő itallal szenderiteni, agyvéz
torlódásba~ az által gyakran. szenvedett, és azt gyermekeire általszármaztatta. 

Érettek vagyunk mindnyájan mélyen ·t. Gyülekezet, reménylem szemérmét senkinek nem 
sértem, midőn azt állítom, hogy e férfiu nejének lett volna hatalmában eltávoztatni a nagy sze
rencsétlenséget, de csak akkor, ha az első, vagy legalább a második gyermek holt testének fel
nyitása után jutottunk volna az orvosi visgálódások olly eredményére, mint ez utolsó esetben, melly 
után fajdalom a tanács már késő volt, mert az anya bevégzé gyermekszülési korszakát. 

l\lidőn igf a hu.llák fölnyitása mai időben legbizonyosabban müveli az orvost, kevesili a 
veszedelmes szintárok számát, vezérli az orvos méltó megbirálásához a közönséget, midőn családi 
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~letrontásnak határt vet, és az elevenen eltemettetéstőli ·félelmet hárítja, van jogom ismételni, hogy 
~áros előítélet az a tudományra és emberiségre nézve , midőn a holt test fölnyitását akadályozzák az 
iJlető rokonok. 

Minden eszmélkedéseinknek vég czélja a tett. Azért áldott meg a végzet gondolkodó te
hetséggel, hogy az tettre vezéreljen bennünket; itteni felszóllalásom is tetthez vezet akkor, ha a 
bolt test fölnyitását akadályozni semmi nem fogja. Igaz, hogy a müveltebb anya is, neme különös 
eleven képzelődésénél fogva ellenzi, hogy a kinos betegség és halálos küzdés szenvedései után még 
az orvosok éles kései is válasszák a kedves gyermek testecskéjét; álmában jelennék az meg előtte , 
szemrehányó anyjá~~k illy kegyetlen akaratját, de igaz, hogy nincs erőnk a köznépnél az előítéle
tet lerontani. Itt tehát erős tekintélynek kell közbenjőni , ez pedig legfőkép a törvény tekintélye 
lehetne. 

Midőn azoknak, kik az orvosi rend korszerü átváltoztatását illétő pályakérdés megfejtése 
~égett a kü~dhelyre föÍlépendnek, a holttest fölnyitási akadályok lerontását figyelmébe ajánlanám: 
azon alázatos indítvánnyal zárom be e tárgy körüli vitatkozásomat, hogy a pályázók ez elfütélet le
rontására felsőbb hatalom szükségét igyekezzenek kimutatni és törvénybe hozatalát ohaJtani. A ter
mészettudományok között legszükségesebb az orvosi tan, tehát legszükségesebb annak tokélye is, 
e ~olog a státus jólétét a legnagyobb mértékben érdekli, és telje~ meggyőződésemnél fogva olly 
fontos, hogy tárgyalására merészlettem e helyen föllépni, e helyen, hová vetélkedve sietnek kitűnő· 

tehetségü és készíiltségíi hazafiak megmutatni, hogy itt tetlel is hasznosak vagyunk a hazának. 

- . 

'. 
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8. 
. . 

„Az apró legyészről (Muscicapa parva, Bechst),~' 

alkalmilag pedig arról is : 

„hogy a természettudományok minden vidéket, tájt és helyet érde-
kes- s becsessé tesznek; - a becses tájak és helyek érdekét és· 
becsét pedig felette emelik, sokszorozzák, és élvezésüket fűszerezik." 

Petényi Salauwn János. 

Minthogy engem, a kolosvári nagygyülés által kihirdetett, a tegnapelőtti közülésben általam fel
olvasott, Dr. l\focsi jeles megfejtésében koszorúzott, pályakérdésem kitüzésére !) ) legink~bb gyakorlati 
foglalkozásom a természetvizsgálás honi tárgyaival ösztönzött: őszinte megvallom, - miután a sze
rénység magamnak pályázni nem engedé - szándékom volt-; hogy a kassa-eperjesi_ nagygyülésen 
magam. is értekezendem „a természettud\)mányok nagy jelentőségéről a két ma
g y a r te s tv é r h o n a n .Y a g i s s z e 11 e mi b o 1 d o g s ág a kifejt é s e s m e g a 1 a p i t ás ár a.'' 

Dr. Mocsi tartalomdús, tárgykimeritő. s igy méltán koszorúzott, rövid vázlatában már ál
talam felolvasott munkája azonban, - mellyben a tudpmányos szerző úgy is az én szivemből szólt, 
az én ohajtásimat jelentette. ki, tehát e tárgyban úgy szólván velem egybeolvad ott - azt felesle
gessé tévén, én feltétel~mmel és értekezésem ez alkalommali felolvasásával örömest felhagyok. -

S mégis e helyen szótalan nem lehetek! E kies Zárvölgyben **) keblem, ajkam zárvá 
nem mara·dhatnak ! - Engedjétek tehát nagyon tisztelt kiránduló társaim! hogy dr. l\Iocsi elhall-: 

*) Ezen pályakérdésem, melly a kir. magy. természelludományi társulat egyik tiszteit titoknoka kegyéből a buda
p,esU hírlapokban nem az én nevem alatt, .ki azt kítüzlem s t. ez .. \Iéhes Sám. tanár ur hozzájárultával - lég
alább részemről igazi áldozattal - jutalmaztam: hanem mint „k o l o s vár í nagy gy ü 1 és pá 1 y a k é rd és e" 
az ezen gyülés határozata s jegyzőkönyve daczára, s hihetőleg azért közölteték a tudós honnal 'így, mi
szerint ez alkalommal is újra bételjesednélí rajtam a régi mondatok szomoritó s kedvölő igazsága „p a u per 
u b i q u e ja e e t" ! - _:_ - 'és S i e v o s non v obi s ~ - - ! e pályakérdésem következő volt: „Adassllk' 
„elő a természeti tudományok nagy jelentősége a két mag·yar testvérhaza anyagi és szellemi boldogsága kifejló
,,désére; - mutattassanak egyszersmind módok és utak, mellyekkel lehetne hazánkban általában nem az , iskolák
„ban egyedül, hanem a nép közt is, él boldogi tó természettudományokat legczélszerübbP.n, azaz Iegsikereseb
„lfon és leghasznosabban terjeszteni." 

f.li;i) Örömteljes föltételem vala, hogy jelen értekezésemet ~agában a Zárvölgyben (Klause, Stawy ), melly azopálbá
nyáktól Eperjesre tett utunkba esett, annál is inkább föl fogom olvasni „ miután ott valamint a kies táj' úgy az 

7* 
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gatása által, e mai köztetek legszebb napom gyönyörübb élvezése számára . nekem átengedett 
egyik szivboldogitó tulajdonságáról a természettudományoknak hozzátok egy pár . szót intézhessek , 
szólhassak pedig annál is inkább , miután engemet egy pár év előtt épen ezen kies völgy és cso
daszép környéke egyenesen vezetett ' oda a természettudományok ezen boldogitó sajátságuk· belátá
sára, nyitván számtalan forrásokat boldogitásomna~ ; de szó!hassak még azért is , hogy e kies táj 
jószivü lako·sai iránt, ezen szíves rólok megemlékezésem által hálatartozásomat némikép lerójjam. 

A természettudományok szeretetét, tanulását, gyakorlásál ajánlja s érdemli már csak azon 
egyetlen egy tulajdonságok is: ,,miszerint azok minden vidéket, minden tájt és helyet 
érdekessé s becsessé tesznek; - a becses tájak és helyek érdekét és becsét 
pedig felette emelik, sokszorozzák s élvezésüket fűszerezik." 

Nincsen a földkerekségén, de nincsen kivált a természetkincsekben dús, de jobbadán isme
retlen hazánkban hely, táj, környék, - terjedjen az bár a silány futóhom'ok átnézhetlen siv.atagja
in át, - avagy tornyosodjék a merő sziklák kopár falai s csúcsaival fel egész a felhőkig; - me
rüljön az a feneketlen tavak tükreiben és az átgázolha-tlan nádasok süríiségében; rejtekezzék az a 
hűves völgyek .mélységében, vagy a sötét erdők rengetegjeiben: nincs honfibarátim ! egyetlen egy 
táj sincsen, hogy az, s leggyakrabban épen ezen külön~1sségeinél fogva, a természetbarátnak ér
dekes, üdvözlött ne legyen; . hogy a természetbuvár benne vizsgálódás, felfedezés, gondolkozás , 
összhas~ulitás és hasznos. követk,eztetésekre ne vezettetnék; hogy ne akadna ez által tanulás, tanítás 
s használás tárgyaira, hogy tehát benne új kecsek és életébresztő ingerek kutf ejei, sok hasznos mu
latságok és tiszta gyönyörködtetések forrásai lépésről lépésre ne nyilnának előtte. -

S ha már_ a silán ' tájak is képesek tudomány- s örömélvezésekkel jutalmazni a t~rmészet
tudományok barátját s mivelőjét :. menyivel több , boldogítóbb éldeleteket nyujtanak nekie az 
anya-természet bőkezűségével kincsrakott helyei[, kies szép környékek'?! - A természettudományok 
k~dvelője fordúljon bár merre, utazzék bár hol, jőjjön bár hova, vagy tévedjen el: - ő mindenütt 
ismerőseire akad, kedves barátjai közt látja, mindenütt szeretett annya keblén találja, mindenütt 
hol~ognak, - boldogtalannak sehol sem érzi magát! - Nem nyomja őt sehol az idegen.ség, nem 
a magány, sem ~z unalor~ súlyja. Messziről szóll hozzá már maga a durva szikla is nyájas visz
bangjában; --: édelegve csalogatják őt magokhoz a cserirn~lyek és patakok, csörgedezései. Minden 
fának lombja hajtogatja magát előtte szives tisztelkedéseiben · lenO'edezve a levelek s viráirnk közt ' ~ ~ 
szedeget csókok ezreit számára s köszöntéseket susog fülébe a szellő. - Környezve a viráO'ok ko-
szorújától, Flóra kezéből élvezi az illatáldozatok gyönyöreit. -- Minden madár csalszava sz~es üd
vözlet számára; körülötte forog örömében íl: virág.okat csókolgató Ie.pke; - vele tréfál a levegőben 
himbáló legyecske szökdeső ingertánczaiban. Még az eltiport földből ragyogó porszemke is örven
dezteti őt csillogó mosolyaiv~l ! - Barátságos, békes .. kezet nyújt a természetbuvárnak maga a mar
dosó farkas, a ragadozó sas, sőt a mérges paizsócz ~~) is; - mert a természetbuvár a természetben 
nem l~l, ·nem ismer ellen'zetet, viszálkodást, ellenséget! - Eiőtle a természet nagy gazd:'.tlkodásá
ban nmcs r~gadozó, nincs kártékony, nincs iszonyú, nincs _semmi felesleges; - ott átkarolva 

aranybányák és az ottani jóizű ásványvíz egy kis mulatást érdernlettek volna. De ezen édes örömömnek véget 
vete a Libankáról szétszórva Eperjés felé haladó társaság. 

t:i) Közönségesen kurtakigyó ; Vipera Li~n. 

minden lényt mint haszonárasztót és kedveset, s vetek egyetemben az őket igy ismerő és kímélő 
természetbuvárt is, kebléhez szorítja az anyatermészet boldogitó összhangja! -

lgy élvezi, ime tisztelt Gyülekezet! a természetbuvár, bár melly környékbe, tájba vagy 
helyre jusson az, a csendes élet azon tiszta gyönyöreit, mellyeket nekie nyújt a természet, a maga 
titkai , erői, teremtményei, jelenetei, s ezek ismereteinek kimerithetlen forrásaiból. Ezen édes gyö.: 
ny.ör éldeleteinek száma: szaporodik, édessége fölebb szállifatik fokonkint, az ő természettudomá:. 
nyokhozi vonz.almának, kivált pedig a honi természetbuvárkodás s gyakorlati ismeretei s tudomá
nyának fokonkénti haladásával s öregbitésével. 

Igy élvezém hazám számtalan érdekes tájai közt, kivált 1837-ben .szab. kir. Eperjes vá
ros minden tekintetben érdekteljes környéke gyönyoreit, annak természeti, főleg állattani kincseit 
honi faunánk, s gyarapítandó ismeretim számára nyomozván. S bár mikor emlékezik lelkem az itt 
töltött legszebb napjaimra, meg kell vallanom: hogy Eperjes város karai közt s az eperjesi vidék 
keblén csak egy hiját ismertem .teljes boldogságomnak, hogy t. i. csak egy szívem van, és ez egy 
sziv elégtelen volt olly sok kedvességek elfogadására, s olly nagy örömök éldeletére, i11illyene_ke~ 
árasztott rám a nemes város barátságos nyájassága, a szomszédság kegye, és az egész környék 
gyönyörűségeinek teljszarva. - Lopva kell e menekednem a város tudósai, s ezek közt főleg az 
erántam felette nagy szivességű báró Weisz, Krieger Tamás, Benczúr József, Vandrák András , 
Steinhübel Sámuel és több becses férfiak bárátságuk eláradásiból; elszakadva szöknöm kell e a ter
mészeti tudományok kedvellése-, mint vendégszeretetéről ismert gróf Haller Ferencz alsóJ sebesi 
szép Eldorádójából, a kispeklini nagyélvezetű Piller Gedeoni paradicsomból, és a kükömezei Péter 
hanusfalvai ős őszinteségű édenéből: nyugalmat keresendő örömfáradt szivemnek, böjtölést rende
lendő gyqnyörömledező lelkemnek itt az erdős zárvölgy csendes magányában. - De korán sem 
higgyétek, tiszt. Hallgatóim.! hogy talán elértem ohajtott czélomat '? - A természettudományok ba
rátja ohajtása ellenére is akad örömökre. Sőt, midőn azokat kerüli, akkor is nyilnak számár~ új 
gyönyöréldeletek legdúsabb forrásai. - S így lett, igy volt az velem is e kies Zárvölgyben. 

A mint t 83 7-ki julius 3-kán Vietorisz Antal pesti ügyvéd és tájfestő utitársomrnal Zárvöl
gyön fölfelé lovagolva, Du b ni k r a s Liba n kár a siettem, otl a világhíres nemes opálok azon 
szülőhelyeit, mellyekhez múlt cs.ötörtökön mindnyájan olly nagy örömmel siettünk - meglátogatan
Jók, s azok varázs szinjátékaiban csak szemnek inkább foglalatosságot keresendők, alig hagyánk 
el a zárvölgyi tisztes főerdész Weisz csendes lakát, elérvén a fölebb fekvő pusztamező (pusté polo) 
táját, midőn egy nem ismeretlen, ugyan, de honunk e környékén s az év e szakában teljességgel 
nem reménylett, nem gyanitott tollas t.i. az apró legyész (Muscicapa parva Bechst. - Kleiner 
Fliegenfiinger) csalszava valamint váratlanul, úgy áthatóan illeté fülemet, elbájolá szivemet. Szavát 
hallani, ismeretlen ·kötés viszonyait a ma'dártannak fölfedezni, azokat hazám faunájának m·egkeriteni, 
az ő hiányteljes .természetrajzát a rajta teendő vizsgálatok által kipótolni: ez mind csak egy boldo
gító sohajba s előérzetbe olvadott össze, melly felette el .egendő volt arra, hogy további lovaglá
sommal fölhagyva s átengedve utifársomnak a hires opálok bámulását, 'kis angyalom szives ,Jer! 
jer!" hívó szavát kövessem, mellyel a jámbor egyenesen oda, az egy bikfa derekából kitört s od
v-asulni k~zdő ágs~ájába rakott, ezen 4 parányi tojáskat magában foglaló fészkéhez 
s rajta ülő nejéhez vezetett. S im, nyitva állottak előttem az ezen, sok ember előtt tán semminek 
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látsz~, .s még is. olly ki~1on?hatl~núl boldogít~ apróságban a ·leggazdagabb opálbányáim! Bezzeg 
megkmalbattak volna -FeJérvary es Pulszky a s1monka- és libankai opálbányák minden kincseivel, 
.én felfedez~em k~n~seit és, ö~ö~eit ama~ok~rt ?em cseréltem volna! - Lássátok tisztelt Hallgatóim! 
1gy képes, 1.oY .tudJ.~ JUtalm~zm es b.oldog1tam mar egy csekélységben is a természettudomány barátait 
s gyakorlati ~mvel01t.; - ~~y e~eh és sokszorozza az minden táj és környék érdekét s benae maga 
a h.aza bec~et; - 1gy ~YUJ~. s fusz?~ez ~z ezerféle élvezetet. Én még most . is,. s főleg most, örö
~e1m .. ennyi. becses tanm elott - UJra k1mondhatlan boldognak érzem magamat, hogy engem ba
z~nk JO gé~msza az ezen akkor még nem reménylhetett szerencsében részesitett, miszerint Eperjes 
v~ros és Saro~ ~egye,. ezen, a _honi madártan, sőt egész európai faunára nézve nagy fontosságú 
taJ .. nevezet~ssegere.' s altala helyirata e részről is teljesbitbetésére első figyelmeztethetem az egybe
gyult termeszetbuvarokat. - lllyen csekély hálaáldozatokon kivül úo-y sem tudván visszonozni azon 
nagy szivességét nemes Epei:fes városnak és tekintetes Sáros megy;~ek, mellyel engem 9 év előtt 
ke.blében boldogítottak' mellyel mindnyájunkat egy év e.lőtt magokhoz meghívtak, most ka1jaik közé 

s~.1ve.~en f~~aclva, keblö~_?n olly b~rátilag boldogítanak! - s melly sziv.ességüknek egyenesen azt is 
kosz~nhetjuk.' hogy -~··v1la~szerte · h1res opálok szülőhelyeit, hogy. a sóvári érdekes sókezel.ést, hogy 
~nny1 s~k kies és kulon km csekkel rakott houi táj_akat látbatva, megismerhetve ,' magunkat ismét 
Jobban ismert kedves honunkban megint holdogabbakuak érezhetjük! 

Az a Pró 1 e gy ész magányrajzát egész terjedelmében máskor akarván közleni a honi 
madá~lan barát.íva!: . ezen madárfaj bővebb jellemzésével, a már úgy is feltételem ellen hosszabb 
előa~asommal tulfeszitett figyelmét a n. t. gyülekezetnek. továbbá untatni nem akarván, bátorkodom 

· azt itt ~.sak néhány: it,t a zár;?lgyben .sze~zett különnem~, korú és tollazatú példányokb~n · toj,asai
~al .e~y~tt bemutatm. Ez példaul egy hun es egy- jércze mennyegzői ruházatban; ezek him és jércze 
osz: oltozetben; emez egy Hata! bimke fészki tollazatban, ez ismét a fészki tollazatból első őszi ru

házatba átmenő példány stb. Legyen egyébiránt szab~d e madárról még csak azt ~egje11yezoem 
hogy ·a legyésze~ (Muscicapae, Fliegenfiingei:; MuchárikyJ a robarevő madarak nagy s~re11ébe~ 
az. orrfo~asok (Denttrnstres, Zahnschniibler) rendjéhez tartozván, szomszédságban állanak az ~uró
pai madarrendszerben egy részről a gébicsek, mas részrfü pedi11 a selyemfarkokhoz hogy ők ki
z!~ó~ag. ~ ~~v~gőben elka.~dosolt; l~gyekkel. élvén, k.öltöző. madar:kho~ tartoznak; - bo'gyc. az euró
~ faJ kozul 1. ~ sz u r k eh a tu· (Musc1capa gr1sola; Gr.aurü.ckiger-Fliegenfiinger). !LA . ny a li-. 
0 ~ v e s ~Musc._ collar1s ; Halsbandfliegenfánger ). 3. A gyászos (Musc. luctuosa; Schwarzo-rauer- . 
Fltegenf~n~er) ha.zánksz~rte igen közönséges madarak; ellenben 4. Az apró 1 egyé sz (Mu~cicapa 
P~.rva,. Klemer~Fl'.egenfange~), m~lly ·csak költözésekor átfutva Európának némelly keletdéli tarto
m~nyait' csak 1m1tt-amott ~.1llantat1k meg .néha a madárbuvárokt,ól·, hogy- ezektől az ő megjelenése 
mm~enkor ~.legbecsesebb tu~e~é,nyekhez számittatik, olly annyira, hogy példaúl maga a, néµiethoni 
mada~ta~ h~se ~aum~nn, ni1dón engem 1835-ben Pesten meglátogatván,_ gyüjteményemben azon ; 
~gy példanyat P,tll~nt~a~ meg az apró legyésznek - mellyet diszmunkája. számá'r~ ·azonnál .le iS 
ieste~te - előttem oszmte azt vallotta, hogy ő 30 é.vi legszorgalmasabb figyelme s nyomozása-; 
da~zara, soha ~e~ részesülhetett a.zon ör9mben, hogy csak egyetlen· egy· élő ap~ó legyészt. látlia- ·. 
tott volna: S ·~.1.dőn ~zt ~uondom k1, hogy-az apró legyész mindeddig Európa legtöbb s. legpompá-,
sabL madar-gyuJfeménye1ben egészen hiányzik, -azzal annyit bizonyitottam egyszersmind, liógy á· mi . 
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egyébiránt bizony sok tekintetben még árvaszegény nemzeti muzeumunk legalább e madár képvi
selői birtokával fölebp áll minden európai gyüjteményeknél, mellyeknek mindnyája e birtok áten
gedéseért nekünk rimánkodik, s hogy e kincs birtokát nemzeti muzeumunk s boni faunánk egyenesen 
Eperjes és Sáros megye kies tájainak köszönheti. l\felly felette fontos tehát e környék a boni ter
mészettudománynak e felfedezés tekintetéből is'?! milly felette nagyon .emeli már ez is a terinészet
buvár előtt Eperjes . város és Sáros megye vidékeinek. érdekét és boldogító becsét'?! - Én· az 
apró legyészt az őszi, augustus végén és február elején tartó költözése alkalmával leltem honunk 
több · helyein. úgy találtaµi őt példáúl 182 7-dikb~_n Czinkotán Pest mellett magam kertjében; úgy 
több évek lefolyta alatt majd minden évl/en Rákos-Keresztúron báró Podmaniczky Jánosnak a Rákos 
folyótól átfutott kertjében; úgy 184-1-ben Balaton táján is, jelesen a koszorúzott költőnk Kisfaludy 
Sándor Jalai álti:il annyira nevezetes Badacsony, Csobáncz, Tátika és Szigliget regényes tájain,· 
úgy az i837-diki septemberben ·egy pár példányban Dunajecz mentében, Vörösklastrom mellett; 
szinte 1842-ki Beszterczebányai gyülésünk alkalmával a Garam mentében, Besztercze és Br~znobá
nya közt. De nyaralás s k~füőhelyeire Sáros megyét, jelesen Epeijes vidékét és. innen az ó ruzsinai 
barlangokhoz vezető vadregényes : Szopotnicza. és Hernád völgyeket kivé_ve, soha és . sehol sem 
akadhadtam hazánkban. Valamint minden egyéb európai madárbúvárokkal együtt az 1837-diki év 
előtt soha sem tudbatánk: honnan jönnek · az apró legyészek '? - hol l e.gyenek tulajdonkép azon 
boldog táj~k, mellyeket ők választanak nyári lakásuk s kőtési boldogságuk tanyáinak'? - Nem tu

dánk tehát sem pároso9ásuk idejét, sem fészkelés ük helyzeteit s módját, sem lOJásaik számát, szi
nét 1 idomát, nem tudánk e tényeket, mellyek minden madár életrajzában a legérdekesebbek és. 
legfontosabbak. De tudunk mái: mindent, és e mindent neked , nemes Epe1jes . város ! neked szép 
Sáros megye újra s újra köszönjük a magyar és európai madártan nevében ! ! . 
. Ha ~ddigi előadásommal a n. tek. gyülés szíve azon meggyőződéséhez némileg Járultam, 

„hogy a természettudományok szeretete s főleg a honiak gyakorlása, minden környék-, tá~- és helyet 
érdekessé, becsessé· tesznek, s hogy ők az érdekes tájak és helyek becsét felette emehk , sokszo
rozzák és azoknak élvezetét édesen füszerezik ," akkor igen szerencsésnek érzem magamat. Mert 
hiszen akkor két nagy czélját értem forró ohajtásimnak. Ez által nyitottam t. i. e~yik biztos ut~t a 
természettudományok megkedveltetésére, mi már magában egy szép és hasznos ezé!. De ezen uton 
indulóknak haladóknak mutattam azonkivül az első szép czélon túl, még egy sokkal nagyobb, ma
gasztosabb' czél elérhetését is. Egy nem e s 1é1 e k előtt n i n e s ~aga sz t o s ab b ezé 1, é de
s eb b kötelessé11, dicsőbb erény a haza szeretetnél! Pedig e legmagasztosabb czélhoz, 
e legnemesebb köt~lesség teljesítéséhez egyenesen vezérel a természettudományok ke.dvelése, mive: 
lése azoknak a hazára haza boldo11itására gyakorlati alkalmazása. Ez egy csalhatatlanul odavezeto 

' ' tl . 
ösvény a jó hazafi név, ezen le gd i sz e seb b név elérésére. A mit nem ismerü~k, annak m~cs 
előttünk érdeke , aboz nem lehet_ igazi vonzalmunk • forró szeretetünk. Ellenben , k1 a ha~a bu~ar
kodása ösvényét követve, ki édes hona több s ha lehet legtöbb környékeit kifürkészve, mmdegy1ket 
maga jeles sajátsagaiban, sok s érdekteljes kincseiben , ezeknek az egész haza t~rmészetéve.~, s 
ismét ennek czélszerü használata által - a hon jóléte s boldogítása öregbitésével elvalaszthatlan osz-
. · · · k · 'lt 1 "dő ől időre szefüggésében gyakorlatilag megismerte, kinek szive a haza .. Jeles~egei '. ec~ei . a .~ .. 1 r ön örei 

mindinkább megnyeretett, kincsei által hozzá lánczollatott, baJképe1, varazsmu~ei, o~o".1 g~ Y 
s ezek élvezései által belé ringattatott az édes haza boldogitó keblébe és a mmden aldasok meny-
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-nyei forrása, az isten iránti . igaz tisztelet és életjámborságba: annak szive, szelleme, .élte többé el 
nem választható. a hon szeretetétől és boldogitásától. - Midőn a boldogtalan világfia tévelygő áb
rándozásai, csalfa reményei ringatásaitól elmámorodva eszementen szakad s távozik a boldogító ter
mészet anyakeblétől, odarepülvén csalódás szárnyain a dulongó világ öröméi tömkelegébe, melly
ből - kevés s megbánt élvezés után- nincs kimenetel, nincs remény további igaz boldogságra: 
akkor a természet baráti átlátva korán s megvetve a csalfa világ bünös örömeit, - a te karjaid közé 
sietnek örökké szép! - a te kebleden szivnak zavartalan tiszta örömeket, örökké jó! - a te öled 
biztosságában élveznek időről időre több , újabb , dicsőbb boldogitásokat, csodatetteidben , jótéte-
1Uényeidben, malasztidban örökké kimerithetlen természet!! -

Ime illy varázserővel bírnak a természettudományok valamint az egyes hely, táj , és kör
nyékek becse_melésére: úgy az egész haza tiszta szeretetére és ön boldogitásunkra. Ha valaki rövid 
és biztos uton, ha könnyű, mindenkinek lehetséges módon obajt'lenni boldogabb ember e világon; 
ha kiván lenni hazájának bár n_1elly táján s helyén szerencsésebb lakos vagy utazó: az egyéb elkerül
hetlen foglalatosságai mellett gyakorolja, kérem, a természettudományokat, alkalmaztatván azokbani 
buvárkodásait, ismereteit s ezek eredményeit a táj, az ember s egyéb teremtménytársai s köztök 
önmaga holdogitására ! 

S ha majd közületek is n. tek. Hallgatóim! ez uton indulva bár ki és akárhol is , élvezendi 
majd e kutból meri tett boldogságát: emlékezzék n1eg, kérem, akkor Sáros megye kies tájairól, mely
lyek már szinte és bizonnyal sok természetbuvárt és barátot e napokban is ' de azok közt engem 
is igazán boldogitottak. - Melly boldogságomat a~ Eperjes város s környékének szokott szívessége 
még felette emelte, - s melly boldogságom fő.fokát élvezem épen most, midőn Eperjesen veletek 
hazám jeles fiai s leányai újra a természet örömeiben résztvéve, e felejtbetlen város és vidék iránt, 
már majd t 0 évek · -óta e kedvező. időre szívemben ápolt bálaérzésimet ezen fényes alkalomm'al illőb
ben s egyszersmind hasznosan is nyilvánithatám ! 
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9. 

A méltóságos _elnök gyüléseket berekesztő. beszéde. 

Tekintetes Tudós Gyülekezet ! 

lme, herekesztettük e 7:..ik gyülésünknek egy éyi rövid , de engedjék reménylenem , az elő~b~-
nieknél nem k'evesbé érdekés életszakaszát. Más elemekből ugyan , de közkivánat s közhiede
lem szerint, ezen hazaj intézet iránti ugyan azon hű ragaszkodással. s ifjult erővel ismét meg-

újulandót. · . · , . -, , . , . 
. . Lelépek tehál elnöki székemből , m_ellyet előttem tapasztaltabb tu~os fertiak_, . az utobb1 

évekbe_n pedig egy Teleky József, egy Scitovszky János foglalának el, kiknek . a k1ral~ s haza 
·által elismert nagy érdemeik, s a tudós világban tündöklő neveik, e társulatban 1s elenyeszbetet-

lenül fognak ragyogni. 
Illy elődöknek követője lehetni, különös , - de egyszersmind méltó aggod~lma~ ger-

jesztő kitüntetés, - s olly bölcs vezérlet s· olly kitűnő elnöki tapintat u~án , gy~ngesegem .érze7 
tének nyomasztó hatása alól , csak a Tekintetes Gyülekezet türelme, b~lcs ta.na~sa, sze1~elyem 
iránti szives részvéte és az erryn1ás iránti méltányosságnak tapasztalt b1zonysaga1 szabad1thattak 
fel. - Fogadja Tekin;etes Gyü~kezet, mind összesen, mind egyenkint, támogato barátságáért .s 
'szives hajlandóságáért bálás köszönetemet. - Enyészbetetlen emlékül tartandom fel ezeke~ 3z1-
vemben valamint e kitünő társaságban s kedves egyetértésben eltöltött napok emlékezetét -Is. 

' Lelépek tehát, bálás köszc..önetet mondva az elválás komoly pillanatt~?a~1 e hazai intézet 
nagyérdemű alapitójinak s fentarlójinak, kik közül a magyar orvosi k~r. v~tei:.anJai·ol Ben.e ~ere~cz_ 
tanácsnok urról lehetetlen meg nem emlékeznem, ki e hazai vállalat 1rant_1 hu ragaszkodasbol mm
ket jelenlétével megörvendeztetett, s ősz fürtei daczára ifju erővel 1ninden működéseinkben . részt 

vevén, bölcs tanácsával gyámolitott. . . . 
Hálás hazafi szivből eredt legjobb kívánságaim kisérik kedves vende~ernket_ szeretett 

övéik körébe. - Különösen nemes Kassa s ~perjes városok részéről is, mellyek régi magya.r 
'vendég szeretettel, engedékenységre számot tartva, örömmel siettek .Titeket baráti kör~kbe f~gad
.ni. - Mit ők velem együtt, ez elválás órájában Töletek kérve remenylene,k: az a s~1ves vissza-: 
emlékezés e vidékbeli hű barátaitokra, kik szives vonzalommal tarták fel rokon kebleiket befoga
.dástokra, - s az öntudat jóltevő érzetében meg nem szünnek viss.zaemlék~zni .Reátok .s. a~.~a; 
hogy hazai intézet fejlesztésében , ·s ezzel a tudományok becsülésében s te11esztesében , nelíunk 

is volt, ha ,bár csr.kély, de még 1s némi részünk. 

'. 
8 
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10. 
I 

Kubinyi Agoston ő nagysága bucsúheszéde. · 

Nagytekintetü orvos és természettudományi Gyülekezet ! 

T egnapelőtl mult el egy éve, hogy Pécsett , a gyönyörü Baranya székvárosában, az · egymással 
vetélkedő s a haladás zászlóját egyarányban vivő Kassa · és Eperjes lelkes . két testvér városink szi
ves meghivása, általunk szivesen elfogadtatott. Tudva van, hogy nehéz volt a választás, ·mert 
mind a két hely mellett hatalmas okok víttanak, mig végre győzött a méltányosság s ez évi nagy 
gyüléseink helyéül szeretett ikervárosaink választattak. Valóban nincs ?kunk m~gbánni idejöttünket, 
kik ezekben szerencsések valánk résztvehetni, mert Casztor és Polluxként vetélkedtek ·lelkes polgár
társaink a haladás és ragyogásban. · · 

. Szabadjon nekem , mint .a mull évi nagy gyülés egyik ügyvivőjének jelen gyüléseink 
végén, rn~mileg tisztem szerint is , magam s jelenlevő számos vidéki és távolabb lakó társaim ne
vében, még egyszer szót emelnem s a legőszintébb hálától vezéreltetve , a bájvidékü · Abaujtól és 
regényes Sárostól, a kellemtájú diszes Kassától, és szép virányú tisztes Eperjestől, s minden lelkes 
'fiaitól és kecsteli leányaitól bucsút vennem. 

. A szőke Dunától, a gyászos emlékü Mohácstól, a nektárt termő, olasz éghajlatú, . elfelejt
hetetlen kedves Pécsünktől, s lelkes főpásztorától, Si~lós hegyormaitól, a szép Harkanytól, s en
nek bőkezű vendégszerető urától, a magyar iparbaladás lelkes vezérétől, s Baranya kedves fiaitól, 
és kellemes hegyeitől bucsúzván, szomorúságunkban új meg új eszmék vidíták fel keblünket azon 
. gondolatra, hogy egy év mulva szép hazánk új s egészen ellenkező vidékére - a hatalmas Kárpá
tok regényes tövében - összegyülvén , régi ismeretségeinkét inegújitván, ismét újakat köthetünk; 
eddigi természettudományi tapasztalatinkat egymással ·közölhetjük, s ismét mások által újakban ré
szesülhetünk s igy mind szellemi mind testi új élvezetekben részesülendünk. 

Valamint előbbi gyiilekezeteinkben, mellyek eddig testvér két hazánk kelet és nyugat, dél 
_és éjszak tájain tartattak' ugy . ez évi e ken is a kiterjedt természettudomány és orvostan számos' tisz
tes nevü és mély avatottságú férfiaival találkozánk; mindnyáját a tudvágy, okulás, · kölcsönös ba-
rátságos tanácskozás, beszédváltás nemes. ösztöne hozta ide. _ · 

. Mindnyájan kívántunk e tudós . gyÜlekezet nagy épülete minden ágaiban részint cselekvő
leg, részint szenvedőleg részt venni. Mindnyájan · ugy a távol, mint közel vidékekre . kellemes és 
kedves emlékezeteket viszünk el magunkkal e gyüléseinkröl. · 

Társaim száz nyelvét s · ékesszólását kívánnám magamnak, hogy mindazon érzeményeket, 
mellyekkel kebleink telvék , hiven tolmácsolnám ; azonban reménylem, egyszerü , czikornyátlan , de 
szívem mélyéből eredő bála- és bucsúszavaim nyilt szivetekre szintugy hatni fognak. Körötökből s 
olly helyről készülünk távozni, hol olly nagy élvezetben részesültünk, hol nem csak a tudomány 
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gazdagon fakadozó forrásából meritettünk, han!3~ az öröm és· gyönyör kelyhéből is kedvtelve ittunk; 
hol ősmagyar venJégszeretetből eredő szives ö,mledezéstek lelkeinket megörvendeztette' hol a ba
rátság szóqan és tettben egyiránt mutatkozott és szíveinkben öröm~iszhangra talált, hol nem csak 
a. tiszta _ég napja, hanem a melegi,tő szerete~é is fo'yvást ragyogva világított. Itt is , mint Pécsett 
f~jdalomm~l . s legnagyobb sajnalkoz,ással szakadunk el e helyektől, hol annyi tisztelet, szeretet és 
bará.tság kqtelékei vel valánk _lebilincselve. · 
. · Rövidek és sebes szárnyakon repülők voltak azon gyönyörnapok, mellyeket együt~ töl
ténk. Engedje aj természet. ura, hogy azon magvak, mellyeket ez idő alatt barázdáiba elveténk, 
most és a· legkésőbb idő~ben is csírázás- .és növés-, virágzás- és 1I,1egérésre köztünk s barátink 
kÖzi elég éltető világot és fejles~tő meleget találjanak. 

: Több új barátság köttetett ittlétünk alatt, s a régiek még inkább megerősítettek. Távozunk 
e kellem- és kecsteli tájékokról, bucsúzunk szeretett barátinktól :.; kedves ismerősinktől. Egy pár nap 
mulva ismét házi isteneinknél leendünk , a multakra kellemesen visszaemlékezvén. 

Tisztelt Gyülekezet! önmegnyugtatásunkra mondhatjuk, hogy magyar természetvizsgálóink 
tanulmányaikban napról napra haladván , ezeket mind inkább virágzóbbakká képezik. Tapasztal
tuk, milly kiterjedt tudomány, mennyi tulajdon tapasztalás fejlett . ki ezen ikerváros falai között, 
jelen gyüléseinkben. - - · 

Kiki köziílünk szerzett nagy tudománnyal és tapasztalatokkal hagyandja el e falakat. Mit 
mondjak a két város tiszta jó akaratjáról, és örömdús vendégszeretetéről '? A városi tanácsok s vá
lasztmányok, mellyek minden igyekezetöket oda fordították, hogy társas élvezeteinket minél éde
sebb- és kellemesebbekké tehessék , a deli hölgyek , kik miután az elme különfele buvárkodások
ban némileg ellankadt, ezt kellemes társaságuk és bájló mulatásukkal felelevenítették s új életre 
hozták; - ·mindnyájan vetekedtek ittlétünket mennél szebb- és felejthetlenebbé tehetni. 

Epen ezért köszönet a két város nemes tanácsának s m~nden egyes polgárainak, kik 
olly érdemeket szereztek magyar vendégszeretettel párosult szives fogadtatásunkban. Forró köszö
net lelkes hölgyeinknek, kik részint gyüléseinken komoly tudós redőinket kecses jelenlétükkel csak 
hamar lesímíták, részint házi köreikben rószás ajkaikról jött bájszavakkal kebleinket felvidíták . 

Köszönet nektek főiskoláink tudós elöljárói, kik gazdag tudományos kincsetekkel olly 
élénken, olly tanulmányosan mulattatátok elméinket. 

Köszönet Abaúj és Sáros lelkes rendeioek s minden fiainak, kik ittmulatásunkat nem csak 
könnyítettétek , de kedves és tanuliliá:nyos társalgástokkal folvidítottátok. Fogadjátok ezért jobbjain
kat, tartsatok meg szivességtekben, hű emlékezetetekben. 

Köszönet tinéktek tisztes egyházi föszemélyek, kik vendégszerető bőkezüségteket, nagy 
tudományotokat s vállalatunk ·iránti tettleges részvételeket velünk éreztetni sziveskedtetek. 

Köszönet végtére főleg kedves és szeretve tisztelt elnökeinknek, és fáradhatatlan titok
nokainknak, kiknek egyikét buzgó hivataloskodásából"eredö sulyos betegsége miatt nélkülözni kéoy
telenítetünk; mindnyájan, mint szaktudosok tudományos ciélainkba beavatva, lelkesen és tud?~á
nyilag működtetek. Fogadjátok el mindnyájunk őszinte leg~orróbb köszönetét, fogadjátok el hálank 
legtisztább kifejezését s nektek mindenkorra fölszentelt tiszteletünket. Gyülekezetünk ér~ekében , lel
kes feláldozástok, minden egyesről fáradhatlan gondoskodástok adósaitokki tettek bennunket. 

s~ 
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Élj boldÓgul kedves Kassa és Eperjes, s te szép Sáros és Abaúj, virányos '. hegyeiddel;. 

rryá}as . városokat' falukat rejtő . zöldellő völgyeiddel. Éljetek boldogul új . ismerőseink ' . új barátink. 
Vérző szívvel bucsúzunk tőletek, hanení a hála emléke lesz · búoszlatónk hazamentünkben. Fogadja-· 
tok bennünket-is sziveitekbe, mellyek különben is a barátság -és szeretet . elég tág üregei. - Ben.:.: 
nünket pedig társaim! vigasztaljon elválásunknál a viszonl~tá_s reménye, s engedje ez, hogy jelen 
körünkből jövő évi összejövetelünk senkit ne nélkülözzön. De ha a sors máskép akarja s a szép erdő 

némelly fái meddőn maradnak , s itt ott némelly ferebélyes cser kidölni kénytelen , zöldelni s virá
rágozni fog az egész ' s az ifjú és erős csemete új élvezetet' új árnyat hozhat' s jobb . gyü~ölcsÖt 
teremhet. Enged óh uram , hogy szép egyesületü~k tudományos kifejlésére jövő évben az ég csil
l~gai valamint itt, úgy Sopron _láthatárán is kedvezően ragyo~janak 
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A.Z OBYOS·SEB:ESZI SZA.IiOSZTALY. 

A. , . 

DGYZÖK.Öl\TYV. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók orvos-sebészi osztálya augustµs 10-én reggeli 10 
órakor a me.gy~i teremben összegyülvén, cs. k •. tanácsos id. Bene Ferencz ő nagysága közaka
rattal s közlelkesedéssel szakosztályi elnöknek,. Katona Gejza Abaúj megyei tiszt. főorvos pedig 
a kassai gyülésekre nézve jegyzőnek választattak el. Ezután 

i. Elnök ő nagysága. tartalomdús és ékes szavakban köszöné meg az illy átalános uka..; 
rattal történt megválasztását, · megemlítvén , mennyire ohajtotta volna , hogy a helybeli orvosok 
közül választatnék elnök , kik tudniillik helyben és régen szerzett tapasztalataik nyomán , minden 
helybeli viszonyokat ismervén , bizton vezérelnék a szakülések folyamát ; azonban a gyakorlat, és 
tapasztalásban megőszült s köztiszteletben álló idősb orvosai AbaúJnak s illetőleg Kassának, el:.. 
utazásuk miatt e czél nem érethetvén el ' meggyőzőleg előadá ő nagysága' hogy a magyar vét~- . 
ben a tudományok iránt nem szalmatűz lobog többé ; mert hetedik éve már annak, inióta a ma
gyar évről évre nagyobb részvétet tanusit a természeti tudomimyok irányában , még pedig saját 
magányérdekeinek feláldozásával az orvos egyedül tudomá(Jya iránti vonzalomból teszen áldozatot 
a haza és emberiség oltárára. · ~· 

Ez~tán felszóllitá elnök ő nagysága az orvos-sebészi szakosztályba beirott tagokat , hogy 
nyilatkoznának miféle munkálatokkal szándékoznak előállani. 

Ezen felszóllitás következtében többen jelenték és. iraták fel magokat értekezést tar tan-
dók, · ugymint: 

i. Dr. W e i t zen b rei e r. Kassa városának orvos-statistikai helyrajzáról. 
2. Dr. Do 1ezsá1. Rövid közlés 3 éves orvos-sebészi gyakorlatáról. 
3. Dr. Grósz Frid r i k. Néhány nevezetesb kóresetekről. 

4. Dr. Barra. A· kóbor gyógyászoktól. elfoghtlt nehány gyógyszerekről és az Indi go-
savról. 

5. Dr. Katona G ej z a . . a) A gyógykontárság fogyas·ztása végett teendő első szükséges 
· lépésről , s b) a kóroknak földrajzi és égalji elterjedéséről , s az .égalji gyógyításról. 
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6. Dr. Ki s s A n t al. Népszerü értekezést kiván tartani azon balitéletek lerontására , 
mellyek közéletben a hullák felbontását akadályozzák~ 

7. Dr. Hunyady. A sömörről. 
8. Dr. Arányi. A bugyvizsgálatról , ellenhatókkal. 
9. Dr. 0 vár y. A gönczi járásban uralkodó kór··nemtőről , különösen pedig a regiózi 

hutákban előforduló golyváról. 
1 O. Dr. P e 11 e r, ki nem volt jelen a gyülésekben. A nadályokról, azoknak kereskedési, 

természeti és feltartási ügyében. 
. . 11, · Dr. Ne u h o 1 9. A rühnek .álta!a gyakorlott kórodai gy~gyit~áról .. 

t J. Dr:. Ró zs. a. A szemrák-fekély.röl. 
13. Elnök ö nagysága figyelmezteté a szaklilés tagjait a már kitüzött két megvitatandó 

tárgyra, ugymint a hagymázra és gümökórra. . '. 
3-or •. Dr. Weitzenbreier mint első jelentkező felolvasá németül Kassa városának orvos

statistikai helyrajzát, és érdekes adatokat közlött a varosnak levegőjéről, földjéről, vizéről, ég
aljáról, az előforduló betegségeknek okairól, s az azokat gátló vagy megelőző eszközökről. 

Ezen értekezés örömmel fogadtatott s köz akarattal a munkálatok közé felvétetni h_a
taroztatott. . . . ... 

4-er. Dr •. Dolezsal miskolczi orvos tl!dor 4, éven keresit~l gyógyított 5,000 betegei 
közül némelly nevezetesb kóreseteket s különösen műtételeket sorolt elő, mellyekre .dr ·K:iss An: 
tal rozsnyói orvostudor tett némi gyakorlatából merített s hasznos észr~vételeket. , 

Elnök ő nagysága által mind dr Dolezsal mind dr Kiss urak .fölszóllítattak, ~ogy a se
.bész~tre vonatkoz~ nevezetesebb tapasztalataikat írásban adják be a jegyzői hivatalhoz, hogy ek ... 
képen azok a kijövendő mun~alatok közé felvétethessenek. . 

5-ör. Dr. Grqsz Fridrik nagyváradi orvos tudor a nevezetesb kóresetei közül elbeszélé, 
miképen- egy biharmegyei t 8 éves leány 1 O gombostűt nyelt le, szán~szándékosan, s ugy neve
zett bécsi hashajtó segítségével · 10 nap alatt mind a 10 tű szerencsésen kihajtatott. Bemutalá 
értekező azon lenyelt 10 tűt is. Második nevezetes esete volt egy terhes as~zonynál, ki gyermek
szülés fájdalmában három napig vajudván, s ~zután minden szülfájdalmak megsziinvén, rendes 
dolgainak folytatására 1~rnnt, s egész 3 évekig fehér folyás forma bajnál egyebet nem érzett. Ek
kor nagy fájdalmai támadtak egyszerre, s közlő orrnshoz folyamodott, ki minekutána a szenvedő 
as~zonyt n·agy bajjal és f1\1dalmak közt megviz.sgálá, a méhben elhalt s 3 évig ott hevert gyer
meknek csontjait szedte ki, mellyeknek némelly darabjait ezuttal a szakülésen be is mutatá. 

Ezen kóresetek a munkalatok közé felvétetni rendeltettek. Elnök ő nagysága pótlólag 
megemlít~, hogy a méhenkivüli terhességben vannak esetek hol t 0 sőt 20 évig is eltart a ter
hesség. - Arányi tanár úr pedig egy szűznek vélt . hajadon hullájának felbontása · ~lkalmával 2 
ökölnagyságú kővé vált gyermeket vett ki a méhből. . , . 

6-or. Dr. Barra pestmegyei főorvos bemutatá a~ olajkárosoktól e!fogl~lt szereket, 
mellyekkel a köznép rovására borzasztó visszaélések történnek. Illyen a polypodium filix mas 
levele, szent 1é1 e k k ö r mének neve alatt, mellyel 10 forintért árul ~z Ólajká1:os. A gy~rmek„ 
telen asszonyt szokták megkenni 'Jele, hogy gyermeke legyen .. - Jllye~ek a fehér, s~rga, fekete, 
vP,res labdacsok, mellyek asszonyok itltal fehér, s árg~ stb. folyásokban · használtatnak. . Ezen kon-

l 1 • ~ • • • ( • • 

65 

tárkodás zabolázására felszólítja dr Barra az orvos-sebészi szakosztály tagjait, hogy valami hat
hatós eszközről gondolgodnának. 

Elnök ő nagysága a megyei tisztviselőség által a u. m. m. k. Helytartótanácshoz leen-
dő felterjesztésre utasitja ez ügyet. 

~ -er Ugyancsak Dr. Barra nehézkór ellen a kékle (lndigo) helyett, a kékle- vagy krisalich-
savat ajánlja, mivel 1 nehezék indigo helyett a savból csak 5 s legfölebb 10 szemer kívántatik. 

Elnök ő nagysága szerint még a beszterczei gyülés alkalmával odanyilatkoztak a fel
szóllított orvosok, hogy a kéklét soha sem tapasztalták sikeresnek, szintúgy nyilatkozának a 

Kassán egybegyült orvosok is. . 
8-or. Dr. Grósz fölelevenité az .1842-ik évben a temesvári gyülés alkalmával előter-

jesztett themáját a váltólázakról, s e~eknek gyógymódját így adja elö : Először gyomo"rtisztitót 
kapnak a betegek, azután 12 szemer ·sósavas kínait, egy 2fl. ó_ra alatt beveendőt, mellytől a láz 
rendesen el szokott maradni, - azután egy hétre hetenként két nap, hat hat szemert szed a beteg 
fél nap alatt s folytatja hat hétig .a beszedést. Ezen ismételt beszedések által a visszaesésektől 

nem lehet félni. 
Elnök ő nagysága megjegyzé, hogy a visszaesések kikerülése végett már Frank Péter 

is ajánlotta a kinának ismételt szedését~ sőt Frank Péter is Sydenhámtól tanulta, ki az étrend 
szoros megtartása mellett minden heted napon rendelte a kinát beszedni. 

Dr. Halász szerint a mindennapos láznál a .láz elmulta után 1 napig naponta ~étkét sze
mer kinalt kell adni a betegnek, a harmadnapos láznál minden másodnap, negyedoaposnál pedig 
minden negyed nap. · Emlité hogy. Pesten soha annyi visszaesések nem történtek mint e nyáron, s 
kívánná. tudni, hogy rnásut igy van-e ez'? a visszaesések ellen az augolok legújabban káfort aján

lanak a kinal mellé. 
Erre nyilatkozott Dr Kiss, hogy Rozsnyó vidékén szintugy nagy mértékben és visszaesé-

sekkel uralkodik a váltóláz. Dr. Sz ők e Unghmegyéből azonképen nyilatkozott, s ő a negyednapos 
váltólázat meghülésektől származtatja. 

Dr. Ha n á k a visszaesések leggyakoribb okának az étrepdbeli hibát, s a lép bajokat tu-
1 ajdonitja. A lépbajoknál a vasiblagot kinallal Ö3szekötve szokta használni. ' 

Dr. K a t z a n de r Lippich után a kénsavas kinalt kétannyi kénsavban felolvasztatja s lab
dacsalakban adatja, melly mód által · legalább is 1

/1 résszel kevesebb kínai kívántatik a láz le~yőzésére. 
Soberheim után pedig az iblanyos kinalt ajánlja, melly jóval olcsóbb mint -a Sulfas, hatása is 
jobb és biztosabb, ámbár több kell belőle és huzamosb vele élés mint a Sulfasból. 

Dr. Sárosy a terpetin-olajra figyelmeztet, melly olcsósága és k_önnyű bevétele miatt, 
különösen a parasztoknál ajánlható. Ad belőle a roham előtt 3 órával minden órában fél vagy egy 
nehezéket, szeszes itallal, s visszaesés nem támad. 

Dr. B re z na y a szegény köznép számára a törékeny fűz héja főze!ét szokta hasz-
nálni mivel az semmi pénzbe nem kerlil, és legalább is 3 roham előtt szokta ismételni. A lép da-' . ganatok ellen gl5nye · (Bryonia) gyökeret te] el pépnek készítve szokott külsőképen alkalmaz~1. 

Dr. H o f f o r y figyelmeztet a chinoidinumra, melly Liebig laboratoriumában a kioasó k~
szitése után hátramaradt lúgban nagy mennyiségben t:iláltatott, és az mind hatására mind olcsósa

gára nézve leginkább ajánlható. 
9 
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Elnök ő nagysága azzal rekeszté be ezen vitatkozásokat , hogy száz meg százféle szerek ' 
voltak és vannak megirva, mellyek a kismértékű lázakban hasznosak ugyan, de a nagy mértékű' ve
szélyes lázt egyedül csak a kina és ennek készitményei képesek meggyógyitani. 

Ezután a gyülés eloszlott. 

ll'Jásodik ülés augustus 12-én, 

Az idő rövidsége miatt kevesebb tárgy kerülhetett szőnyegre, mint a mult üléskor. 
9-er. Dr. F r a n k 1 tartott ~övid felolvasást az orvosoknak egyenetlen felosztásáról Magyar

honban, a mennyiben némelly helyeken s különösen a f én,yesb városokban kelletinél nagyobb szám
mal laknak . az orvosok ugy, hogy 'néha több az o~vos mint a beteg ; meg viszont több mértföld 
területű faluk és helységek egészen nélkülözik az orvost, és sokszor egész betegségök alatt semmi 
orvosi segélyt nem kaphatnak. - Tehát ohajtja, hogy a status intézkednék az orvosok helyesebb el
osztása végett. 

. Dr. D o le zs a l ez értekezésre . vonatkozólag tovább terjeszkedik, és kiemeli, mik épen vannak 
még most is sok vármegyék, mellyek csupán egy megyei főorvost tartanak ; de két orvosnál többet 
a legnagyobb megye sem tart, s legfölebb minden járásban egy seborvost. Ide járul még az is, 
hogy a megyei orvosnak hivatalnoki személyét nem akarják vagy nem tudják elválasztani az ő ma
gány orvosi személyétől , l s annyiféle szolgálatot kivánnak tőle, mennyit a megyei orvos mostani 
viszonyaink között, ha csak nem százkezű n:ieg százfejű, teljességgel el nem végezhet. - Tehát ' 
kívánsága az volna, h.ogy a megyék ne egy, .vagy legfölebb két főorvost, de annyit tartsanak, a men
nyi szükséges a közegésségi ügyek fültartására. Másik kivánatával odajárul Dolezsal, hogy mind
egyik orvos maradna azon körben , mellyet tanult, tudniillik a sebész a sebészi, az orvos a 0el
gyógyitási körben müködjék. 

Dr. K a t o n a Mihály javasolja, hogy mivel már orvostudoroknak bővében van az 
ors.zág, tehát a megyei járásokban is, ne seborvosok, hanem orvostudorok alkalmaztassanak; még 
p-edig a nagyobb járásokban kettő vagy három is. · · 

Dr. 1 B re z na y, p~ldául hozá fel, hogy Zemplén megyében van egy járás, mellynek ter
jedése 16 n. sz. mföld. népessége 80,000 lélekből álló, azon nagy járást csupán egy orvos lát
ja el, s mind e mellett is a megyénél nem szaporitaui , hanem fogyasztani kivánják a járásbeli 
orvosok számát. 

Dr. K a t o n a G ej z a, egy idevágó értekezést akart felolvasni a gyógykontárság kórlá
tozása ügyében, azonban az idő rövidsége- tekintetbe vétele · miatt Elnök ő naU'vsárra által a fel-

< OJ o 
olvasás Eperjesre halasztatott. . , · · . 

. .Elnök ő nagysága pedig igy nyilatkozott: igen méltányosnak · és helyesnek tálálja a dr. · 
Franki panas~át .az orvos?k egyenetlen felosztásáról s igen ohajtandónak tartaná a segítséget, de 
nekünk a.z nincs hatalmunkban, minek okait fejtegetni más helyüvé tartozik. Azonban czélszerü 
tanácsát már régi munkálataiban közlötte, melly ide megyen ki: 1-ör. Hogy egyetemekben csak 
jó és ·kevés orvosok, félig ~ivelt orvosok pedig épen ne is képeztessenek. 2-or. Azok, kik illen
dően végzik el a tanpályát, sorban és rend~en írassanak fel az egyetemeknél, s adassék nekik uta
sítás és tanács , hogy melly része az országnak van leginkább híjával az orvosnak. 

~v 

10-er. Dr. Ne u b o l d. Egy értekezést olvasott fel a rühröl , s annak gyógymódjáról a 
:katonai kórházban következő vény szerint: · Rp. Spiritus vini unc. octo. Puiv. pyrei unc. semis. Acid„ 
.mur. conc. dr. semis Nitri feni dr. jj. S. Átalános bekenésre való. 

Ezen felolvasásra észrevételeket tettek többen , ugymint : 
Dr. S c h ö n, az átalános bekenéseket. nem tartja szükségesnek, mivel a bécsi kórodai ta

pasztalások után a rüh csak a kézen és lábon fordul elő. 

Dr. W e i t zen b rei e r, nem hiszi, hogy mint Hebra tanitja, egyedül csak helybeli volna 
a baj, és neki soh11. sem sikerült a Hebra által ajánlott gyógymód. · 

Dr. Katz a n de r, a helybeli gyógyításra rosz következéseket soha sem tapasztalt. 
Dr. Breznay: Ujhelyben a gyermekek közt nagyon elterjedett rühöt következő vény 

szerinti kenőcsével 8, legfölebb 10 nap alatt igen könnyen és szépen gyógyitotta meg: Rp. Sapon. 
ven. ras. unc. jj. Aqu. foenic. q. s. u._ f. pasta. Pulv. Helleb. albi dr. jj. S. Estve kenjék meg a 
testet s reggel mossák le. Az idősb embereknél pedig s főkép a parasztoknál aqua phagad. flavával 
keneti a küteges testet estve és reggelenkint s igen hatályosnak tapasztalta. 

Elnök: A Neuhold gyógymódja ugyan nem új, de még is ajánlható olly esetben, hol 
a rüh tisztán az, és nem régi, sem más bőrbetegséggel nincs összekapcsolva. Az ~rtekezést pe
dig mint helybeli és régi tapasztalású orvosnak értekezését a munkálatokbani fölvételre ajánlja. 

11-er. T. Gy. kassai akademiai tanár úr egy átal~nos görvélykórban szen~edő 15 éves 
.leányát hozá a szakülés elébe , s különösen a leány orrán 4 év óla mutatkozó görvélyes küteg 
( ecthyma scrofulosum) ellen, kér gyógytanácsot a szakülés elnökétől. 
, Elnök ő nagys. felszóllitá a szakülésnek jelen volt tagjait , hogy kiki adja elő tanácsát s 
véleményét: . 

Br. ez na y. Elvonó erős szert ajánl, millyen az Autenritb kenőcse , a . fejnek egész hátsó 
részére. Belsőképen vasat és pedig eleinte Extract. martis pomatum cum Rheo labdacsalakban, 
később vasiblagot, majd lublói ásványos vizet. 

K a t z a n d e r, külsőképen lágyító szereket, belsőkép pedig vasiblagot. 
K is s A n t a 1 , ólomvizet mákonycseppekkel ajánl , melly szerrel látott Bécsben egy ha

sonló beteget 7 hónap alatt meggyógyulni. 
Arányi. Hosszasnak tartja a gyógyulást, dr. Breznayval egyetért, s külsőleg égető

ket ajánl. -Azután kívánja más égaljra áttenni a beteget. 
Ne u b o 1 d . .Murias auri nalronatust ajánl kis mértékben a nyelvre dörgölni, addig mig láz 

nem mutatkozik. 
Te r h e s , szoros étrendet , Autenríth kenőcsöt s gyakori fürdést, belsők ép vasat és iblanyt 

tekintettel a havi tisztulásra. 
P o z s o n y i , a pokolkő higitott olvadékát. 
K a t o na G ej z a, és még mások a czigelkai vizet különösen és főképen ajánlották más 

,gyógyszerek mellé. 
. El n ö k. A tanácskozás eredménye ez : a betegség világos görvélykór lévén szükséges az 
eredeti betegség orvoslása. Legelső itt a jólrendezett életmód. Külön szerünk nincs a görvélykór 
ellen , hanem midőn egyik szer elveszíti ·a hatást, másikhoz kell átmenni'. Az életrendezésen kivül 
szükségesek a sós fürdők, tehát ajánltatik a magyar is9hli fürdő, és czigeTkai víznek szorgalmas 

9 >,'t 
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i,t~la tö.bb hónapokig. Az ibfany készitményei közül liezdje a Syrupus ferri jodatust, külsőkép lágyító 
párolgások mályva és bürökforrázatból, később pokolkő hígított olvadéka ba a görvélyes gyuladás 
nem akarna szűnni. Hasznos lesz tavaszkor az elvonó szer is Autenrith tapaszával egész a kife
kélyitésig. 

' 10 órakor a tanácskozások és vitatások bevégeztettek; mivel a szakülések közgyüléssé 
alakultak át. 

Harmadik ülés Eperjesen augustus 14-én. 

A Kassán megválasztott szakosztályi jegyző Eperjesre el ne.m jöbetvén , jegyzőnek . Kiss 
A~tal vála~ztatott. Ezután folytattatott az értekezések Kassán megkezdett felolvasása. 

, 12. S i t k e y Manó , Tolna megyei högyészi seborvos levele, mellyben orvosi rendünk 
körüli nézeteit és ohajtásait írja meg ' minthogy e tekintetben már eszközökhöz nyult a magyar or
vosok nag~ gyűlése, tudomásul vétetett. E levélhez csatolt némelly állat-orvostani tárgyak az illető 
szakosztá}yboz küldettek. 

13. Ki s s A n t a l orvos, az emberi holttest f~lnyitásának szükségéről népszerü érte
kezését felolvasván. Annak a közgyülésben isméti felolvasása határoztatott. 

14. s a ár 0 s y 1 ó z s e f orvos ' egy 7 holnapos gyermeket mutatott be' mellyen e pi
s p a di a volt látható, a köldök hiányával és a vizellő hólyagnak a hasfalak külső felületére vezető 
nyílásával. 

Ehez hasonló · esetet hozott fel Grósz Frigyes orvos azon különböző nevezetességgel, 
hogy a húdhólyag egy részben a has belüregéből a test felszínére kifordítva, levegő okozta val
t,ozott taknyos hárty~val bírt, húgyvezetékek két oldalán pedig kűlönbözú nyilásokkal végződtek. -
Elet- és kórtani ferdeségekről levén szó, bemutatott . még a nevezett orvos két ábrát ; egyikén lát
ható volt egy 39 éves embernél a szemív alatti homlokcsont köszvényes gumós ( exostosis) elfa
julása által a szemgolyónak egészen az ábrázatra való kinyulása, melly mellett a szem működései 
nem akadályoztatván az ember orrüregébe láthatott. Bizonyitja ezen eset a látideg és szemizmok 
kii:nondhatlan ruganyosságát, ba a kinyulás , mint itt, lassanként történik. A másik ábrán láttunk 
egy ·elevenen született, de csak egy óráig élt gyermekalakot, mellynek ülepe egy hálósapka· alakú, 
lábsz~rikráig lefüggő, hús állományú· kinövésbe inent által. Még végtére egy fél hüvelknyi bosszú, 
kicsiny és kiszáritott Szalamandrát mutatott be, mellyet egy asszony hányás közben gyomrából ki
vetett. 

t 5. Az idő rövidsége miatt egyéb nem tárgyaltatván, Saárosy József orvos felhívására, a me
gyei kórház új épületében általa felállitott Sáros megye gyógyerejü· vizeinek kiállítását indultunk 
megszemlélni. 

Örömtől dagadt kebelünk hazánk és különösen ezen megyének a ter~észet adományából 
illy gazdagságát láthatni; a 91 szénsavas , luganyos, sós, földes, iblanyos, vasas és kénes sa
va,nyú. vizekből álló 87 'mutatvány volt itt szép renddel és feliratokkal a nevezett orvos által szor
galmatosan kiállítva, mellyeket Sáros megy~ helyiratában t. Barc.s megyei főorvos bővebben emlit. -
Különös~n szóllván és figyelmeztetvén ügyfeleit, még csa~ a néptől idült szembajoknál használt 
g á b o l tói vízre, melly íz- és szagnélküli ugyan, de fovább állván dugasz 1alatt sok könkénegszeszt 
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fejt ki, és e miatt vegybontása igen kívánatos. A sz. La sz 1 ó hegyi kénes savanyúvizet (Vi
leczbútka) ajánlja különösen, rögzött köszvényes bajoknál, annál inkább, mivel közelsége e város:
hoz és épületeinek igen czélirányos elrendezése, kitünő előnyei e fürdőhelynek. - A c z ige 1 k a i 
viz már is országos hirű, a begyláncz vonalában itten 50 ásványos forrás van, legnevezetesb kö
zöttük a L aj o s f o r r á s , mellynek vize sós és íblaoyos , a többi savanyú viz, Érzékenyen emliti 
a megyei főorvos , hogy e czigelkai nagy természetkincsét az illető uraság kevés figyelmére mél
tatván , semmi instructióval nem nevelé érdekét; a főorvos maga 'költségén és szorgalma által mos
tani állapotjára és hírébe hozta, és mint már jövedelmezőt a földes uraság által bérbe 50 forint 
évdij mellett, ki is adott. 

· Még a 1 i póc z i savanyú, vasas és égvényes (alcalísch) 6 régi forrásról értekezett szép 
avatottsággal a t, főorvos úr, 1840. a patak vizében vett észre bugyogni egy forrást , mellyel 
azonnal elszigetelt a patak édes. vizétől egy kerítés által és új f o r rá s n a k nevezte ; ezen víz igen 
erős, sok szénsavat, könkénegszeszt és más közép sokat foglal magában. Az altest életmüveinek 
dugulásaiban kitünő haszonnal itták a t. főorvos úrnak 6 bete.,gei , és általában haszna sokak által 
dicsértetvén, igen kívánatos, ba orvosi tapasztalatok gyüjtése . végett is rendes orvosa léteznék 
ezen fürdőnek. 

Negyedik ülés aug~stus 15-én. 

16. Hunyady János orvos igen kimerítő és terjedelmes értekezést olvasott fel a sömörről, 
és annak utazása közben Canstatban látott Veil orvos szerinti gyógyitásáról. 

Melly értekezést a gyűlés munkálataiba bevétetni határozta. 
17. Óváry Pál orvos, gyakorlata első éveiből, Abauj megye gönczi járásában előjött be

tegségek folyama felett szóval értekezett a himlőoltás elmulasztásából származott veszélyekről. Mult 
télen előjött csekély jelenetekkel és még is igen pusztító erővel bíró kanyarókról. 1846-ki majusban 
az ideg láz uralkodott , és 8 5 közül 18 balt el. Mint nevezetességet emlité, hogy e járás egyetlen 
egy helységében csak uralkodó . vérhas dühöngött 1844-ik évi september holnapjában; és hogy a 
regéczbutai völgyben a lakosok golyvában szenvednek, mellyek fejlődtebbek és nagyobbak a mindig 
otthon ülő nőnemnél , mint a férfiaknál, kik élelmök végett gyakran elhagyják e völgyet; idegenek, 
kik e völgyön az üveggyártás tekintetéből, ha hosszú ideig mulatnak is , soha a golyvát meg 
nem kapják, csak az itt szülöttek. E betegség inkább ékesitésül szolgálván a völgy lakosainál , 
nem gyógyittatik. 

IS. Czirbusz István orvos , egy buszon öt éves leányban igen kifejlett e 1 e p hanti asi s
n a k nevezetes példányát, valamint a hüvelyk ujnak utolsó pereczét, a hajtó izom hosszú inával 
mutatott bé; mellyel egy tehén szakított le a pásztor kezéből, midőn ez, hogy reggel el ne alud
jék, hüvelykét zsinórral a tehénhez kötötte. 

19. A legnagyobb érdekű és tanulságos élvezetben részesitett bennünket Arányi Lajos 
orvos és tanár, midőn előttünk az egésséges ugy mint a különféle betegség~ emberi vizelletn.~k 
alkoto részeiről szóval értekezvén, általa Bécsben Heller és Ragszky orvosoktól tanult , de saJat 
alkotta rendszerben, vegybontási mutatványait tette. Előr~ bocsátván a t. tanár úr, hogy ért~ 
hetőség tekintetéből a nyelv purisínusát elhagyá, és rövid lesz a hugyvegyitéknek ellenbatókkah 
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bebizonyításában , azt hozván fel egyedül , minek a ·gyakorlatra határozott haszna van. _ Né 
.pont.ban öss~.e~.it~ muta~.ványait: a) Mellyek a viiellet_ alkotó részei; b) mikép kell jelenlétöket ~: 
.tudm, e) mmo Jelentésuek a rendellenes 1vegyalkatok, d) és minő haszna van ezen kísérleteknek. 
-Elmondá , hogy vegytani vizsgálatra legalkalmasb a reggeli vizellet - . urina sangvinis.- mert en
'?ek al~otó_ ~észei . h~zamosb ideig lévén a vérrel érintkezésben, · bővebben mutatják az életmüvezet 
-alla~otjat, m1~t az urma potus, melly sebesen keresztül futja a vértömeget; közép helyet foglal az urina 
.chyh. - Tekmtetbe kell venni illy vizsgálatnál. a vizellet fajsulyát - specifisches Gewicht - melly 
annál nagy.obb, minél kevesebb benne a viz , és több a só, czukor. Az urometer határozza 
meg a fajsulyt. A vizellet szinéből is lehet már alkotó részeit gyanítani, de legbiztosabb eszköz . a 
vegytani ellenhatók , ezek a folyadék, a górcső pedig az üledék alkotó részeit mutatják meg. 

A vizellet alkotó részei: a viz, takony, ureum, uricum , ,háj; szintadó elemek: a hae
-~apta~in , m.oxathin, urodin és mások; beteges vegyitékei pedig: .fehérnye, vérepe, geny, czukor, 
sóskasavas meszéleg, szénsavas könlegeg, szénsavas mészéleg, cystin. 

közülök 
mellyek 

Előadá' ' mik ép kell ellenhatókkal ezen vegyitékeit a . vizelletnek megösmerni és 
men::ik minő . betegséget bizonyif és határoz ; mutatott a t. tanár úr maga rajzolta ábr~kat, 
a haj , geny és nyák tekecskéinek különböztetését és a sójegeczeket mutatják. 

E mutatványokat illető értekezését a t. tanár úr kérésünkre évkönyveink számára átadni 
igérte. 

20. Saárosy József orvos, mutatott be - egy is éves embert, kinek egy bika hasitá fel 
,szarvával a- hasfalaít, a kijött belek 2!J. óráig voltak :kitéve a levegő hatásának, és az .ember mégis 
meggyógyult, csak a két bélsipolynak szenvedi kellemetJenségeít. . . 

. . 21. Elnök ő nagys. felszóllitá a gyülé~t'- vennék tárgyalás al4 az orvosok és természet-
:v1zsgáló~ ez é:i méltóságos Elnökének a közgyülésben telt azon indítványát: nyilatkozzék az orvosi 
a~a~o~ztaly, -~1kép l~?etn~ ~ közn~pnél a bujasenyv é~ rüh betegségnek_ igen terj~delmes elharapód
zasat gyógr1t.~ssal. knrtam, es ez altal földünk népének elkorcsosodását akadályoztatni. 
. Öromt~lJ_es részvéttel ragadta meg az orvos.:.sebészi szakosztály gyülése ez alkalmat, olly 
tar~yról szólhatm,. melly a ~örvény hozás figyelmét mindenek felett kívánja , reménylvén ez állal is 
~gyelmete.~sé te nm az orszagot azon rendkivüli nagy biá_nyokra, · mellyek közegésségi tekintetben 
:illodahmmkban léteznek. 

. • Ó ~agysága az elnök azt. véli, hogy a helységek lelkészei flgyelmeztetnék a népet arra, 
:tmkep ha a nemző ré~zek betegsége nem orvosoltatik, veszedelmes és fájdalmas bajokat. okoz, csak 
~a orvoshoz fol.yamod1k a beteg, és rendelményeit követi , fog meggyógyulni. A gyógyitás történ
Jé~ ~a megyebeh or~osok. által , kik minqen holnapban a főorvosnak adják be jeleQ.téseiket. És 
:nm:ithogy ha ?elybeh a baj , m~g otthon gyógy~tható, de ha. elterjedt, gyógyítása egyedül . k6rh~z
b~n mehet veghez, -. az~rt vagy kórházat kell ezen bajo~ra a megyékben épiteni, vagy a megle-_ 
vőknek egy részét a bujasenyves és rühes betegek szám~ra fordítani. 

;.. • • • • ~ Q. z:s. o ny i J á no s, Szab.olcs megyei főorvos ideiglenes kórházakat . ajánl roi_µden me-
gyei Jaras_. s~amara. · 

,S a ár o s y. József e.lőa,dá az · itteni megyei kórház létrejöttének történetét. és ~e()'~utatá 
hogy külQQÖ~cn a. bujasenyy és . rüh betegségre ,legfőbb t~kintettel va.n elrend~zve. ' 

0 
- ' · 

; „ r G ró s. z orvos , a .t9rv~nyhozás gondosJ<odását kivánja . e tárgyra kit.~rjeszt~tni , . mert e: 

7.f: 

bajokban szenvetlő nemest, az adózók számára készitett kórházakba nem lehet bevinni , őt kénysze
r.iteni ~ bemeneteire mint nemest nem lehet, indítványozza , hogy Elnök ö méltóságát kérnők meg;1 
szóllitaná fel a megyei hatóságokat kórházak épitésere. 

Illy irányban haladván ·a tanácskozás, végtére Halász orvos nyilatkozata mellett abban · 
egyezett meg e tárgy körül az orvos-sebészi szakülés, hogy a megyék ideiglenesen járásbeli kór- ' 
házat állítsanak , vagy a hol már létezik , az Sáros vármegye kórháza mintája szerint különös r 
figyelemmel ezen betegségekre rendeztessék. 

Ötödik ülés augustus 16-án. 

21. Tarsoczky Máté orvos, egy mérges kigyó (coluber berus) által okozott csipé~riek, mind 
magán mind másokon észrevett tapasztalatát közlé, ·Rózsa · Ferencz orvos pedig a szemrákról ·érte
kezett, két esetet igen sikerült képekkel világositván. · 

Mind két jeles munka az„ évkönyvben foglaland helyet. 
22. A mult évi orvos-sebészi szakülésben Pécsett a gümőkór és hagymáz, minf az újabb 

időkben az orvosok nagyobb figyelmét m·agára vonó két betegség tüzetett ki ez évi vitatkozás tár- · 
gyáúl, a dolgok nagy halmaza miatt azonban egész máig halasztatott, ez utolsó napon pedig a 
gyülésben megjelent tagok számának tetemes csökkenése miatt, nem tárgyaltathatot~. Midön tehát fon
tosságuk miatt a két betegség körüli tapasztalatok gyüjtésére a magyar orvosok felszóllitatnak, azok
nak tárgyaltatása a jövő évi orvosok és természettudósok összejövetelére ismét kitüzetik. - Halász 
Gejza a gümőkórra nézve következőket ajánl figyelembe: 1-ör bebizonyult már eddig, hogy a 
gümőkór gyógyítható, mert a meggyógyulás esetében nem lehet állitani, hogy az talán nem gümő- · 
kór lehetett , mivel bírunk eszközökkel ezt a hozzá hasonló bajoktól , . mint az idült hörglobtól és · 
takártól, valamint a légdagtól, s~ivbajoktól s a · t. megkülönböztetni. És késő korban elhalt em
berek tüdejében nyilvános · maradványait láthatni néha a meggyógyult gümőkórnak. Kérdés tehát„ 
hogy e baj melly vidéken~ mikép, melly életkorban gyógyul meg, . tehát .gyüjtsenek ü~yfeleink ~de ~ 
vonatkozó gümőkór-történeteket, í 2.:.or ·a güm{ikór nem szövetketik a hagymázzal, · rákkal é's. sz1_v- > 

bántalmakkal. Előadónak is volt azonban kórházi ésete, h-ol egy gün1őkóros egyénben ·, e· kór né- '1 

mile()' csillapqdott állapotjában fejlődött ki a hagymáz, az egyén később csakugyan a gümőkórnak 
lett ~ldozatja. Orvos társaink tehát kéretnek illy szövetkezések eseteit feljegyezni és tapasztalataik~al 
bővíteni 3-or azt mondják, hogy a hol a golyva uralkodik, me~ hol szikes földek vannak, mmt 
a Iümsá~on, a gümőkór nem mutatkozik: figyelmezzünk e szerint, melly vidéken jő elő és mell~en 
nem s mi lehet oka. 4-er. Tapasztaltassék, gyógyitására melly szerek n legalkalmatosabbak. Halasz 
GeJza orvos ajánlja a tiszt.a levegőt, mértékletes mozgást, különösen lovon , · h~degvizzeli mös~st, 
további fejlődésének hátráltatására és a kifejlődött baj gyógyítására a szénsa:as sz1k~egne~ ha~zn~la
tát; mert a~ ·itten ajánlott ásványos vizek is , mint a seltersi, gleichenberg1, és cz1gelka1. legmkab~ 
ezen sót tartják , magokban. A tengeri csukamájolaj jó czigelkai vízzel, mert e viz. szorit, az o!.aJ 
pedig mérsékli abbeli hatását. Ezekre kívánja tehát figyelmeztetni ügyfeleit , hol is csak egyesult 
erővel lehetne üdvös eredményekhez jutni. 

. Kiss Antal orvos sajnálja , hogy a gümőkór és hagymáznak honunkbani mibenlétéről ~~y 
év mulva sem jutottunk némi eredményhez, minek okát kettőben találja, 1-ör a holttest belseje-
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beni vizsgálatok nyomán valamint a vegybontás következtében is ezen kórok körül származott 
újabb nézetek, honosink között nagyobb részben ismeretlenek. 2-or. Magyar orvosi .journálokat ná
Juok kevesen olvasnak, az idejött ügyfelek közül is igen sokan nem tudták , hogy ezen két beteg
ség van különös tanácskozási tárgyul ezen gyülésre kitűzve. Ha e gyülésen csak határozunk, és ta
nácskozási tárgyakat tüzünk ki, és egyebet nem teszünk czélunk könnyitésére , úgy évek fognak 
mulni, és_ szégyenünkre a kitűzött tárgyak mindig kitüzendők maradnak. Azért reményli szólló, hogy 
közohajtást fejez ki, midön Halász Gejza urat , ki e betegségek körül sokat tanult , tapasztalt, ba
rátságosan felkéri , készitne mielőbb a gümőkór és hagymázról egy magányiratot , melly honosin
kat e két betegség körüli új nézetekkel , a tapasztalás gyűjtésére czélszerü útmutatással ösmértetné 
meg, egyszersmind arra figyelmeztető , hogy a jövő gyülésre e tárgyak tüzeltek ki azon remény
ben, hogy a magyar orvosok is a tudománynak szent tüzétől ihletve annak oltárára hozandnak már 
egyszer szellemi baladásuknak némi gyümölcsét áldozatul. 

23. Ezen inditványnak következtében Halász Gejza úr e kivánság teljesitésével örvendez
tette meg a gyülést. 

24. Dr. Saárosy ohajtaná, hogy az önkényt kifejlődött somnambulismus okai, természetes 
törvényei, s egyéb sajátságainak, több orvosok tapasztal~ta szerinti megvitatása a jövő gyülésen 
szinte elővétetnék. 

2~. Bene Ferencz ő nagys. kivánja, hogy azon helynek és vidékének, hová a jövő évben 
fog az orvosok és természetvizsgálók egyesülete megjetenni , orvosi helyirata készitessék, hogy e 
szerint az ottan uralkodó betegségekről lehessen vitatkozásokat tartani. 

Ezek után bevégeztetvén ez évi munkálkodásaink, Elnök ő nagys. felszóllalt, hogy elérke
zett az. elvalás ideje , kért bennünket, honunk virágzására, az emberiség ja vára, a tudomány ter
jesztésére , és a boldogitó ba~átság öregbitésére, igyekeznénk ~z egyesület fentartását szilárditani „ 
könnyes szemmel vitt bucsúszavaít, könnyes szemmel viszonoztuk. Terhes Benjamin ügyfelünk volt 
t lmácsa elérzékenyülésünknek., atyánknak nevezé e nagy férfiút , és kérte hogy fogadna be fiainak; 
csendes komolyság lepte meg a gyülekezetet, és csak a fájdalmasan szoritkozott szív nyilatkozott , 
ohajtván , hogy a humanitás nagy emberét, honunk legnagyobb orvosát, a Ieghiresebb hazafiak 
egyikét a magyar orvosok dicsöségére az Úr Isten sokáig éltesse! · 

Bene Ferencz s. k. 
elnök. 

Kiss Antal s. k. 
jegyző. 
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D. 

' ' ·ERT:Eii:EZE8:Efi. . ~ 

1. „ a 8 s a. 
Orvosi s néprajzi tekintetben. 

Di·. Veitze1threye1· Frigyes, a n~vezett város gyakorló orvosától. 

Jelen gyülhelyünknek több sajátságai vannak, mellyek földrajzi helyzetéből meg nem fejthetők, és 
annálfogva az állati szintugy, mint növenyi életmüködésekre különös befolyást gyakorolnak; a jelent
kező betegségeknél majd kóroktanilag, majd kórrajzilag müködvén , a gyógytudomány általános 
elveiből kellőleg nem magyarázhatók. Ezen. a · földfekvési helyzettől eltérő sajátságokat elősorol
ni, e sajátságok okait kifejteni: leend jelen értekezésem első feladata. Földtérünk természetét, annak 
az egészségre kártékony befolyását, azon szereket, mellyek e kártékony befolyást elhárithatják, vagy 
részben enyhithetik, továbbá az életmód különösségeit és átalában minden az egészségre kártéko
nyan ható azon okokat, mellyek térünkon, földrajzi helyzetétől eltérve, sajátságos alakban jelenkez-
nek , előadni : értekezésem másik feladata. . · · 

Az év nagyobb részében hOval ·födött Kárpátok bérczeinek kfüelsége, a vidékünket környező 
hegyeknek magassága, a ny~got, éjszak s keleten lenyuló erdők nagyobb kiterjedése, sokkal zordonabb 
éghajlatot gyanittatnak itt, mint a mikép az · e vidéken jelenkezik. E tekintet? e~ dicsekedve mond
hatjuk, hogy éghajlatunk változatai sokkal inkább egyeznek a tőlünk harmincz mértföldnél távolabb 
eső Pest, mint a hozzánk közel lévő Szepesség éghajlatávl).1; oka ennek leginkább a nyugot-, éjszak-, 
és keleten elterülő hegyláncz, és a dél felé nyilt 1apály, melly körülmény által a hideg. éjszaki sze
lektől megőriztetve, a nap melegítő sugárainak j9tékonyságát inkább érezhetjük. Ezen Magyarország 
éghajlatára átalában szeliditve ható körülmény, városunkban kitünőleg észrevehető; megterem már 
nálunk a bor , gyümölcsök és vetések egész bőségben diszlenek és a mennyiben ez utóbbiak az al
földiektől jóságra és szemteljességre különböznek, ez inkább. tulajdonitható a föld_alj minémüségén~k, 
mint az éghajlati viszonyoknak. Az aratás ideje alig köszönt be nálunk nyolcz nappal később , mrnt 
Pest tájékán, de három hétnél is hamarább, mint a szomszéd Szepesség vidékein. Állataink, de 
leginkább szarvas marháink, erőteljes testüek, s ezek kifejlődését és alakját tekintve, szinte inkább szít~ 
nak az· alföldiekhez. - Sőt az emberekre nézve'is nagy behatással vagyon ezen helyzet; Kassának lakói 
testalkatra és vérmérsékletre nézve közelebb állanak az alföldi mag~;arokhoz, mint a szepesi német 
vagy tót törzsöküekhez' mi leginkább a'zon szempontból bir' jelentőséggel' mivel ezek nagyobb ré-
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szint a bevándorlott szászok és· tótok maradékai; de más részről azért is, mert az életmódra nagy 
befolyásu korszellem kivánatai iránt kevésbé engedékenyek, mint a nagyobb városokban lakozók, egy 
évszázad előtti szokásaikhoz még jelenleg is állh_atalosan ragaszkodnak. Az éjjeli és nappali hévmér
séklet közti különbség is kevésbé szembetünő n~lunk, mint az említett alsóbb vidékeken ; s egyedül 
a léghévmérsékletnek gyakori s hirtelenebb változataiban különbözik éghajlatunk hazánk alsóbb vidé
keiétől , és közeledik szom~zéd Szepes ·megyénk zordonabb éghajlatáhpz. Az év különböző szakaiban 
keletkező betegségek járványos jelleme éghajlati viszonyainknak tökéletesen megfelel, nevezetesen 
az év nagyob felében a befegségek főjelleme csúz és hurut, nyári hónapokban számosak az P-pés, és 
hagymázos kórok, a valódi gyuladásos lázak nálunk még a tél szakában is gyéren jelenkeznek. Magyar
ország melegebb vidékeinek csaknem kirekesztőleg tulajdona - a ·pokol var nálunk gyakrabban mutat
tatkozik, mint azt éghajl8:tunkból sejdi'thetnők. 

Honülőbaj (endemicus) nálunk a ·váltóláz, melly azonban télen mindég ritkábban, nyáron 
gyakrabban mutatkozik; a járványos· kórjellem behatásai által ugy módositatik, hogy télben negyed
napos, az év többi szakaiban pedig leginkább harmadnapos jellemet ölt magára; csaknem olly 
gyakran jőnek elő rendhagyó és álarczos kórlünetekkel egybekötött, mint rendes tüneményekkel 
mutatkozólag: fejfájások és gyomorgörcsök, lázak, mellyek kórjeleik után folytonos lázaknak tartathat
nának, gyakran nem egyebek álarczos váltólázaknál; bizonytalan időben megujuló őrültség is orvo
soltatótt egy ízben általam, melly egyedül váltóláz elleni külön . szernek engedett. Az álarczos lázak 
leggyakoribbak nyári bavakban, s ekkor csalódásig hasonlitnali a járványos epés s hagymázos lá
zakhoz, minők nálunk jelenleg gyakran előfordulnak. Tapasztaltatnak most nálunk olly kórok, mely
lyekre mint álarczos váltólázakra csa_k több napok lefolyta után ismerünk, és mellyek teljes kifejlő

désökig váltóláz elleni külön szereknek szintugy nem engednek, mint más-, a kór t~tszőleges kór
jelleme szerint alkalmazott gyógyszereknek; - e\\enben vannak jelenleg lázak, mellyek első napok
ban rohamonkint szoktak mutatkozni, és ·minden alkalma.zott gyógyszer ellenére bagymázlázakká 
fajuh1ak el. Megemlítendő még, hogy máj- és lépdugulások vizkórtüneményekkel , mint l~zak követ
kezményei, ·gyakr~n évekig tartó szenvedéseket eredményeznek. - A váltólázak belybaji terjedését, 
;valamint másutt, ugy nálunk is, ·e föld-tér természete okozza; köz tudomásra vagyon, miszerint a 
nedves föld a váltólázakat elősegíti", és fájdalom a mi~nk nedvességben bővölködik; bizonyítja ezt 
nemcsak forrásaink- és kutainknak sokasága, hanem leginkább azon körülmény, hogy kevéssé ned
ve~ebb évszakban majdnem minden pinczéi.nk pár lábnyi magasságra vizzel telnek meg; valamint a 
pínczék~en, ugy emelkedik · és esik a viz a még, fenmaradt várfalakat környező mocsáros sánczhan 
is. Ezt nevezem én az emlitet~ betegségbeli baj egyedüli okának, mivel minden többi földi (telluricus) 
·befolyások nálunk sokkal kedvezőbbek, mint sok . más e bajnak kevésbé alávetett helyeken, ugy: a 
kutak és forrásokban lévő viznek minémüsége az egészségre _nézve kedvező; nincs terhelve porral 
légkörünk; a városkapuk lerombolása állal szabadabbá· lett légjárás is jótékonyan hat egészségünk
re. Minden időszakban leginkább uralkodó az éj~zak-ke]eti szél; de az e tájékon uralkadó szelek já
rása általában sem irányra, sem mennyiségre nézve különös tüneményt nem mutatván, azokat az 
egészségre kártékonyan ható okoknak -nem nézhetem. 

Az évszakai közönségesen következő r~nddel jelennek meg : a tél rendesen december má ... 
sodik felében kezdődvén, martius közepével végződik; az erdők zsenge kizöldülése .aprilis végével 
veszi ·kezdetét; gyakoriak azonban az e· természeti rendtől eltérő kivételek is; igy: az t 843. év első 
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két hónapjait a legszebb tavaszi időjárás kisérvén, februarius hó elején a köszméte zöldellett, 
a viola és mogyorófa virágzott, a méhek és egynebany lepkék láthatók valának, több helyeken 
szántottak s vetettek, és ugyanazon évben a nyári napok, és szokott nyári időjárás egészen el
maradt. 

Az életmód nálunk átalánosan véve Hygiea rendszabályainak meglehetősen mgfelel. A Hyd
romaniának azon hasznát tapasztaltuk, hogy nem ugyan tulságosan vétetik a viz orvosság gyanánt 
használatba, de egyrészről mégis bővebb mértékben basználtatik most mint ezelőtt, másrészről meg 
a vizzeli élés az egészségre nézve káros hatásu szeszes italokat mindinkább háttérbe szorítja. Vannak 
azonban esetek a miveletlen~bb pórnépnél, hol a családatya az iszákosságot olly mértékben gyako
. rolja ,- miszerint a család nyugalma felbomlásávai bekövetkezik azon romlás is, melly a családot illy 
vétek nagyszerűbb űzése után érni szokta; ennek következtében a rezgőrj nálunk bár nem 
gyakori, de nem is esméretlen. - Az ételekben is a tulság szembetünőleg kerültetik; ennek bizony
ságául szo)gál leginkább , hogy nagyobb ünneplések és lakomázások után jelenleg ritkábbak a gyo
morrontás esetei és azt követni szokott betegségek, mint ezek régibb orvosok által feljegyezve ol:
vashatók. -

Teljes élelemhiány a szegényebb néposztálynál nálunk ritkán jelenkezik olly mértékben, hogy 
éhhaláltól kellene tarta~unk. Az élelemhiánynak az idő . változásaihoz képest előforduló esetei
ben alkalmazásba szokta venni a város tiszti kara mind azt, mi !lZ ínségnek elháritására avvagy eny
hítésére is szolgálhat; történt a félelmes és silány évben is, hogy a várfalak leromboltatása és a 
Rumfurti levesnek, a tehetetlenebbek részére kiosz.tatása ~Ital, élelemkeresetre mód s az irtózatos 
éhhalál ellen segédszer a~atott. Mit eszközölhetnének illy esetekben a jótékony intézetek, mint a 
millyen a sz~gériyekháza és dolgozó-ház, ha segéllyel ciéluknak megfelelőbben láttatoának el, alább 
előadandom. · · 

Többet szenved-köznépünk előítéletek, és egészS'égellenes szokások által, mellyeknek nagy 
része a józan· ész kinövései, s csak az önlét elenyésztésére szolgálnak. Igy az orvos által nyuj
tott első gyógyszer azonnal tökéletes · felépülést nem eszközölvén, a pór osztálybeliekhél a gyógy
tudomány ellen azonnal bal ·hiedelem támad, ugy annyira, miszerint e gyógyszerek bevételével 
fel szoktak hagyni. A szomszédok, rokonok és kuruzslók által a betegeknek adott tanács, vagy a 
rendes orvosság előtt és közben n~'lljtott sierek is a beteg felépülésére káros hatást gyakorolnak. A 
csuda gyógymódok, és _illy ·gyógyszerek iránti rendkívüli hajlam szintén olly befolyásu. Madva, hire 
~Ital, miveltebb osztályainknál is nagy bizalmat nyert, ide sorozandó még a köznépnél gyakran al
kalmazott azon szokás is , miszerint a ·betegek felett gyógyulás reményében bizonyos imádságók 
szoktak a városban lévő Sz. Domonkos szerzetbeliek által elmondatni. Az egészségbeli' állapotra leg~ 
·kártékonyabb hatásu a betegeknek és · épülőfélben lévőknek hanyag és vigyázatlan élet-rendtartása; 
igy a · gyermekágyas asszonyoknál a vagyonosf!.bb polgárok között is , már majdnem átalános szo
kássá vált, hogy a gyermekagyas nő, a született gyermek keresztelését követni szokott lakomára, 
a szükséges előkészületeket önmaga teljesíti, a gyermekágyat követő első napokban durva kézimun
kákat, vagy önakaratából , vagy férje által kényszerítve visz véghez , de sőt a férj nem ritkán .már 
e napokban házastársi kívánságainak kielégitését követeli a nőtől. Hogy illy erőszakos ~é~~omas~k 
és bántalmak az emberi test müködéseibe kártékony hatás nélkül nem lehetnek, kétségk1v.uh; - .b•
zonyitják e kártékony befolyást környékünkön a nőknél gyakorta uralkodó betegségek' mm~ a mily-
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. lyenek anyaméh-görcs, vérfolyás, fehérfolyás, és anyaméhi rosz indulata életmüves nyavalyák; bizo
nyitja ezt rióinknek kora elhervadása is; ritkaság itt nőket találhatni, kik két vagy három gyermek 
szűlés után virágzó szépségök elenyésztével , már hervadásnak indult képet nem -szemléltetnének. 

Már elébb vizsgálódásaim nyomán megjegyzém , hogy az itt lakó nép inkább hasonlít az 
alföldi magyar nép-törzsökhöz, mint akár a tót, akár a német, Szepes megyében letelepedett nép
fajokhoz. Nem bír népünk a szepesi német csontos erős testalkotával, nem a tótnak önmagával is te
hetlen lomha testével; nagyon ritkán szemlélhetők itt, a szepességi németeknél olly közönségesen 
látható, világos szőke hajak, és hófehér testszin, vagy a tótnak tulajdon fonnyadt, kifejezés nél
küli, semmit ~em mondó külsője; de sőt lakóinknak külsejök gömbölyűbb, formásabb, szinök ~le
ven, egészséges, kedélyök vidám, vigságra · hajlandó; ez azonban inkább észrevehető az alsóbb 
rendnél, mint a müveltebb osztályúaknál, melly utóbbial( nagyobb részénél, több képzelt tekintetek
nél fogva ·uralkodó figyelem, a társasági életnek ~idegebb korlátokat szab, ugy hogy nálunk sem 
a falu.:. s kisebb városiak nyilt és bizalmas n1ódja' sem 'a nagyvárosiak fesztelen' szabad viselete fel 
nem található: hanem inkább .a kettő közti ingadozás vehető észre. - Kedélyünk felvidámitására a 
termés_zet sokat, az ipar keveset ada; sőt fájdalommal kell tapasztalnunk, miszerint a hajdanról ma
radt köz mulató helyek is jelenleg m1;1jdnem egészen elhanyagoltatnak. 

E város lakosainak száma fll.,000-re megy, uralkodó hit.vallás itt a római katholikus, de 
nagy számmal vannak ágostai hitvallásúak is, kisebbel a helvet hitvallásúak; vannak egyesült görögök; 
és az új törvények foganatba vétele óta zsidók is * ). E lakosoknak nagyobb része a magyar, német, 
és tót nyelvet majd neor egyiránt érti és beszéli. · . 

Az egészség fentartásával tizennyolcz gyakorlati orvos foglalkozik, kik közül: tizenhárom 
oryostudor, három seborvos, és kettő katonai orvo.studor. Három jól felkészült gyógyszertár látja el 
a közönséget a szükséges gyógyszerekkel. A gyógytudoQlány újabb lépéseinek és felfödözéseinek is
.meretére, az e részben egy~sült orvosi közönség által gyógytudományi folyóiratok tartatnak. . 

A tehetetlenek ápolására is léteznek itt Jótékony intézetek, mint a minők: a két kórház , 
szegények háza, és egy épülőfélben levő dologház; . a test és lélek zsengében miivelésére szolgál itt 
a kisdedóvó intézet; a testQek tökéletesebb kiképzésé.re ügyel az úszó, és ·a csak ez évben megnyi
tott test-gyakorló iskola. ~zellemi müveltség végett van . itt egy római katholika főiskola, ~s az egyéb 
vallásnak _részéről felálhtott számos kisebb Iskolák; qemkülönben több nevelő intézet. Ezen intézetek 
egy része· szabad adakozások által épült, és tartatik fen, mint a minő például a szegények-háza és 
kisdedóvó intézet. ~zélja ezen intézeteknek . az élelmet nem kereshető, valódilag szegényeknek ápo
lása, és a kellemetlen házankénti kóldulásnak. a közéletbőli kiküszöbölése; .a méltányosság hozza ma-· 
gával, de sőt kötelessége · is mindenkinek, e n.emes czélnak ereje és ~ehetsége ~zerinh előmozdítá
sa: . mégis ennek ellenére a közönség legnagyobb része közönyös ez intézet iránt, mit csak sajná
lattal lehet · emliteni. Mentségére szolgál ugyan e ~özönségnek egy részbén az, hogy a házankinti 
kóldulás csak kevés 'ideig szünvén meg, jel{(nl~g a közönség· az útczai 'kóldusok által a kinálkozó 

i)) Ezeknek száma noha csak az utólsó országgyülés óta lakhatnak Kassán 1000-nél már fölebb rug. A protes-
tansok pedig évek során mindig csak 1600 .vannak. · 
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munka ellenére, kim életlenül háborgattatik. Törvényhatóságunktól várjuk e társasági rosznak gyöke
restüli kiirtását, (mellynek legfőbb oka a feleharáti szeretet át-fogalmaiban rejlik); mert csak igy 
remélhető azon bizodalomnak helyreállitása közönségünknél, melly a szegények házának virágzását, 
a közönség részéről nyujtandó nyomatékosabb segélyezés által eszközölhetné, és ekképen a házi kol
dulás eltiltásával, a valódi szegényeket a vég ínségtől megmenthetné. 

Hogy a mi köz kórházunkban, melly már több mint 80 ezer váltó forintnak van birto
kában' a szobáknak nagyobb s jóbb része, raktáraknak ·használtatik, s nem a betegek ápolására 
fordittatik, menthetetien hiba. · . 

Fölebb említés tétetett . már a járványos. és helybajok kórszelleméről, valamint némelly 
gyakrabban előforduló betegségekről is. E tekintetben nem lehet meg nem jegyeznem azt, hogy a 
köszvénynek gyakori esetei mellett, a húdkőkór nálunk egészen ismeretlen. Nem csak én nem lát
tam olly kór-esetet, hanem senkitől nem hallám, hogy valaki olly nyavalya miatt csak panaszkodott 
volna is. Minden várakozáson felül gyakran előjőnek ~ geliszta-bántalmak átalában, és a 1 szalag 
geliszta különösen. Ezen betegségek gyakoribb vagy ri~kább jeleneteinek okai megvallom előttem 

egészen ismeretlenek. Görvély- s gümő~ór esetei, - ·ide nem számitva némelly családokat, - nem 
ritkán mutatkoznak ui;ryan 1 de mindig könnyebb alakban. Ennek okát, Schönlein és Vels azon ta
pasztalatira lehetne legbiztosabban alapitni, hogy a nielly helyeken a váltóláz helyb_aj, ott ezen 
nyavalyák .kevésbé szoktak uralkodni. · 

Éghajlatunk tiszta "szelid levegője, a tápszereknek elégséges bősége, a betegek s szegények 
javára felállított s fölebb. előszámlált menedék· helyek, s végre a lakosoknak nem épen olly fárasztó 
foglalkozásaik, azt hagynák reményleni, hogy a halandóság városunkban sokkal kisebb légyen, mi~1t 
a millyen valósággal. A közelebbi tíz évek hitel~~ összeirásából készült s ide mellékelt tábla mutatja, 
hogy az azon idő alatt megholtaknak összege 44'!„5-re megyen; miből kitetszik (a lakosok számát 
14,000-ré vevén) hogy évenkint minden · 31-dik ember meghal, ugy azonban, hogy némelly évben, 
2 7 közzül egy esett a halálnak áldozatúl. A legnagyobb halandóság mutatkozik a 7-ik évig, ugy an
nyira, . hogy ezen életkorig, a· szülöttek_ nagyobb fele rés~e rendesen megszünik élni; legkisebb a 
halandóság 7 -14 évek között. A meghoJtak közt 5~-en valának kik 80 évet túl éltek, - . 
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kik közül ismét három egy egész századot látott szemei előtt lefolyni. A szülöttek száma a mondott 
i 0 év. alatt t;.591 volt, következőleg H6-tal több született mint meghalt. A nemi különbségre nézve 
99-el volt több a férfi gyermekek száma. Mindezekből összesen 923 kisded született házasságon 
kivül, a mi körülbelül egy negyedrészét teszi a szülöttek összes számának. Házasság pedig ugyan 

azon idő alatt köttetett t277. 
Ha a gyakoribb betegségek felebb előszámlált okai közül némellyek megszünnének, vagy 

legalább enyhitetnének, bizonyára az évenkinti halálozáso~ száma i~ tetemesen megkevesbülne; és 
valóban nem lehetetlen , . legalább egy részén azuknak, segiteni. Nekem · mint orvosnak hivatásom, 
sőt kötelességem kimondani, mit látnék szükségesnek ezen czélnak elérésére. lgy a legnyomasztóbb 
inségnek, a váltóláznak kiirtására, a mi egyébiránt sokszor csak kezdete a következő nagyobh és 
legtöbbször halállo.l végződő nyavalyának, mindenekelőtt szükségesnek ítélem, a város fenekét ron
gáló viz sokaságát elszivárogtatni, mit egyedül mély árkok vagy csatornák 4satása által lehetne esz
közölni, még pedig, hogy az,ok annál czélszerűbben elvezethessék a viz temérdekségét, az árkoknak 
a pinczéknél mélyebben kellene ásatniok. Hogy már az árkok iHy módoni ásatása bizonyosan czélra 
vezetne , abból is gyanitom, hogy régibb tapasztalatok szerint, mig a várost környező vársánczok 
be nem töltetének, addig a pinczék általában szárazak valának. Micsoda arányban legyen ezen tes
pedő víztömeg, a helybeli váltóláz megjelenésével felebb fejtegettem. A várost minden irányban 
keresztül vágó árkokon immár, a tisztaságnak s egészségnek minden veszélye nélkül,- el lehetne egy
szersmind vezetni a városból mindennemü r~ti5ágot; holott most a csatornákról alá rohanó esőviznek 
folyása, valamint a konyhai mosléknak kiöntése, mivel a várost disztelenitik, mind a járást alkalmatlan
ná teszik, mind pedig az egészségnek , kivált melegebb nyári napokban nagyon ártanak. Az árnyék
székek undokságainak éjenkénti kihordatása is, most egyik, majd másik részét fertőzteti meg a 
városnak egészségtelen büzével, és még az éji nyugalmat is zavarja, mind a szekerek zörgése, 
mind a kutyák ugatása által, mellyek az olly tisztitókat kisérgetik és ugatják. l\legszünnék ekképen azon 
ocsmány szag is, melly igen kellemetlenül hat kiváltképen déli szél fuvásakor azokra, kik a nagy hid 
felé sétálni, vagy járni kívánnak, minthogy e tajon szokták az emlitett ocsmányságokat kiönteni .. 'A. 
házaknak különösen .a külvárosokban szilárdabb anyagokbóli építése is nem keveset tenne a váltó-

láznak s más sokféle beteCJ égeknek kevesbitésére. 
A mi a szeszes italokkali mértékletlen élést illeti: e tekintetben a lelkipásztorok legtöbbet 

tehetnek; sok történt immár tőlünk nem nagy távolságban is erre nézve a papság által s reményl
hető, hogy a mi lelkészeink is semmit el nem mulasztandanak tenni a végre, hogy sokakat az er• 
kölcsi semmiségbe s idő előtti halálba rohanástól megóvjanak. A pap ugyanis egyedül az, kihez a 
tudatlan köznépnek bizalma van; · ő irthatja ki annak szivéből legbizonyosban a balítéleteket; ő tanít
hatja meg, mint kelljen lelkének és testének erejét természettel és okossággal egyezőleg hásinálnia 
s igy lehet ő legnagyobb jóltévőjévé az emberiségnek. Matheros atya legvilágösb példaja annak, mit 

tehet a pap az egész világon az emberekkel. 
· Ezek a mi lakosainknak fogyatkozásai , ezek lennének az eszközök az azokoni segitségre, 

vajha e végre ezen beszédem is megtermené a kivánt gyümölcsöket, hogy beteljesülne az, mit én 
olly igen óhajtok, s mi által iparom szerfeletti jutalomban részesülne. ·-
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2. 

Az in-metszésről (Tenotomia). 
Értekezik Dole11cltall Gáb01·~ orvos .és sebész tudor. 

Az inmetszést több ízben véghez vittem, a legnehezebb esetekben, mellyeket. a sebészi művészet 
e téren magára vállalhat. Felesl~ges volna itt az egyes eseteket felhordani; felesleges a műtétei kö
rülményeit s intézkedését említeni, mint a miket Dieffenbach berlini tanár e czélra kiadott köny
véből a nélkül is meg lehet tanulni; - tapasztalataim eredménye azonban az, miként: 

a) Az erőszakos izkitörés alatt okvetetlenül szükséges, hogy - mint az in.metszés nagy 
mestere állitja,-;- a kinyujtás lassan történjék. Ez azonban még nem elég, hanem okvetetlenül megkí
vántatik, hogy az iz erőszakos kinyujtása alatt, az inak~szétmetszése után, a szétmetszett inakat fedő 
bőr illendően a lehető legerősebb kéznyornás által gyámolitassék. Csak igy nem reped meg a szét
metszett inakat fedő bőr, mi az inmetszés fő kelléke. - Ezen észrevétel Dieffenbachnál nem jő elő, 
s épen e miatt hiányos könyve a kezdő sebésznél, habár ez'er nagyszerű dicsekvéssel van is eltelve. 

b) . Ha az első inmetszés uián nem sikerült a tag tökéletes kiegyenesítése, akkor egy eset
ben másfél hétre a mütételt t. i. az i~m~tszést ismételtem. - Illyen esetben , hamarább áll be a ge
nyedés, sipolyok is könnyen képződnek, mellyeket azonban tágitani nem szükség, minthogy a nél
kül is behegednek. - A közvetlen hegedés minden iqmetszési mütétel után legjobban eszközöltetik 
az á~tal, ha azonnal az. inmetszés 'és az erőszakos izkinyujtás után az egész iz '· legerősebben meg
szoritott ragtapaszok által körül vétetik, hogy így a szétmetszett részek ha arább hegedjenek. 

c) Ha az első inmetszés és erőszakos izfeszités után nem sikerül a végtagot egyenlő 
hoszra vinni, nem szükséges az inakat újra szétmetszeni, hanem maga az erőszakos kinyujtás is 
elegendő, qiellyet azonban az első metszés után mindjárt az első · lekötés alkalmával, melly törvé
nyesen csak harmad napra történhetik meg 

1 
kell ismételni. 

- d) Ha az in- és ízösszehuzódás neQ1 régi, ott minden megelőző inmetszés nélkül azonnal 
hozz~ .lehet f~gni az erő~z~kos izkinyujtáshoz ~ s_ ha bár megesik is., hogy illy műtétei után ollykor 
a ~a~lasban talyog képződik, azt'. csekély nyilással nem· ·pedig egész ierjedelmében, jókor fel .kell 
ny1tm. Ezen mütételek alatt nem ajánlhatom eléggé a komoly Iassuságot. · 

. e) Min~en erőszakkal kinyujtott végtagot, szükséges olly állapotba tenni, hogy az előb-
bem helyzetébe vissza ne térhessen, s erre nézve a· kinyuj~ott végtagot pléh zsilipbe tesszük, és szí
jakkal lekötjük, melly lekötés habár a beteg ' a fájdalom miatt eszelősködnék is, harmad napig szi
gorúan megtartatik. Nehogy azonban az erős nyomás által, a nyomás helyein fene, s ennek követ
keztében némeJJy helyeken a csontszú álljon elő, mi velem is megtörtént, - melly körülmény miatt 

81 

a beteg rendkívül sokat szenvedett, s a mütétel illendő sikert nem nyert: szükséges a nyomás hatal
mát vastag vászonnyomatok által korlátozni. - Minden illyen lekötések helyett, mellyek bár milly 
erősek legyenek, soha sem képesek az erőszakkal kinyujlott lábat illendő állásban fentartani, s 
mindig igen füjdalmasak, minthogy a nyomás ará~ytalan, és azonkívül mindig veszélyesek, - inkább 
javaslom - mint ezt tettem is, - hogy az erőszakkal kinyujtott végtag csirizzel erősen bekent pó
lyákkal körülvétessék, ezután csirizzel vastagon, egész terjedelmében bekeness'ék, s ezen helyzet
ben még nagyobb biztosság végett, vaspléh zsilipbe tétessék, s erősen, védve a nyomástól nyom
foltok által védessék. A tagnak illy csirizes bepólyázása fájdalmas ugyan , de egynehány hólyagokon 
kívül mit sem okoz. A tag már huszonnégy ór11: mulva kibontatván, kinyujtott állását megtartja, s a 
nélkül hogy szükséges volna a keserves csirizes lekötést ismételni, elég azt egyszerüen bepólyázni, 
és a vas zsilipbe téve lekötni. 

f) Dieffenbach azon esetben, ha a czombiz izmai vannak összehúzódva, a czomb egyenes 
izmának bőr alatti átmetszését tartja elégségesnek. Egy igen nevezetes esetben, ez nálam nem volt 
elégséges, hanem a pólyafeszitő, és a szabó izmot is szét kelle metszeni. Minthogy pedig ezen iz
mok szétmetszése alatt, az alattok fekvő üterek könnyen megsérthetők, szükséges a szétrnetszendő 
izmot az ujakkal felemelni, és az fametsző kést alávetve, azt általmetszeni. 

g) Bár hány inakat metszettem is szét, bár milly nagy erőszakot használtam is az erősza
kos kinyujtás alatt, mint p. o. egy esetben, hol a sark majdnem a fart érte - tetemes vérzést, vagy 
gyuladásos tetemes visszahatást nem igen . tapasztaltam. Egy esetben a czomb egyenes, póly~ feszí
tő, és szabó · izmát metszettem át, s már nyolczad ·napra megtörtént a heged és, melly hogy annál 
könnyebben történhessék, szükséges a sebüregből a vért erősen kinyomni. - Meg történt azonban, 
hogy az erőszakos kinyujtás után, a térdbajlási bőr felületesen megfenésedett, dé a fene csak ha.
mar magá:tól eltünt, s a legszebb szemcsésedés állott be. 

„ 

11 
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3. 

A térdizmeredséget ( ankylosis) mennyire gyógyítja az in
metszés és erőszakos kif eszit és ? 

l{as"án augustus 8-kán tartott orvossehész- szakosztályi ülésben 

tett szóh~li vitatkozásaibó), itt jegyzetekben - gyülési határozat 

nyomán . - közli 

Kiss Antal, orvos-sebésztudor. 

Az in- és izommetszés megemlitésénél alkalmat veszek magamnak ez igen érdekes, és még most 
is elég új tárgy körül szerszett tapasztalataimból t. ügytársaimmal röviden azt közölni, mi a sebészet 
ez újabb .haladásának valódi érdemét és practicus oldalát illeti. 

Stromayer és Dieffenbach voltak a bőr alattiin- ésizommetszésnekfelébresztői, 

mellynek a görbülések, zsugorodások, vagy izomrövidülések, ficzamodások, szélütések és rángató 
görcsök elleni sok oldalu alkalmazásával nyert a sebészet, de különösen öregbedett az Orthopadiának 
tökélye. Ez újított eszme, az inmetszés, villám-sebesen terjedt el földünk felületén az orvosok közötl 
Inmetszés volt a haladó sebésznek jelszava. Én e tárgyban irt munkáját Dieffenbachnak magam is a 
legnagyobb lelkesedéssel olvastam, alig várhatám, hogy eszközlője és bámulója lehessek azon csu
dáknak, mellyek Poroszhonban történtek. És csakugyan a legelső szerencsés sikerü kísérletnél olly 
nagy volt örömöm, mint a közönség tapsa, látván a 21 éves legényt, ki fárasztó küzdelemmel már 
öt évtől mankón járt, hat hetes gyógyítás után csinos botocskája segedelmével sétáfgatni. 

Azólla nehány év folyt le; az ész hideg bírálata ez újdonságnak bevét is hűteni kezdi , 
és itt az idő, hogy a mütétel kellő érdemét a tapasztalás igazolja. Nekünk magyar orvosoknak is 
tudomány iránti kötelességünk, mit müködésünk szük körében e tárgy körül jót hasznost tapasztal
tunk, itt élőszóval egymásnak elmondani. Több in- és izommetszést tettem a szemen, nyakon, ka
ron, kezen és ennek ujain, a ló- és kacsiba lábon , de ezek még nem elegendő számnak arra, 
hogy rólok máskép, mint á 1ta1 á b a n nyilatkozzam. 

Bár eddig sok testi baJ tökéletlenül, vagy épen nem gyógyittatott, mellyeket az inmetszés 
által most már sikerül elhárítani, mégis ezen gyógyítások mind az orvosnak sok gondját, hosszas 
türelmét kívánják, mind a beteg küzdéseit és tett áldozatait nem mindig arányban jutalmazzák. Mert 
az Orthopadicus munkálkodás, mellyre a könnyü, s nem nagyon fájdalmas inmetszés legtöbb eset
ben csak előkészület, magában igen hosszan tartó s unalmas, több okoknál fogva. Ugyanis illy ba
joknál a csontos részek változott idoma, a lágy részek daganata, a tultenyészettek keményedése, vagy 
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a jelenlévő fekélyedések, idült lobos állapotok, sokáig akadályozzák a szenvedő testrészek rendes hely
zetét, kinyujtását és müködését; másrészről legyőzhetlen még az okosabb egyéneknél is a hajlam, régi 
görbült allapotba helyezni az inmetszett testrészt, annál kevesbé a gyermekeknél, hol csak a kényszerítő 
gépezet folytonos használásával lehet az erősebb akarat hiányát gátolni, ez okból a már már meg
gyó(J'yult esetek is, kevés elhanyagolás mellett , a visszaesésre igen hajlandók. Ha még tekintetbe 
vess~ük, hogy a johb gépek alkalmazása is gyakran fájdalmas 1 az általuk nem ritkán okozott bör
sértések hosszabbitják a gyógyitás idejét, hazánkban pedig a gépezetek elkészítésével még meg annyi 
baj van, mint magával a beteggel: ugy e kevés tapasztalásom után velem önök is egyet fognak ér
teni abban, hogy az inmetszés által czélozott gyógyítások, ez újonnan nyert tökélyedés mellett is, 
á 1 t a 1 á b a n lassúk, fárasztók és többnyire tökéletlenek. 

A térdzsugorodás gyógyítására 13 esetben alkalmaztam az inmetszést, melly szám elegendő 
arra, hogy vizsga észlelés mellett az inmetszés érdemét ez abnormitás ~yógyitására birálni lehes
sen; engedjék t. ügyfeleim különös e n erre vonatkozó tapasztalatimat önöknek elmondani. Ha 
Dieffenbachnak fent nevezett munkájában olvassuk a 34 térdzsugorodott eset leírását, a legnagyobb 
dicsérettel méltányolnók az inmetszés itteni eredményét, mert a gyógyulás mindenütt e g észen si
kerültnek mondatik, a térd szerinte hajlékonyságát vissza nyeré, sőt egyhelyütt az inmetszett 
vécrta(J' erősebb lett az egészségesnél; egy más esetben a beteg még korcsolyázni is képes volt. 

0 0 . . . 

Én szegény magyar sebész illy fényes eredményt egy esetben sem eszközölhettem. 

A t 3 térdzsugorodás közül 6 volt jobb-, 7 baloldalu, korra a betegek 8-28 évesek 
voltak; a baj többnyire · csúzos térdizlob következménye, - egy esetben egy, a többiben 5- f9 
évtől létezett. . A lábszár meredten hajlott meg a czombhoz többé kevesebbé egyenes szegletben; 
csak erővel tudtam ezen esetekben igen csekély, mozgékonyságot a térdben eszközölni' jeléül annak 
hogy az izcsontvégek még simák' össze nem forrottak (ankylosis spuria)' a kalács mozdula,tla
nul a térd felső külső részére vala helyezve, az egész iznek nagyobbodott idoma rendellenes alaku. 
A czombcsont belső bütyke több esetben tultenyészett nagyságu és kitünőleg lefelé domboru volt, 
mi miatt erősebben nyomatván belső bütyke a szárcsontnak, ez, és a czombközötti kifelé eső szeglet a 
rendesnél feltünőbb __.! a lőcs lábhoz hasonlító - lett; illy esetben néha csak maga a feszült kétfe
jü izom ina látszott rövidebbnek, és csak ennek elmetszésével tünt fel a félinas- fé_Ib.?nyés izmo_k 
rövidsége is. A térdnek lágy részeit változó foku tultenyészett állapotban, néhol az 1dult lobnak kis 
nyilásokoni cves kiszivárgásait , a lábszárt pedig és lábat mindenütt és minden irány" felé tenyészé
séhen elmaradottnak találtam. Egy beteget kivéve, valamennyi mankón járt. 

Eseteimböl is azt tanultam , hogy inmetszés és erőszakos kifeszítés által a bajt siker
rel akkor lehet gyógyitani, a) ha még némi mozgékonyság van az izcsontok között, és b) a 
tag idomra, nagyságra ollyszerü, hogy kinyujtás után haszon vehető támasza lehet a testnek. És 
ezen javallaloknál még akkor is lehet műteni a zsugorodott térdet, ha idült fekélyes bántalommal 
szövetkezett, de mellynek a felszínre nyiló öblőcsei nem hatnak az iz üregébe, azaz mellyhél csontfe
kély (caries) nincs jelen; mert e bántalom már többé nem kisugárzása az őt okozó, és már kial~dt 
általános kórvegynek ( discrasia), hanem önálló helybeli szenvedelem, külön jellem (görvély, csuz, 
angolkór stb.) nélkül , mellyel benne a mütétel izgatása sem ébreszthet fel többé. Csak ha a ~~rd 

· ·d k · b" · t · l · ··tét It E ·n t b n minden előkészulés alatti v1 é igen se iorrasos, nem anacs anam a mu e . gy 1 y ese em e 
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~s vigyázat mellett is az erőszakos kifeszités alatt, a kültakarók megrepedése után , tátongó nagy 
seb származott; ez a gyógyításnak sok bajt okoz , és gyógyulása a mütétel sikere egy részének 
rovására történik. - Térdalatti ütérdag esetében sem lehetne műteni, a tudvalévő okoknál fogva. 

. A térdalattí inmetszés, erőszakos kifeszítés és utóápolás módja önök előtt ismeretes. A 
kifeszítés alkalmával mindig igen nagyok a fájdalmak, mellyek a tag tökéletes kinyujtásával kis7 

sebbednek, és pár nap alatt egészen el is tünnek. Egy tapasztalati tényt azonban különös fi
gyelmökbe ajánlok, hogy ha régibb bajoknál kinyujtása a térdvidéknek nem tökéletes, és az utó
bánás alatt legyőzhetlen fájdalmak állanak be, a siker eszközlésére az egyedüli szert, az Achilles 
inának átmetszését el ne mulasszák. Ezen körülményt egy 19, 13 és 7 éves térdzsugorodásoknál 
tapasztaltam. Engedjék e pontról boncz- és élettani nézeteimet előttök kifejteni. Minél régibb a zsu
gorodá~ , annál több a lágy és merő életmüves képletek rendellenes átváltozása; hol a térdcsont
végek egymást nyomják, ott azok felszivódnak, meglaposodnak és táplálásuk inkább szabad felület
jeik felé irányoztatvan , előrefelé .kiállókká, begyesekké nőnek, az izmok minden ir~nyban vesznek 
(Atrophie ), de összebuzódások által leginkább rövidülnek; szintugy szükül a bőralatti széles bőnye 
és a t. Most tehát a kinyujtás alatt e csontvége~ annál jobban nyomatnak, minél rövidebbek a térd 
alatti lágy részek , ezek ismét festülésök által annál jobban akadályozzák a tökéletes térdkinyujtást, 
minél ínkább előre kiállók a csontvégek. És mivel illy régibb bajoknál nem csak a szárat hajtó, de 
a lábat foszitő inak is tetemesen rövidültek, azért a térdalatti inak elmetszése, és a különnemü 
beteges álképletek elszakítása után, legtöbb akadályt tesznek a térd további kinyujtásának az iker-, 
talp-:, térdalatti izmok (gastrocnemius, plantaris, popliteus), ezek a czombcsont alsó vége, a sark
és . szárcsontok között rendki ül rövidült állapotban léteznek. Az utóápolás alatt (a térdnek válúba
ni kötözése, a beteg taggali járás) a térd merő és lágy részei idegeinek nyomásából származik a 
nagyszerű fájdalom, melly az egész tagról még a törzsökre, egy esetben kaponya és állcsontra is 
elterjedt, .a fájdalom gyülpontja a lábfő, mellynek háta dagadt, feszült; a legcsekélyebb ujjali 
érintésre is rendkívül érzékeny, semmi módon nem feszíthető, részint a fájdalom, részint a gép 
általi folytonosan feszített izmok tehetetlensége miatt; midőn egy részről az érző idegek legnagyobb 
mértékben fájnak (Hyperaesthesie ), a mozgást eszközlők más részről mükődéseiket megszüntetik, 
(Paralyse) és a láb . szélütött gyanánt ön sul ya által lefügg. Az élettanból magyarázzuk, hogy az 
idegek térdalatti menetükben izgattatván, . a fajdalom azok körvégein (lmi.pljerijd)e ~nben), itt tehát a 
lábfőn. végig jelenkezett; innét kisugárzás által más érző eredeti idegrostokra (,3trabintion naf nn• 
bere fenfitfoe ~rimititlfafern) a törzsökön elterjedve, olly kórabrát nyujtott, hogy én azt első ese
temben - melly csúzos térdizlobból 13 év előtt származott, a műtétei által felizgatott általános 
csúznak lenni véltem. Csak a csúz elleni leghathatósabb gyógymód sikeretlensége és a tény 
kellőbb fontolgatása győzött meg ez utolsó kórismém helytelenségéről°; meggyőződtem azonban, 
hogy az ·Acbilles iuának elmetszésével, az ebbe végződő izmok rövidsége megszüntetvén (a té~dalatti 
izomhoz sebző eszközzel ugy sem lehetvén jutni; de ~z magában ugy mint a talpizom is a kinyuj- · 
tási akadály legcsekélyebb részét teszik) a fájdalom mellőzése, és tökéletes kinyujtás eszközöltetbe~
nék. Minél erősb volt lelkemben e bit, annál nagyobb sajnálkozásom, hogy az idézett három beteg 
egyikétől sem sikerült a még egyszeri mütételre való beleegyezést kieszközölnöm, - kifejezésök sze
rint a világ kincseért sem türnék. még egyszer a műtét iszonyatos fájdalmait; pedig ez csak az ,erő
szakos kinyujtásról áll , mellyre többé szükségünk sem lett volna. E három esetnek gyógyítása bár 
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javulást eszközlött, de sem a többihez egyenlő tökélyü, sem a hosszan tartó fájdalmak miatt nagyon 
jutalmazó nem volt. 

Ezek nyomán bátor vagyok ügyfeleimnek illyszerű esetekben e gy i z re az Achilles inának 
elmetszését is ajánlani, és ha még azonfelül a térdalatti feszült bőnyét - melly minden lágy kép
letek közül legkevesebbet enged a kinyujtásnak - is bemetszendik, bizonyára minden meg van tévé 
e térdkór gyógyitásának érdekében. 

E három esetet kivéve, valamint azon egyet is , hol a térdalatti bőr megrepedt , a többi 
esetben sikerült a térdalatti inmetszés és erőszakos kinyujtás által a tagot egészen és állandóan 
egyenes vonalba hozni, mi is itt fő érdem e e m üt étel n e k, mert a tag elveszti térdbeni haj
lithatását, a görbe anky!osisból egyenes ankylosis válik, és mit ez által nyer a beteg, minden 

jutalma szenvedéseinek. 
Sőt hogy e műtétei ~redményét a térdgörbüléseknél teljes mértékben láthassuk, szüksé-

gesnek tartom t. ügyfeleimet még azon változásokra figyelmetessé tenni, mellyek gyakran a térdgör- -
bülés által a törzsökön támadnak, és mellyek illy sikerü felgyógyulás után is, a test alakját, és já
rását többé kevesebbé rendetlenitik. Tegyük például a zsugorodást a bal térdre, itt a test sulyát a 
jobb ép láb fogja tartani, a törzsök pedig az egyensuly fentartása végett a jobb oldalra hajlani kény
telen: ez okböl a jobbik váll alább esik a balnál és közelébb az oldalabeli csipőhöz , a hall váll és 
csípő közti tér pedig hosszabb a jobb Óldalinál: - ezen állapot ugyanaz még inkább járkálás köz
ben, mivel ekkor mankófej által is emeltetik a bal váll. Pár év mulva a törzsök és gerinczoszlop e · 
görbülése. állandó lesz, mellynél később a jobb oldali tompor erősen kifelé állóvá, a bal minte'gy 
beborpasztva, az alfelek közti rés vonal nem a test ho3szában lefügve, hanem körülbelül 45 ° alatt 
a jobbik térd felé hajtva si.emléltetnek; egy szóval a törzsök oldalvást s alaku e scoliosis). Illy kö
rülmények között tétetik az inmetszés. Már ép és rendes testben, egyenlő lévén a két alsó végtag 
ereje, a test sulyvonala (Gravitationslinie) földre a két láb közé esik, és lépegetés esetében ·i.s ~ 
törzsök minden részei egyensulyozvák, helyzetükben változatlanul megmaradnak. · De példánkban a 
szenvedő végtag tökéletes kinyujtása után .is sokáig gyengébb, meredsége és a test görbesége miat~ 
pediCT látszólag hosszabb is lévén, a test sulyát még mindég a jobb á1só végtag fogja tartani; a 
neve~ett vonal pedig nem esik össze a törzsökhosz középvonalával, hanem váltogatva a törzsök sulya 
eCTyszer eoészen a jobb, azután egé~zen a bal lábra esik. Következéskép járkállás közben a törzsöknek 
~ az eg;ensuly fentartása végett - jobbra és balra lógnia kell; és mivel ~ mütett gy~ngébb láb 
sokkal rövidebb ideig tarthatja meg a test sulyát, róla hamar az ép lábra ugrik a beteg, 1gy a lépés 
perczei időre nem egyenlők lévén , a lógó járkállás egyszersmind ugráló .és sánt~k~ló lesz: Ez idom
talansáCTot naCTyobbit1·a méCT a test bal felének előre és bátra való forgatasa; midőn az illyen beteg 

e:> 0 • 0 . 

előre akar a már kinyuJtOtt de meredt bal lábbal lépni , azt térdben nem bajlithatván, . egyenes vo-
nalban előbbre nem teheti , haneín azt bátulrul kifelé s előre félkörben - mellynek középpontja az 
ép jobbik láb - hajítja; e félkörös láb emelést azon oldali csípő és váll is követi. Egy ~izenöt éves 
fiunál a leggondosabb utóápolás és legczélszerübb grmnasticus gyakorlatok_, most - . n~g~ év_mulva 
a mütétel után - sem képesek a törzsök és járás idomtalanságát n~gyobó. részben is Javitam. . 

Ezekből ·önök t. ügyfeleim világosan beláthatjak, hogy az inmetszéstől a térdzsu?orodas 
gyógyitására az én tapasztalása.ím után aZt lehet reményleni' hogy a zs u g 0 r 0 d 0 tt tag k le~ y e
n e sittet i k ugyan, de az átmetszett izmok több.énem működnek, a meghaJtva 

' 
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mer e d t t é r d egy e n e s e d v e m e re dt é l e e n d , a t ö r z s ö k g ö r b ü 1 é s e , s i n n e n a s á n
ti k a l I ó járás vagy egészen megmarad, vagy keveset javul, tökéletesen meg 
nem sz ü ni k, mert a törzsök görbülésének oka t. i. a térd-baj is egészen nem javítható ; itt a 
legrendezettebb Orthopadia sem tenne sokat. Innét értjük, mennyit kell levonni a genialis Dieffen
bachnak fentérintett 31„ eseteinél gyakran elmondott azon szavaiból „u n d Pati e n t k o n n te · o h ne 
K r ü e k e n g u t g eh e n" És mivel a törzsök illy görbülései a térdzsugorodásnál igen gyakoriak, 
a siker körüli igen vérmes reményeinket tetemesen le kell hangolni. 

Ha azonban meggondoljuk , hogy a térdgörbülések az inmetszés behozatala előtt majd 
egészben parlagon hevertek és főkép hazánkban nem gyógyittattak; - ha tekintetbe vesszük, hogy 
e műtétei alkalmazásiból sok másnemü kórállapotokon is gyógyulás eszközöltetik: a müvelt világ 
halás érzelmeit érdemlik minden esetben azok, kik az inmetszésnek ébresztői s mivelői. T. ügyfele
imnek az inmetszés mütételeit annyival inkább ajánlom kész figyelmökbe , minél igazabb, hogy az 
inmetszés által elhárítandó bajok hazánkban még kevéssé gyógyittattak, s szerfeletti sokaságuk miatt 
alkalom sehol nem hijányzik, és minél inkább óhajtom, hogy hazám orvosait is az újabb haladás 
szelleme tudományosb önállóság fejlesztésére lelkesítse. 

4. 

A közönséges paizsócz (Pelias berus, hajdan Colnber 
berus) Iievü mérgeskigyó marásának következmé
nyeit önmagán, - de máson, és némelly házi állatokon 

is - tapasztalva, 
, előadja Ta1·sóczky Máté, orvostudor, és a szepesi XVI. váro·s egyikének, _Podolinnak rendes főorvosa. 

Folyó i 84-6-dik évi tavaszutó 19-én egy fi~tal ügyvéddél kimenvén a podolini - középmagassá
gu - hegyék közzé füvészni, ezen kárpáti hegyek · ágának egyik völgyében egy már megnőtt -
magát egy csermely mellett sütkérező - közönséges paizsóczot találván, azt egy ~ottal le
nyomtam és kezeimmel tarkóját megfogván, haza hozni s borszeszbe·n tartani szándékoztam. -
Utamat könyebben folytatandó, az állatot megöln.i akartam, s nyakára egy vékony zsinórt hur
kolván , azt utitársamnak megfojtás végett átadtam. - A kigyó fojtogatás közben bánykolódván, 
farkával megüti társam kezét ,1 ez megijedvén földre ejti a már fuldokló ·igen igerlett állatot, 
miközben én valamivel alacsonyabban állván , s ·_ kezeimet . lelógatván csak akkor vettem észre 
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a kigyó elszabadulását, midőn ez jobb kezem közép uja 3-dik izén egy gombostővel okozotthoz 
hasonló, keveset égető fájdalmas sz u r t s eb e t ejtett. 

A sebből a vért és vele a mérget - mindjárt a szurás után ( melly délutáni 1 óra tájbaa 
történt) kinyomtam, vizellet és vizz~l kimostam, - a seb kitágitására vagy égetésére eszközöm 
nem lévén; - de mind ezek daczára nehány perez mulva megcsípett ujam, aztán kéz megda
gadván, a szurás után vagy 10 perez mulva egész karom, - főkép annak alsó és belső szine -
égetően kezde fájni, fél óra mulva nyelvem s ajkaim erősen megdagadni, bárzsingom görcsösen ösz
szehuzódni, ugy hogy e jelenetek miatt aligérthetőleg szólhattam. Ezen jeleneteket mindjárt különös 
mellszorongatás e anxietas prrecordialis ), ezt ismét erős szivdobogás és testlankadás követte ' - ugy 
hogy járás közben minden 15 - 2 O lépés után le kellett ülnöm. - A csípés után vagy 3 o - 40 
perez mulva émelygést, szaggató gyomor- és bélfájdalmat érzék , mellyel nem sokára erős hányás, 
majd utánna hasmenés és vizellés követett. A hányás és hasmenés számtalanszor visszatért, a vizel
lésre pedig aztán csak igen fájdalmas gyakori erőtetést éreztem, de vizellet nem ment. - Eleinte vagy 
háromszorra a délben elköltött ételeket kihányván, a gyomor- és bélfájdalom tűrhető vala; aztán epét és 
gyomornedvet üritvén ki, gyomrom görcsei leirhatlan f~jdalmasak valának. Alul is eleinte pép állo
mányu emésztet ürülvén ki, beleim nem igen fájtak, de azután csak vizessé válván igen gyakori 
széküritéseim, rettentően égető-szaggató bélfájdalmat okoztak. - A felül-aluli kiüritések mintegy 
délutáni 4- óráig tartottak, - mi alatt én erőmből nagyon kifogyván, egy juhtanya mellett minden 
orvosi segélytől elhagyatva a földön fetrengtem. - Fájdalmim enyhítésére a juhászoktól tejet kér
tem, de ez nem lévén, vizet nyujtottak, mi azonban kinomon mitsem könnyitett. 4 óra felé a se
gélyért városba futott utitársam több jó emberem kíséretében visszatérvén, meghagyásomból fel e
re sz tett k ön te geg sz eszt (Spiritum salis ammoniaci dilutum) hozott, mellyel már könyökig ne
vezetesen megdagadt (tovább az itten tett kötés miatt nem dagadhatott) karomat jól beken ettem, 
mire a hányás megszünvén, a gyomor s főleg a bélfájdalom a hasmenéssel még tovább is tartott, 
de már csak ritkábban fordult elő. - A segélyre érkezettek mondák, hogy szemeim beestek, elüve- · 
gesedtek, arczom összeesett, megsáppadt, megkékült, egész testemet pedig hideg verejték boritotta 
el; végtagaim jéghidegek valának; erőmből nagyon kifogytam. - Illy körülmények közt szekérre té
tetvén, utnak haza inditottak; utközben még gyakran éreztem gyomorgörcsöt és hányásrai ingert, 
de nem hánytam, hanem még valami négyszer vizes széket ürítettem görcsös bélfájdalmak közt, 
mellyek amugyis igen gyakran visszatértek, főkép midőn a szekér erősebben megrázódott. 5 óra 
tájban haza érkezvén, a szekérről leemeltek; száraz ruhába öltöztetve , s melegített ágyba fektetve, 
belső l e g az izzadság előmozditására - és mint ellenszert is, - b e r z e dt s e r te cs é k forrázatot 
(infusum inulre squarrosre), és a belek veszitett nedvei némi pótlásául kemény i tő főzetet (de
coct. amyli), - az előbbivel váltogatva - vettem. Mivel pedig a bárzsing folyvást tartó görcsei 
miatt a nyelés olly érzést gerjeszte , mintha a lenyelt nedvek egy üres hordóba estek volna , egy 
nem sokára segélyemre érkezett seborvos rendeletéből fél szemer mák o n y t 3 részre' osztva vettem. 
Kivijl karomat ismét k ön le g ~ g szesszel bekenettem; - a még folyvásti hugyhólyag görcsök el
oszlatására pedig az albast egy obon főtt belénd olajjal 4 szem. mákonnyal {oleum byos
cyam. coct. cum opio) vegyitve, gyakran bedörgöltettem. -

_ Ezen szerek alkalmazására testem lassankint megmelegedvén, általános izzadásba jött, 
s estéli 1 l órakor hugyhólyagom görcsei megszünvén, vizelletet is ereszthettem, mire ugyan nagy 
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könnyebbséget éreztem , az egesz éj azonban a növe.kedő kardaganat és, - főkép a karbani szag
gató - zsibbasztó , részint égető fajdalom miatt álmatlanul telt el. Beleimben is még ollykor 
visszatért a fájdalom. - Magától értetvén, hogy a fölcbb leírt jelenségekhez csak hamar láz is 
csatlakozott. -

Másnap reggel , az az május 2 0- kán karom a kötésig igen Jiagyon megdagadván , s 
szederjes szinü és fájdalmas lévén, - nehogy szélhüdjék, vagy benne üszög fejlődjék ki; a sza
lagot rólok leoldattam, mire kis idő mulva a fölkar egész a vállig megdagadt. - A fájdalom eny: 
hitése, s a gyuladás minél hamarábbi eloszlatására a fentérintett orvos tanácsából fölkaromra Gou
lard-vizes hideg, alkaromra pedig lágyító meleg pép bor o g a tá sokat ( cataplasm. emoll.) rakat
tam. De a meleg borogatások alatt mind a dag mind a fájdalom még nagyobbodván, ezeket csak hamar 
félretettem, és egész karomat fa o 1 a jj a l . bekeneltem, mellynek egy párszori ismétlése után a fáj
dalom kisebbedett. Be 1 s ő 1 e g előbb oszlató és gyengén, aztán erősen ha s hajtó szereket vet
tem. (Decoct. fruct. tamarindor. et rad. graminis cum sale Seignetti, dein electuar lenitiv.). 

21 - én reggel egy valami 2 óráig tartó - erős lázroham, és ezt követő általános bő 

izzadság után, a rendszeres állapotban lévőnél mintegy kétszer nagyobbra dagadt, s igen feszes 
karom egy keveset lohadni, fájdalmam pedig enyhülni kezde. Karomat továbbá is olajjal kenettem, 
s ágy melegében tartám. -

22, 23, 24 és 25-én a láz hol egy- hol kétszeri rohammal visszatér, mellyel mindég 
kisebb - nagyobb általános izzadás, ezt pedig a karnak lassankinti lohadása követi, ugy, hogy 
majus 26-án (a marás 8-dik napján) már csak a kéz, karom pedig c~ak könyököm körül volt da
gadt és kevéssé fájdalmas. Lázam már csak kis fokon lévén, az eddig hiányzott étvágy is vissza 
kezde térni. Azért az olajos bekenést félbenhagyván, karomat korpafőzettel megmosatván , a még 
hátralévő kardaganat eloszlatása végett, azt egy párszor napjában 0 p o del dok~ a l beken vén, szá
raz melegben tartám; melly gyógymódot még vagy 6 napig folytattam, mi alatt a kéz is Iassankint 
rendes nagyságához mindinkább közeledett, de azt még egy hónap mulva sem érte el egészen; 
ámbár ez alatt is gyakran kentem kezemet könlegeg-készitményekkel -

. Jelenleg ugyan már nem dagadt a kezem, de még most sem hajthatom be fájdalom nélkül 
megcsipett ujamat; kezem a hüs levegőben mindjárt megkékül, és fáj; - karommal semmi ter
het sem emelhetek , sőt egy folytonban sokáig nem is írhatok a benne támadó fájdalom miatt. 

Nem tulajdonithatom ugyan karom most érintett állapotát egyedül a kigyóméreg hatásá
nak; mert én, (ki jelenleg 36 éves és különben elég erős testalkatu vagyok), már U év óta 
idült csúz b a n ( rheuma cbronicum) - névszerint ugyancsak jobb karom, mindkét térdem, és 
másfél év óta bal fülemre is - szenvedek; - de hogy ez kiválólag a méreg eredménye, onnan is 
kitetszik, hogy e szerencsétlen esetem előtt ~ ugy karomban , mint a többi csúzos részekben csa,k 
időváltozáskor, - vagy pedig ha izzadt testem a léghuzamnak ki volt téve, - valék olly érzésnek 
aláyetve, mintha testem mondott részei hidegvizes ruhákkal lettek ·volna beborítva; holott azóta 
megcsipett ujam, kezem és könyökömben folyvást feszítő-zsibbasztó fájdalmat érzek, mellyhez ·az 
ennek kedvező körülmények közt - a csúz szokott jelenségei is csatlakoznak. -

.Állításomat igazolják más hasonló esetek is, minők nálunk a ~igyók sokasága miatt gyak
ran előfordulnak. A többi közt van városunkban egy jelenleg valami 40 éves ideges küleményü 
nő, kinek állítása szerint mintegy 20 év előtt a mezőn bal lábát egy kurt akigyó megcsipvén, 
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azonnal elájult, s mint mondja, eszméletlenül sokáig hevert, aztán magához térvén igen sokszor 
hányt és székelt. Haza hozatván eldődöm által, s 6 hétig gyógyittatván, ez idő alatt a test puffa
dása, egyéb jelenségekkel együtt, elmult ugyan, de időváltozáskor még most is nem csak megcsí
pett tagjában, hanem egész testében , - főkép feje és hátában - is fájdalmat és levertséget 
érez. _ Azóta ezen nő négy, különben egészséges , gyermeket (2 fiút és 2 leányt) szült , ~ik 
mindnyájan - főleg a három fiatalabbik - időváltozáskor annyukéhoz hason!? jelenségeket éremek, 
miO' a csípés előtt született, jelenleg 21 éves leánya ezen bajtól egészen ment. -

° Két év előtt egy körülbelöl 25 éves, erős testalkatu szolgálónak jobb lába fejét szinte 
egy mérges kígyó (hihetőleg a fent érintett fajból) csípte ~eg. Nem sokára ·az alsó végtag egé
s;en, a törzsök pedig részint nagyon megdagadt, a daganat szed~rjes szinü, az ·uj benyomására 
darab ideig gödröt láttató vala. Ezen sértett személy is - mint mondja - elájult a csipés után, 
sokszor hányt és hasa ment. - Eleinte hideg viz.zel és savanyu káposztavali borogatássa! gyógyitott~ 
őt egy lelkész; - későbben tanácsomat kérvén, én neki repülő kenőcscseli (limin. volatile) be}\enést 
és illatos füvekbőJ fürdőket javasoltam, mellyek használata után öt hét mulva meggyógyult ugyan , 
de időváltozáskor néha még most is megcsipett végtagában sajgó fájdalmat érez. 

A köz n ép Szepesben (és mint hallom , Diósgyőr körül Borsodban is) , mérges kígyó".' 
csípés ellen a megcsípett részre eleven békálrnt -főleg varas· b~kát (bufo) és a Szalamandra 
maculatá-t (@emeiner IDlol~) szokta elevenen vagy megölve, - de minden esetre nyersen 
cés' hevenyében . rátenni. - Magamnak is békát javasoltak (sőt már hoztak is), de é~nekem ezek, ha
tásáról tapasztalásom és meggyőződésem még nem lévén, ne~ tettem magamon k1sérletet; erősen 
feltett szándékom azonban első adandó alkalomkor ezen állatokat - mint kígyóméreg elleni szert -
,megkísérteni. - Mivel pedig sok helyütt gyakoriak a mérges kigyóktóli megmarások és. ~ - .mondott 
állatok, - főkép békák - mindenütt találhatók:. érdemes volna ezekkel _azon életve~zéllye.I Ja~o mérge
zés ártalmatlann"á tételére minél több kisérletet tenni, és a tapasztaltakról a természetv1zsgalókat an
.nak utján, szerencsés siker esetében pedig az egész ·közönséget hírlapok vagy röpiratok ·által tudósítani. 

· Különféle házi állatokat, is gyakran megmarnak a kigyók, mellyek _közül az apróbbak 
.u. m. juhok , kecskék és borjuk hirtelen egészen megdagadna~ és többnyire el is ve~znek ; a na
.gyobbak pedig u. m. tehenek, ökrök csak a meg~art hely körül . eg! közép~ze.rü keny~r na~yságu 
.dacranatot kapnak, mellyet a köznép külqnféle házi szerekkel, legm~a~b pedig Illatos ·fuvekbol való 
főz~lekkel - lassabkint meggyógyít. - Ló és sertés megcsipetéséről mitsem hallani, talán azért; 
mert ezen kígyók köz tapasztalás szerint csa~ akkor marnak, hogy ha m_egtámadtatnak, vagy ha 
valamelly állat reájok .lép ; - ha ezt ló teszi , - melly a mi . köves vidékünkön soha sincs patkó 
nélkül - hihetőleg eltiportatik a kígyó ~ielőtt harap hatna'? -:- A sertések tán azért mentek a ki~ · 
_g-yóméregtől, mert ezek erdőkbe és sürü bok~os rétekre , - hol t. i •. a kigyók :eginkáq~ laknak, 
_ minálunk nem hajtatnak legeltet~s végett; - vagy végtére azért 1s, hogy tan ezen allatoknak 
nem árt a kígyóméreg'? mint példának okáért minden ártalom nélkül megeszi a kígyókat a gólya, 
.sőt a sertés is! · -:. Ezen utóbbi. annyival inkább hihető, m~rt vagynak már mérgek is, mellyek' az 
állatok · egyik vagy másik nemére igen veszélyesen, sőt halálosan is hatnak, . holott. másoknak sem~i~ 
.sem ártanak . ..;... Igen hasznos volna teh~t a marhás gazdákra nézve , a k1gyók altal megmart haz1 

állatoknál is kimerítő gyógyitási tapasztalatokat szerezni. - . 
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5. 

A d ü l s z e_ m r ő l (Exopht.almu~). 

Értekezik Rózsa Fe1·encz orvos-tudor, szemész, s a szemészeti .tanszék seg'éde. 

A szem élettani tekintetben főleg két okból érdemli a természetvizsgáló részvevő figyelmét. 1-ör 
Remek , finom szerkezete miatt, mell.yel ·a többi életműség hasonnemü szöveteit felül múlva, mint 
hív tükre a léleknek, bájoló szépségben tünik (el előtte. 2. Élettehetségére nézve, mellyel a többi 
kül érzékek feletti csudálatra méltó_, mondhatnám isteni működése - a látás - számtalan mért
földekre villámgyorsasággal kihat, s az embert a kül világgal ·legközelebbi ériptésbe hozván ,.egy
szersmind annak sok szép ösméreteivel , . s különféle örömélvezeteivel gazdag b()ségben kínálja. _ 
A szem továbbá hű képviselője az egész test többnemü . életműves szöveteinek, lehet mondani 
kis világ , nagy világban ( microcosmus in ma.crocosmo ), hol" mindegyre tágasabb tért nyit magá
nak azon vélemény, miszerint a szemkórlan s szemgyógytan az általános kórtudomány ismétlé
sének tekintendő' s hogy az össz-es életműségben észlelt kórképek magukat a szem rokon s ha
sonló szövetein visszatükrözik. Azon kölcsönös viszony pedig, melly a szem, s a többi életmű ' S 

ennek egyes rendszerei között létezik, olly szoros , hogy ez utolsónak kóros bántalmai a szemre 
kül~nf é_lekép ~~lna_k , melly is~ét betegségbe ·nem esik a uélkül , hogy kó állapotának kisúgarzása 
a tobb1 életmure is el ne terjedne, s abban többé kevésbé zavart ne okozna. -

Ha a szembetegségeket kellő figyelemmel ·kisérjük, úgy találjuk, hogy bizonyos életkor
bai 1 azok gyak~abban, mint máskor, leggyakrabban pedig gyermekkorban j6nek elő, hol főleg ·a 
felernyedéssel szövetkezett nyavalyák, ., az újszülöttek szemgyúladásai , a görvélyes, hurutos, csú-

. zos szeml?bok, . sok gyóg~íth~tlan utóbajt képesek okozni. Későbbi életkorban a könyéletművek 
betegségei, a halyog ·, legmkabb a mór, köszvényes ·szembántalmak, szemtakárok ·stb. gyakran 
mutatkoznak~ Azonban a nép biz_onyos osztályainal, s némelly életviszonyok között, hol szemeröl
tetések, s izgatások ~e~nek ~lőre, a látéletmű szenvedelmei' többször fordulnak elő. Végre .a 
szemb~tegs~~ek gyakor1s.aga a ~zemnek mesterséges , s összetett szerkezetében , s kiálló helyze,;. 
tében 1s re1hk, melly miatt · a kart~kony befolyásoknák ollrigen ki ·van téve. Mind ezen összetett 
szerkezetnél fogva , .s az · olly annyira különféle szövetek benső összeköttetésök miatt a szembe· 
tegsé~ek is ige~ ~ülönbözők. Mellyek közül nehány igénytelen szót akarok gyakorlati .szempontból 
emelm„ a lefolyasaban rettenetes, pusztitásaiban, ha kifejlett, minden okszerű gyógymódnak több
nyire makacsúl„ ~llenszeg~lő, magára hagyatva a beteg életét Ieirhatlan kinok közt bizonyosan 
elébb utóbb elolo-, semmi életkort, gyermekeket 'úgy, ·mint meglett s öreg egyéneket nem ki.
mell) szembántalomról, melly az álképletek sorába tartozván, a szemészek -el()tt dülszem ._. 
exopbtalmus - név alatt ösmeretes. 
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Mielőtt azonban e horzasztó · s életveszélyeztető szembaj körül gyűjtött kórházi tapasz
talatim rövid vázlatát bemutatni szerencsém lenne, nem akarván az igen tisztelt gyülekezet nagy
becsü türelmét a dülszem elméleti tárgyalásával fárasztani , jelenleg csupán annak puszta felosz
tását, a mennyiben ez , a gyakorlattal egybevág, szándékom néhány szóval érinteni. 

Származására nézve a dülszem első-, és másodrendű. Elsőrendü az, melly eredetileg 
magán a szemtekén támad s kifejlődik. Ide tartozik t-ör a húsanyos vagy taplós dülszem. 2-or 
Kőkemes dülszem. 3-or Rákos dülszem. 

Ezek közül legveszélyesebb a velőgombás rák, azon egyszerü oknál fogva , minthogy az 
a magasabb élettel biró rákfajhoz tartozván , hol edényképződés van jelen , melly által a rákos 
anyagnak a szomszéd részekbei tovább terjedése, .. s felszivódása előmozditatik. 

Másodrendü dülszem az, melly a szemkörnyékén kezdődvén innét a szemtekére megy 
által; illyen 1-ör a szemhéjkőkem és rák, 2.-or könymirigy-kőkem és rák: 3-or Könyhúscsa-kő
kem és rák. 4-er Szemfögölyök, 5-ör Arczrák. Ide tartozik még . az igen elterjedt szarucsapból 
-.. Stapbyloma corneae, - érszemből - Cynsopbtalmia - filszemből - Bupbtalmus, - szárma
zott dülszem. Ezek között legrosszabb kimenetelü a könymirigyrák, melly iszonyú fájdalmak ·, s he
ves agybántalmak között felfakadván, a beteget gyakran hamarébb elöli, mints~m a szembántalom 
a szemtekére elterjedne. - Azon 20 dülszemben szenvedő beteg, . ki mélyen tisztelt f~nököm ér
demdús pályaideje a~att, tehát t 8 f 8 -1846.:.ig a magyar királyi tudományegyeiem szemészeti 
kórodáján műtetett, kórállapotára néz';'.e · következő gyakorlati eredményre vezet, a mennyiben ezt 
a jegyzőkönyv mutatja, s· öt illynemű szembeteg körül tett saját tapasztalatim igazolják. 20 egyén 
között · a dülszem 12-szer a jobb, S pedig-szor a bal szemen fordult elő. Volt pedig 

Abaúj megyéből 1 egyén. Kunságságból l egyén. 
Barsból t - ~ Nógradból t 
Esztergomból t Pestből 3 
Fehérből 

Hevesből 

Jászságból 

4 ~ Somogyból 
2 Zalából 
1 Tolnáb.ól 

Ungvárból 
Nemre nézve 

f 
, l 

2 

t 

-

A dülszemben sínlők közt volt I 6 férfi és fi nő , tehát négyszer annyi férfi mint n(). 

K o r r a n é z v e. 
50-60-ig volt 4 beteg 
40-50-ig - 5 
30-<tO-ig - 3 
20-30-ig 3 
10-20-ig - t 
f-10-ig 3· -*) . 

Ebhql kiviláglik, hogy 40- 50 év között legtöbb szenvedett e szembajban; mert az 
emberkor ez időszakában a tengélet az egész testben már már hanyatlani kezdvén, a visszatérő 
átváltozás sok_ lappangó. kórszúny_ s elfajúlás kifejl.ésének kedvez. 

•) A 20-ik beteg életkorát valószinüleg nem tudta kipuhatolni értekező. A szerkesztő. 
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E 1 e t m ó d r a n é z v e. 
Legtöbb beteg a földmivelő osztályból volt. 

Az előkészitő s gerjesztő okokra nézve meg1egyzé·sre méltó: hogy 
A dülszem gyakran minden tudva lévő ok nélkül egészséges egyéneknél, hol bő nedv, · 

s túltenyészetre készség volt jelen, mint helybeli baj támadt, a köthártyának bujálkodásra törekvő 

hajlamát bebizonyítva. Legtöbbnyire görvélykór , néha előrejárt makacs bőrkütegek , hibás vér-· 
vegyület nagy fogékonyságot fejlesztének kr. - Gerjesztő. okúl pedig főleg szemizgatások, elhanya
golt takáros s,zemlobok szolgáltak. Ollykor szemüregbeli tömlős s csontdagok · is előidézték. 

· ' Mi volt ár a n é 'z v e. . 
Taplós dülszem volt 6. ~őkemes d .. 5. rakos d. 5. velőgombásrák 3, felső s alsó · 

szemhéjrá~ 1. 
· A gy ó gy m ó d v a g y mű t é t e r e d m é ny e. 

· Egy alsó szemhéjbőrrákban szenvedő 32 éves· nőnél körülbelől három hétiO- alkalmazotf . - ~ 

Cosmus-féle por semmi sikert nem eredményezett. Az emlitett 20 egyén közül 13 betegen sze-, 
rencsés foganattal vitetett véghez a műtét ' . 4 . kétes állapottal ment ki a kórházból' 3 pedig: 
meghalt. · 

A szemkiirtás műtétele · az ösmert szabályok szerint vitetett véghez , mint egyedüli gyö-: 
keres gyógymód a jelen baj ellen, melly körül gyüjtött igénytelen észrevételeim következőkbe · 

pontosúlnak össze. ;A dülszem az érintett öt esetben csu~án mint .helybeli bántalom támad~~ olly-· 
kor minden tudva lévő ok nélkül látszólag ép egésséges egyéneknél, ollykor görvélyes kórszúny: 
mellett előrejárt, s elhanyagolt szemlobok következtében ; és igy valószinüleg csak kiterjedése~ 

által lehetett bizonyos nedvkórnak sziilő oka. Azonban különnemű természettel birván , sajátságos 
hajlamot még is feltételez, melly hibás vérvegyületen · látszik alapulva lenni. Az elfajulás .eredeti 
székét többnyire kis gümő alakában, mindenkor a köthártya szolgáltatta, honnét az szerte ágazva 
majd lassan , majd sebesen előre haladva üzé CSJ.knem minden szemrészen , alkotásuk különbsége 
nélkül, emésztő pusztításait. 

A szemkiirlás jóslata általán véve azért nem kedvező, sokszor a legszomorúbb ·~ kimene
tellel f~nyegető , minthogy azon szembántalom, mellynek elhárítása végett intéztetik , többnyire 
igen makacs, s rosz indulatú. A husany, kőkem , és rák a laza sejtszövetben, melly a szemüre
get körül övedzi, könnyen és sebesen bujálkodik olly annyira, hogy befelé pusztító rombolásaiban 
gyakran már jó mélyen előhaladt, mielőtt ezzel aránylag a felületes kiilrészeken mutatkoznék, és 
így műtét által nem minden káros rész gyökerestől kiirtható, annyival is inkább, minthogy leg
több esetben a rák álíalános kórsz~ny terménye·. Hiáµyzik továbbá sokszor az alkalmas időpont , 
mellyben a műtéteit szerencs.és sikerrel lehetne véghez vinni ; niert mind addig nehezen hatá
rozza el magát az illető beteg ·szemének kiirtatására , míg láttehetsége meg van. Már pedig a 
műtét · jó eredményét , csak ott lehet remélln.i , hol az elfajúlás csupán helybeli eredetü, nem 
pedig valamelly lappangó kórszúny kisúgárzása, hol a baj mélyen e} nem terjedt, és igy minden 
káros rész gyökerestől eltávolitbató, ha a műtét jókor intéztetik, midőn még a szomszéd részekbe 
rákos beszűrődés nem történt' ha a szemteke még némi mozgékonysággal bir ' és az agybán
talomnak semmi kórjelei nem mutatkoznak. Csak· ezen lényeges feltételek pontos, .s szigorú meg
tartása mellett véghez vitt műtét ny?jthat az illető betegnek életmentő segélyt, különben . a baj' 
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hova tovább harapódzván, a szomszéd részekbe, nevezetesen ~ mirigyekbe történt ráknedv fel
szivatása után, a szemész darázsfészekbe n1úló kezével csak sietteti a bántalom kiújúlását, s a 
szerencsétlen egyén minél elébb bekövetkezendő halálát. Jóllehet magába véve a szemkiirtás, igen 
fájdalmas műtét , mindazáltal felette ritkán életveszélyeztető; sőt kínos behatását gyenge fiatal be
tegek is jól eltürték, a nélkül hogy elájúltak, vagy görcsöket kaptak volna; valamint ezt egy öt 
éves kis fiúnál lehetett látni, ki is a zokogó sirást kivéve , a vérengző kezelést mind végig jól 
eltürte. A műtét utáni vérzés . többnyire nem nagy . fokú, , s könnyen csilapitbató v_;tla, hideg viz 
befecskendezése által, vagy a szemüregbe tömött tépet seg~delmével. A szemkiirtá.s ;után , az 
összes életműségben felébredő visszahatás az említett öt esetben mérsékelt vala; ugy hogy egy
szerü lobellenes bánásmód, s elébb sovány, azután tápláló életrend , kívánt czélhoz vezettek. A 
gyógyulás többnyire rendesen haladt előre, a seb felü,lete négy ?t nap mulva jónemü genyt kez
dett elválasztani, s a szemgödör falait lassaJ:lként ép szemölcsök övedzék körül , a genyedés fo
lyamata 3-4 hét alatt bevégződött, a midőn egyszersmind a szemhéjak tökéletesen lelohadva, 
szabatosan befelé vonúltak, melly körülmény mindig kedvező jelnek tekintetvén, mintegy a ki nem· 
újúló baj biztosítéka gyanánt szolgált. Hol műtét után a seb nehezen tisztúlt, a genyedés · előmoi
ditására egyszerü izgató kenőcs vétetett használatba. Hol pedig új . bujálkodás mutatkozott a seb ... fel- : 
szinén , ennek elpusztitására leghathatósb gyógyszer _volt a tüzes vas , ollykor ismételt, alkalmazata, · 
mellynek jótékony hatását két izben meglepő sikerrel tapasztaltuk: : 

K ó r b o n c z t a n i és g ó r c s ő i v i z,s g á l a t. 
Az imént említett dülszem kiirtása után történt boncztani vizsgálatból kiviláglott, hogy az; 

á sejtes , szemcsés, rostos vagy pépállományú álképletekből állott, · hogy az elfajulás körébe vont 
életműves részek szövetét többnyire nem lehetett megkülönböztetni, és csak az elfajulás -határán 
volt egy kissé · kivehető a tülkhártya, ollykor az érhártya is , vagy az üvegtest csekély mennyisége;: 
a szivárvány-, szaru-, s köthártya nyomaira egy esetben sem lehetett 'akadni, mind homogén ~~on:i
talan gyurmává fajultak el azok. A látídeg azonban többnyire ép állapotban maradt; a könymirigyet1 

pedig s a visszamaradt sejtszövetet a ' szemgödörbe ve,zetett megolajozott kis uijal történt műtöi 
vizsgálat · csak nem mindig elf!J.júltnak, s keménynek.· találta, azért utóbánáskép a· lehetős~gig min
den kóros rész eltávolitatott. A felemésztétt szemrészeken csak igen kev·és vérédények · valának lát:
hatók. Az elmálladozó részeken eloszlott edénykék pedig mintegy visszérdagosan voltak elv~ltozva. - · 
A górcső alatt az álképlet legnagyobb része összefolyó sejtekből, szemcsés · anyagból , vagy . ros
tokból állott , némellykor az elfajúlt gyurma közölt egyes véredény- s idegszálakat lehetett é~zre> 
venni. Ezen boncztani s górcsöi adatokat fontolóra véve , k_itünik hogy a szemrák mirígyes rákfaj.i.· 
hoz látszik leginkább tartozni', valamint ezt a dülszemnek megfelelő oldal_on előforduló mirigyek ré
szint beszürődményes , részint rokonszenvi megdagadása is hizonyitja. 



6. 

A hugy vizsgálatának elemei~ ·gyógygyakorlati 
~zempontból kiindulva. 

.Dr. P1·of. Arányi Lajostól. 

Mellőzvén. a hu~y vizsgálatának csak az együgyütől át nem látoÍt hasznát dicsőitgetni, ezennel hozzá 
fogok a dologhoz, s felállitom azon kérdéseket, mellyeket a gyógygyakorlat vethet a p,h ysi kai, v e gy
t ani, g ·órcsőtani és kórodai úton vizsgálódó hugykém elejébe: Az emlit~tt kérdések vélemé
nyem szerint im ezek lehetnének : 

I. Mellyi;ik azon eszközök, vagy: műszerek, mellyekre okvetlen rászorulnak a hugyvizs
gálásnál '? . , 

. II. Mellyek azon kém szerek (reagentiák)_~ mellyek a hugyvizsgálásra megkivántatnak 'l 
ill. Mellyek a hugynak ép_ állapotbani vegy_alkatrészei, hogy akadni reájuk, mit jelent 

~aporodásuk vagy fogyatkozásuk vagy hiányuk '? · 
IV. Mellyek a hugynak kóros állapotbani vegyalkatrészei , hogy találni meg azokat, s 

mit jelent jelenlétük'? 
V. Mellyek az ép hagynak mind p_hysikai , mind meg vegytani tulajdonságai'? 
Vl. ~elly_ek azon bajok, · mellyekben okúlhat a gyakor.ló orvos a hagynak vegybontása által. 

. VII. Minő rendben kell a terjedelmesebb hugyvizsgálatot kezelni, és a leletét a jegyző-
könyvpe iktatni'? 

Igaz, röv.id ·, érthető, és valóságos gyakorlati modorban szándékozom e kér
désekre felelni, meritvén adatimat . saját tapasztalásom p:r o bak övén megbírált hitelü kút
forrásqkból. 

. , 

„ 1-so kérdés:. 

Mellyek azon eszközök~ vagy műszerek, mellyek · a bugyvizsgálásnál 
okvetetlen m e gkiván tatn ak'? 

a) Egy górcső (Mikroskop ). Kapni 50 p. frtért Pesten Calderoninál igen jó górcsöveket, s 
ha valamelly vidéki ügyfél vagy egyet óhajtana, szándokát bérmentes levélben tudtomra adván, szive
sen megrendelem s ha már Pesten leend a górcső, azt hibátlansága tekintetében örömmel meg
vizsgálom, valamint azt már némelly in partibus lakozó barátimnak megtevém. 

b) 12-20 kémpobárka (Probirglaser) saját egy állással.(Gestell), mi f p. ftba kerülhet. 
c) 8-f O ugynevezett pálinkás vagy 'tokai boros pohár ·.tiszta színtelen üvegből. Áruk 

10-12 kr. pgő. Mind ezen két fajta poharak ellenhatásra (reagálásra) szolgálnak, ab) alattia
kat főzésre szokás főleg használni, a c) alattiakban hidegen kémlelünk, ·s két okból alkalmasabbak 
.ekkor az előbbieknél, mert t. i. állást nem igénylenek, és tág ·szájuk miatt 'könnyen kimosatbatók. 

d) 'Négy, öt írótoll vastagságú s fél láb hosszúságú üveg ·pálczácskák, mellyek csövetlenek 
legyenek, s végeik simákra olvasztassanak. Áruk 4-5 kr. p. 

e) Néhány úgynevezett henger:..pohár (Cylinder-Glaser) még ·pedig .két háro-m ollyan, 
mellynek bősége i'', magassága, 4 v. 5" szélességű, két három -ollyan, mellynek bősége 1''4'', ma„ 
gassága 5" s isn;iét 2-3 melly 2-3" ~ő és 6-8" magas. - Ez utósók helyett, mellyek _a vi
zelletüledék gyüjtésére szolgálnak, közönséges szintelen ivópoharakat ,is lehet venni. Eze~ kerülnek 
mindössze i p. ftba. 

f) Két három, mintegy fél messzelyes; vagy annál is kisebb üvegtök (Kolben). Görvegre 
(Retorta) ritkán van szükség. Kerül a .3 tök 15-20 kr. pgőbe. 

g) Az üvegtök egyikének szájába beillő dugó, mellynek közepe átfuratik, s likába egy 
.irótoll vastagságu 4-5" ·hosszuságú üvegcső dugatik. Ha ezen csöves dugó az üvegtök szájába il
lesztetik készen Hellernek könlegeg-készülete (A m o ni a k a I-A p p arat-ja;, .mellyről lentebb-többet. 
Kerül a dugó csövestől 2 krba. 

h) Két-három darab szűrő tölcsér (Filtrirtrichter) üvegből, áruk 20 kr.p. 
i) Két-három darab sz ü r ő tár c z a (Filtrirtassen ), legczélszerűbbek e végre,a viaszgyer

tyatartókra alkalmaztatni szokott homorú iiveg karikák, mellyek simák legyenek; . kerülnek ezek 
8-10 krba. · < 

k) Egy koncz nyomtató fehér (itatós) papiros szűrők számára 4-5 kr. p. 
1) Egy pár darab finomabb gyócs ·rongy (ócska ingekből) átszürés végett. 
m) Egy borszeszmécs bádogból (2/i kr.) Lehét illyet egyébkint .deákosan is .cs!nálni, ha 

t. i. egy 2- 3 ·obonos ( uncziás) palaczk dugóját átfurjuk, ezen likba· egy finom tol~nyi. bő és, eg.y 
hüvelyknyi hosszú pléhcsövet áthúzunk' ebbe egy darabka pamutból e vattából) sodrott kanóczot 
vonunk, s igy azt a szeszszel megtöltött üvegcsébe illesztjük, s a kiálló s meg .szesz-ned·v_esiteft bél~ 

véget meggyujtjuk. , 
n) Egy Bercelit_1s-féle szeszlámpa, mellyen terjedelmesebb folyadékot !ebet főzni. Ára 

.5-6 frt pgő p. 
o) Kél úgynevezett vízfürdő (Wasserbaa). A vizfürdő egy körülbeiől egy araszni átmérőjű 

s 211 mély pléhtálból áll, 01ellynek párkánya aiatt egy 1" hosszú s l/a" bő .csövecske .van. A tálba 
viz öntetik, alája a Bercelius-f~e lámpa kanócza gyújtatik meg, .s a .tálra egy pléh 'feaő tétetili. 
.Ezen fedő 2 három ·( egy egy tallérnyi) likkal van ellátva, ezen likakba belejük.illő .2.-3 porczellán 
csészécske helyheiteti~, mellyekben a_ halkkal ·elgőzölgtetendő (evaporanda) folyadék ~foglaltati~ 
Ára két vizfürdőnek 2 frt p. p. · ; 

p) Legálább 6 darab előbb emlitett porczellán csészécske i 1/2 - 3" átmér.livel. Áruk 

összesen f frt p. , 
q) Egy üveg mozsárka törőstől f 0-15 kr. p. 
r) Egy éreny (Platina) kanálka t frt p. 
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s) Két éreny l~mezke. 40 kr. p. 
t) Egy éreny orrú réz csipeszke. 1 frt 20 kr. p. 
u) Egy forrasztó cső. 1 frt p. 
v) Egy..;két itcze borszesz (Spirjtus Vini) a tüzelésre. 40 kf. p. 

• _ x) Egy a közön.séges réz pálinkamérőkhez hasonló üveg húgymérő (Urometer). Igen egy-
szerű s igen finom eszköz. 2 frt p. Találni az eddig említett eszközöket Bécsben Kaffka gyógyszertá-
rában ,,lieim ~ngef am ~of" honnan Calderoni Pesten megrendeli, vagy bárki más is. · 

y) Egy két sajtár ' ( dézsQ,) vagy abárló (W eidling), meg egy mosdótál, továbbá nehány 
törülköző kendő. · · 

z) Egy közönséges terjedelmü s legfölebb egy arasszal magasabb lábú asztal, azért ma
_gasabb' hogy allva lehessen rajta dolgozni. 

11-dik kérdés. 

_ . 'Melly e k a. h ugyvi.zs gála tra meg kiván t kémsz erek'? 
~ 1 

'. 1. Rágó .ha m él e g (Átzkali) igen tömény ( concentrált) olvadékban, haszná!Juk ezt ol-
.dozó szerül, továbbá a hugy-czukornak, s a k ön 1 ege g ne k (Amoniak) fölfedezésére. 

2. K ön lege g ( Amoniak ), ez lecsapja a vilsavas fül deket (Erdphosphate) s elárulja a sÓ-
hugy- meg az ' eczet-savat, és közönyösit (neutralizat). . 

. a. l\'l esz v i z' a szén- sóska- és vilsav kikémlelésére' menyeknek jelenléténél t. i. csa-
padékot képez. · _ . . . 

4. Töm _én y és f ö 1 ere sz te tt l ég s á:v tt) ( concentrirte Salpetersaure) , ez lecsapja a 
hugysavat, a fehérnyét (Albumin) elárúlja a hugyczukrot, a biliphiiint, és uroxantint. (E két tárgy
ról lentebb). . 
. ·. , · ' 5. Tömény só sav, melly kiválasztja a .húgysavat, s elárúlja az uroxantint, meg a 
·~~nlegeget. . . · 
- ' 6, E c z e t s_ a v , . melly a nyáktesteknek a ge·nytestektőli megkülöijböztetésére szolo-ál va-
1 . 0 ' 
· ah!mt azt később hallandjuk. - - r-

7. S ó s kas a v vagy só s k a s a v a s k ö n lege g a mésznek lecsapására. _ 
[ _ 8.' Le g sav a s ezüsté le g (Salpetersaures Sllberoxyd) a só- és vil-savas összeköt
tetések fölfedezésére. Ezen kémlelésnél, a megvizsgáltatand_ó folyadékhoz még nehány csepp föl
eresztett légsavat kell tenni • . (A légsa vas ézüstéleg olvadékot fekete üvegben _ kell tartani). 
: . 9. Sulyhalvag (Chlorbaryum) a kénsav, kénsavas sók s vilsav föltalálására, melly 
.tárgyak általa a l é g sav v a 1 s a v i t o tt o l v ~ dék ok h-ó l lecsapatnak. · · • 

· IO. Kéksavas -ha'm.éleg (blausaures Kali) a · vasnak fölfedezésére, mellyel kék szín-
nel csap le., továbbá bizonyos Protein-összeköttetések megtudására, mellyeknék olvadék'ai előbb 
eczet- vagy sósavvál savitassanak meg. . 

tf. 'VHsavas : szíkéle'g (phosphor§aures Natron) keserélegnek (Magnesia) föltalá-
lás ára. 

. i)) Ezen kémszereknek különösen tisztáknak kell lenniök,! 
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12. Kemény i tő (X yloidin ), mellyel ex tempore keverünk tömény légsavval össze, mig 
valamelly ragadós gyurmát nem képez, s akkor a legjobb kémszer iblanyra ( Jod). 

13. Veres , kék, és sárga kémpapir. 

111-dik kérdés • 

Mellyek a hugynak ép állapoti ·vegy-alkatrészei, hogy tudjuk meg je
l e n l é t ük e t, s mit jel e n t sz a por o dá s u k, vagy fo gy a t k o z ás u· k '? 

Ezen kérdés a hugy alkatrészeinek nem csak minő l ege s ( qualitativ) de mennyileges 
(quan titat'iv) viszonyait is kutatja, de miután a szigorú mennyileges vizsgálatok temérdek időt 
és ezen felül nem csekély költséget igényelnek, a gyakorló orvos pedig többnyire idő szükében szo
rong: csak a m e g k ö z e 1 i tő ( approximativ) mennyileges vegybontást penditem e lapokban meg. 

Ha _a feltett kérdést figyelmesen latra vetjük, észrevesszük, miszerint nem m i·n dig 
ép hugy az, melly a hugynak ép állapoti alkatrészein kívül korállapoti részekkel nem b i r, mert az 
ép állapoti részek hiány a, kevesebb- vagy többség e már beteg állapotra jelent. 

Midőn csupán megközelitve iparkodunk mennyileges vegybontásokat intézni: akkor min
den finom mértéket (kivéve az elkerülhetlen, egyszerü s olcsó hugymérőt) nélkülözvén , a rendes 
vizelletet vesszük zsinórmértékül, mi okból is ugyanazon alkalommal a kérdéses kóros hugyon· kivül 
mindig egy kisded adag ép h u gy o t is bocsátunk vegybontás alá, s összehasonlitván azon frissi
ben a kórost az éppel itéljük meg a plust, a minust, vagy a deficit-et._ 

" Midőn ezen 3-dik kérdést megfejtjük, következő 3 hasábba soroljuk feleletünket. Az e 1 s ő-
b e jő az illető alkatrész neve, s annak előbb minő le g ~s aztán mennyi lege s felfedezési módja, 
a másodikba jő tulságának, a harmadikba fogyatkozásának vagy bár hiányának jelentése az az: név
sora _ azon kóralakoknak, melly~k a + vagy - ból erednek. 

M e g jegy zen dő; hogy a hugynak, melly vizsgála~ra szolgáljon , mindig r e g g e 1 i ne k 
kell' lennie. Reggeli alatt az é]el, és még reggel ébgyo_morral bocsátott vizelletei értik, t. i. az 
ugynevezett u r i n a s a n g v i ni s - t. · 

Neve az ép állapoti alkatrésznek, Jelentés, az az névsora azon bajoknak, 
s az mellyeknél ezen alkatrész 

Előállítási mód és reáismerés. túlságosan vagy fogyatkozva j8 elő. 
~~-'-'----'-- - -~----'-· ~- ~~~ 

f. Víz. . . _ 1 _ _ 
Min ő 1 e g e s e n. . . . . , . Vizes hugyár, ha 'Mé h . 

. Rea 1s~er~1 a v1zre a hugynak .folyékonysa~a által, ) egyszersmind igen zes ugyar 
mmek oka bsztan a hugyban foglalt v1z; menny 1 lege- sok a vizellet . 
s e n az u rom e te r határoz , melly ha 3 foknál keve- v. Méhkór v. 'l~·i~ht-féle ve-
sebbet mutat sok, ha többet mutat, k e vés a hugybeli víz. v. Kőbántalom s~ aJ 

v. Sápkór 
2. Húgyany (Harnstoff). v. Görcsök 

Minő le g. _ 
Egy fél _ obont foglaló porczellán · csészécskébe nem Lob 

egészen csordultig vizelletet öntünk, ezt eleinte homok-, . 

1 
! Mind azon esetekben, 
J mellyeknél sok a 
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Neve az ép. állapoti alkatrésznek., 
és az 

Előállitási mód és reáismerés. 

Jelentés, az. az névsora azon bajoknak, 
mellye~nél ezen alkatrész 

tulságosan vagy fogyatkozva jő elő. 

később viz-fürdőben elgőzölgtetjük a Berczéliusf éle _lámpa 
felett ' vagy télen valamelly jól befütött vas kályhán e akár 
a S p a a r - H e r de n is). Az elgőzölgtetés addig folytat- , 
tatik, mig a hugy egy harmadára elapadt, akkor a csé
sze a szörpsíírüségű huggyal valamelly mosdótalban foglalt 
vizbe tétetik kihűtés végett. Ez megtörténvén, i'0-:-15 
csepp tömény légsav öntetik ezen · hűledékbe, azonnal 
apró gyöngyházhoz hasonló fényes és ikrás külemü je
geczek (légsavas hugyany) származnak. 

Mennyi le g úgy itelni meg a hugyanyt, ha azt 
ugyanannyi ép hugyban talált légsavas hugyany-jegeczek
kel hasonlítjuk össze. 

Gyanitani lehet hugyany kevésbülésre, ha k ön y
n y eb b; sok.asodásra, ha ne h ez eb b ( sürűebb) a vizellet. 

Reá is m e r é s. Górcsőileg olly jegeczekben mutat
kozik a .légsavas hugyany valamint azt az 1. Tábla J. ldoma 
mutatja. 

3. Húgysav. 

Minőleg: 

a) Physicai uton csak akkor lelni meg ahugysa- · Lob 
vat, ha az tulságos mennyiségben fordúl elő, nevezete- Kinos fájdalmak Csúsz 
sen paprikaporhoz hasonló por üledékkint. K" é 
· ' b) Gó ő.l h "l dék é k' ' oszv ny re s 1 e g a az u e · ugy n z 1 , mmt Hagymáz , főleg 

-
hugybeli víz. 

Vesebajoknál (Re
lata 1efero ). 

Azon esetekben, 
mellyekberi szénsa
vas könlegeg tá
mad a hugyban. 

Hagymáz (Ty
phus ). 

Idült vesebaj. 
Brightf éle bajnak 

2-ik időszaka. 

1. T. 2. Id. a). eleinte s a válás ( cri- · 
:, . , c) V'e gy tanilag. Két módon lehet eljárni vagy t. sis) idejében. 

Izetlen . hugyár. 
(by.druria ). 

i. a) csapadékkint kiválva ·vanmárahugysav(mint 
az imént mondám , s akkor Murexidre reágálunk , vagy 
pedig fl) mesterségesen választjuk ki a (rendes állapotban 
felolvadtan rejtező) hugysavat és pedig ekkép : 

Az ember egy 3 obonnyit foglaló henger pohárba 
(melly rendesen 1" sz~les és 4-5" magas) ép hugyot 
önt, ugyanezt teszi egy más pohárral, · mellybe a meg
vizsgáltatandó hugyot tölti, aztán mind ~ két pohárba kü..: 
Jön külön 20-36 csepp sósav öntetik, a két pohár egy 
papir darabkával befedetik, nyugalmas helyre tétetik, és 
24 óra mulva bizonyos (törött paprikához hasonló) por-
félét látni a hugy fölül etén, az alján s az üveg oldalain. 
E.zt a fajta bugysavat nézd I. T. 2. I. b ). 
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'. Neve az ép állapoti . alkatrésznek, 'Jelentés-, az az névsora azon bajoknak, 
s az mellyeknél ezen alkatrész 

Elő~llitási mód és reáismerés. tulságosan vagy fog~atkozva elő jő. 

Murexidre ekkép történik a kémlelés. Leöntjük a vi
zelletet a paprikaforma sepredékrfü , ebből a sepre~ékből 
mintegy 1-2 lencsényi terjedelmü tömeget egy zsebóra 
üvegcsébe -C quasi tálacskába) bocsátunk s reá 3-4 csepp 
elég tömény légsavat ömlesztünk, mind ezt a szeszlángra ' 
tartván , forrásba hozzuk, mellyet már korán gőzfejlődések , 
előznek meg, midőn már minden elgőzölgött s csak va- j 
Jamelly sárgás barna maszat maradt hátra, akkor még 1 

azon melegében egykét csepp könlegeget eresztünk reá, 
mire a legszebb karmazsin színű és Murexid nevű festék' 
fejledezik, mi nem egyéb mint a hugysav ·bizonysága. Ezt 
találjuk a köszvényes gumok (topbi) vegybo?tásakor is. 

Jegyz. Dr. Heller után mind azon esetekben, mellyek
ben a hugy -paprikapor form!l csapadékot, (melly mint 
emlitém górcsőileg az 1. T. 2. Id. b alatti jegeczekhez 
hasonlit) üllepeszt fe, · merem önnön és másoknak is, kik
kel közlém, eredményei szerint a vilsavas szikéleget - 3ij 
de die - ajánlani, mire egy nap mulva az üledék eltünik, 
mert ép állapotban is a háromszoros vilsavas szikéleg
ben (phospbas natri) van a hugysav fölolvasztva, · m~ 
által a netalán kerekedbető hugysavas hólyagkő képzésé
nek is nyaka szegetik 

d. Lósav. Hippursii:ure. I.gen alárendelt alkátrész. Jelentése még ismeretlen, haesak nem 
Mint neve gyanitatja lovaknál s böjtölő külónben ép az, hogy bebizonyitja valljon csakugyan 

embereknél szokott csekély mennyiségben fölolvadva · elő..: böjtöl-e a husevéstől eltiltott egyén. 
fordulni, s csak igen ritkán üledékkint l. T. i9. 1. 

5. Nyák. Schleim. 
A) Ép á 11 a potban a nyák olly csekély mennyiségben Hugyhólyagbán-

fordul elő, ho~y szabad szemmel megtekintve kis köd öcs- talom elsőleges, v. 
két mutat s nubecufa vagy eneorema név alatt 'ismeretes. húgykő által okozta-

E lő á 11 i t ás a abban áll , hogy nehány óráig veszteg tott másodla.gos. 
helyt tartatik a vizellet s vagy filtrumon szüretik át s a Hólyagtakár. 
mi a papíron marad, összeszedetik, vagy valamelly bor
zas testtel, p. o. tollszakállal vonatik ki az emlitett ködhöz 
hasonló gombolyagba összegyült nyák a hugyból. 

B) Kóros állapotban az az: midőn a nyák, 
(melly ugyan ép állapoti alkatrésze a húgynak de) tulsá
gosan fordul elő : akko~ valamelly homály9s felbőhez ha
sonló, zavaros, sz1vos összefüggő szálakba húzódó, s 

1 ' ' 

13* 
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Neve az ép állapoti alll:atrésznek, 
s az 

·Jelentés, ·az az névsora azon bajoknak, 

1 

mellyeknél ·ezen alkatrész 
Előáfütási mód és réáisme~és. · · tűlságosan vagy fögyatkozva jő el(). 

' vizben fel nem olvadó tömeg mutatkozik a hugy alján, melly j. , 
górcsőileg saját nyáltestecskéket mutat) 1. T: 3. Id. a) , 
s mellyekről lentebb a genynél többet szólandok. j 

Mi hatással van a megszaporodott nyák a bugyra, szin- . 
te lentebb a szénszavas k ön lege gn é 1 fog m·egemlitetni. ,, 

Jegyzet. A nyáktestecskékkel több kevesebb kö
vezethám (Pflasterepithelium seu Epidermis vesicae) van ; 
vegyülve, s· minél kevesebb ez, annái átlátszóbb, ellenben ! 
annál zavarosb a nyák (1. T. 3. Id. b ). 

6. Háj. Fett. (Ez nem nagyon szerepel a hugyvizsgálásnál). 
. , 

· Elő á 11 itt a tik ha egy obon hugyot vízfürdőben Atalános gümő-

szárazra elpárologtatunk, a maradékot hideg kénégénnyel ; kór az utólsó idő-
k. · k A · ·· ké t k. ő "} ő é é h · t h · ; szakban. 1vOnJU . mit az on ny 1g zo g g ny ara agy G k' 1• . . . k. h 1 yerme agyas az. 
az a hugybam háJ. Ezen mun ara so a sem szoru a gya- Sárgakór. 
~rl~ 1 

Reáismerni a hájra hatulságosanvanjelenakkép: i 
hogy a hogy felszinén olajféle szemek uszkálnak, vagy meg- ! 
fagyott zsirhoz hasonló finom s törékeny lemezke mutat
kozik, mind ezt górcsöilkg az 1. Táblának 4. ldmain látni. 

1. Vérbarnány Haemaphaein v. Blutbraun. (Csak tagadó 
- negatív - érdekkel bír). 

' 
Ez azon elem, melly a vizelletnek sárgalló, s ha · Hagymáz. 

szaporán van benne, barnás szinet adja meg, s a vérnek Cholera. 
azon barna festéke, melly további táplálásra alkalm~s nem 
levén, a vizellet által a testből kitakarittatik. 

Meg kell jegyezni, miszerint az epe barna festéke (bi
liphaein) szinte kölcsönöz barnás szint a vizelletnek, s 
miképen kellene egyiket a másiktól megkülönböztetni, arróJ 
lent az epénél. . 

Előállítására a gyakorló nem szorul, de nincs is ideje. 

8. Hugysárgány Uro~anthin. (Csak a hireért említem; mert 
magam semmi különös jelentőségét nem ismerem; habár 

szaporább is előfordulta ). 

Ez azon elem, melly a vizelletet sá~gára, és ha ·51Hugyrekedék~b'el-. · • • e . s eges, vagy u an.-
szapora czitrom- vagy cs1z-sargara iestJ. talomtól eredt 

Reá ismerni a hagynak említett faju sá!ga sziné:-1 (mondják I) 
ről, de (miután ez az epétől is eredhet) még jobban ugy Sokszor semmi. 

. „ 

1 • 

1 

Görcsök. 

Sápkór. 
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Neve az ép állapoti alkatrésznek, 1 Jelentés, . az az névsora· azon bajoknak, 
s az mellyeknél ezen alkatrész 

Előállitási mód és reáismerés. , túlsá osan va y fo atkozva j() ell5. 

. r 
ha a hogy légsavval megsavitíatván pirosdad , vagy v1- 1 
olásdad szint ölt magára, néha egészen ·a kékbe csap, : 
ha igen szapora ezen festék. A hugysárganynak eme meg
piroslását a légsav élegités utján hozza elő. 

9. A tüzállósók. (Die feuerbeslandigen (mineralischen) 
Salze). 

Ide . tartoznak : . Csontbaj, főleg 
a) a v i l sav a s fö l de k l Erdphosphate) ugymmt Csontszú 
a a) Vilsavas keseréleg (Magnesia). Bujasenyv. 

fl) V i 1 s a v a s m és z é 1 e g (Kalk). 
Előállitásuk. Megtőltünk felényire egy pálinkás 

poharat vizellettel s öt hat csepp könlegeget csepegtetünk 
belé, a tüstint támadó zavarodás, és idővel képződő pehes 
gyengéd csapadék a kérdéses vilsavas földek és könlegeg
ből áll. Ezen csapadék 1-2 óra mulva sárgállani kezd. 

Górcsőileg nézd I. T. 5. Id. 
b) K én sav a s só k (Sulfate) főleg kénsavas ham- Cson.tbaj főleg 

~ k l") csontszu éleg (Suhas a 1 • . . „ ...... .: „ ·Lob! 
E 1 ő áll i t ás Szmte mmt az elobbmél megtoltunk 

félig egy pálinkapoharkát huggyal, aztán _megsavitjuk 
azt nebány csepp légsavval s felkavarjuk egy üvegpál":' 
czácskával, ekkor sósavas sulyéleget (murias barytae.) 
cseppentünk belé' mire eleinte csekély zavarodás, később 
valamelly pölhös feh~r csapadék mutatkozik = a kérdéses 
kénsavas sóknak megfelelő kénsavas sulyéleg. Ezen csa
padék pár óra mulva rózsaszínbe kezd játszani. 

Gór c s ő i le g holmi szemcséket mutat, nézd 1. T. 
7. idmát. 

c) Sósav a s s ó k (Chloride J főleg s talán egye- lzetl~n hugyár 

d"l k h ó Hasv1zkór u a ony as . · Á l' · k · . . E h 1 ~ 1• ••1 „ • 1. k ta anos v1z or E l ő á 1 h t a s gy uggya ie 1g megto tolt pa m a-
pohárkába nehány csepp légsav cseppentetik, aztán' lég-
savas ezüstéleg mindaddig öntetik belé , míg csak af-
féle túrós csapadék ki nem válik. Ezen csapadék só s a-
v a s e z ü s t él e g, melly a sósavas szikélegnek felel meg 
s melly górcsőileg csak ollyan, mint az előbb tárgyalt kén-
savas sulyéleg. 1. T. 6. Id. _ 

d) Vilsavas szikéleg (phosphas natri). 

Vesebaj , főle.g 
Brigbtbaj. 

Lob. 
Hagymáz • 
lzetlen hugyár • 

Vesebaj 
Hagymáz. 

Hagymáz! 
Brightbaj. 



( . Neve az ·ép ·állapoti, alkatrésznek, 
s az' r 

Előállitási mód és re~ísmerés. /

Jelentés, azaz névsora azon bajoknak, 
. . mellyeknél ezen alkatrész 
· túlsá~osan vagy fogyatkozva jő elő. 

E 1 ő á 11 i tás Azon iménlemlitett vizellet, mellyből lzetl~n bugyár 
t. i. a sósavas ezüstéleg lecsapaték, megszüretik s a tiszta ~as~izkór . . 
szüredékbe egyes cseppenkint belé eregetett könlegeggel tal.anos vizk.ór 
vegyitetvén közönyösitetik e neutralizáltatik ), mi megtör-
ténvén , azonnal hol~i szalmasárga csapadék verődik le J 

= v i 1 sav a s ezüstéleg, melly a vilsavas szikélegnek 
felel meg, s górcsőileg 1. T. 6. Id. 

G ·yakorl~ti megjegyzés. Magából értetik, hogy 
a mennyiség megbirálhatása miatt szinte annyi t. i. 
félpohárnyi ép huggyal kell ugyanazon időben mind eme 
kisérletéket megtenni, s hogy e szerint az a) ·b) e) d) 
alatt említett négy tüzálló sók kémlelése alkalmával ·nyolcz 
pálinkapohárra szorulunk, négyre az ép s négyre a kóros 
vizellet megtudása vegett. Ugyan így cselekedtünk a hugy
any (tulajdonkép a légsavas hugyany) mennyileges meg
itélténél. 

10. Vonátanyagok. (Extractive materien). 

Ezek kórtani jelentéssel nem igen bírnak. 
. 1 

Ha a hugyban nincs fehérnye , sem czukor, továb- . : 
bá kevesek a sók s mégis nagy a fajsuly; akkor azt á Vizkór. 
vonatanyagoknak túlságából származtatjuk. 

Jegyz. A mondottakból kitetszik, hogy az ép áUapot
bani alkatrészek is mutathatnak kórállapotot, nem ugyan . 
qualitative , hanem quantitative. Illik az főleg a · csapadék 
alakban előforduló részekre, mellyek ugyan épek, de a 
hugy maga kórra mutat, mert ép állapotban nincs csa'
padéka a vizelletnek. 

.,_ 

) .. 

· I 

Hagymáz! 
Brightbaj~ 

1oa 
IV. Kérdés. 
. . 

· Mellyek a hugynak kóros állapotbani a'J.katrészei, hogy lelni fel őket'? 
• · · s mi jelentésük'? 

Ezen kérdésre két hasábba foglalom (kö~nyebb áttekintés végett) feleletemet ~ a~ elsőbe 
jő a kóros állapoti alkatrész neve , annak fölleiési módja. és pedig a mennyire l~het .mind p h y
s ic a i , mind vegytani, mind pedig g ó r c s ő i úton, · a másodikba j~ a semiotica vagy is az~n 
bajnak neve , mellyekben a kérdéses alkatrész előfordúl. 

/ Jegyz. EZen kóros alkatrészek néha felolvadva, néha . meg üled·ékkint jőnek. ~1(5. 

A kóros alkatrész neve és reáismerés mód. 
Azon bajnaKneve, 
mellynél ezen alkat

rész elöjő 

----------------------------------------------------~-~~--~____,_....,_ 1. Brightféle baj. t. · Fehérnye (Albumin). 
a) Physicai úton. 2. Véres vizellés~ az 

A fehérnye-tartalmú hugy nem bir. különös jelekkel, 
. .. az: · vagy edények-

k1vévén hogy no- ből kiömlött vér 
' vekadett többnyire a fajsúly. . . (geflossenes Blut) 

A fehérnye vagy önállólag van a hugyban, s akkor a s z í n n i n c s yagy á~iz_zadott vér 
megváltozva, vagy a hugyhoz vegyült vérnek · savójából eredt, s ekkor 3CexoGsmottsc~es11Bélut) . 

. . d u • . ) • enyesv1ze s 
p 1 r o s a v1zellet, vagy a hugyhoz kevere ett genynek levébul (hquor pur1s melly vagy a hugy- , 
kerekedett, s ekkor zavaros zöld e s· sárgás dad (főleg alá felé) a vi- hólyagból vagy a 
zellet. . vesékből,v. valamelly 

b) Górcsőileg a vizellet alja bizonyos gombákat (pilze) mutat. 1fi.~lz~d~~~ 1ynaék , . . o sz1vatasana a·v r-
Nézd I. 1. 8. d. · · · bői veszi eredetét. 

c) V e gy t a ni 1 a g. 
a) N e d v e s h i d e g út o n, A hugyba jócskán csepegtetett tömény 

légsav sürü pépes v~gy - ha kevesebb ~ fehérnye - p?hös csapadék~t szül 
vagy legalább opálozó megzavarodást. 
: fl) F ő z é s_. á 1 t a 1. A hugy szinte olly ."modorban képez csapadé-

kot, s ezen vizsgálási mód érzékenyebb az előbbinél. . 
Meg kell különösen jegyezni, hogy fehérnyét keresvén, meg 

kell ell5bb a hugyot kémpapirral próbálni, valljon nem égvényes-e (alcalicus) 
mi ha volna , az az .ha a bemártott kék Lacmus-papirt meg nem vörösítné : 
akkor azt nehány csepp eczetsavval meg kell ~avitani, külön~en minden fő
zés daczára fölolvadva maradna , főleg ha csekély mennyiségü, a fehérnye. 

Tanácsos mind. az a) mind meg · a fl) kísérletet mindig megtenni. 
Jegyz. Midőn . a genylévből származik a fehérnye a hugyban, akkor igen 

csekély mennyiségü az , melly körühnényröl még lentebb is lesz szó. 
Okoz-e airndályt a fehérnye jelenléte a hugy. további 

vizsgálásában'? 
Igenis okoz, mert akár fözéssel, akár légsav hozzá cseppentésével 

megzavarja a hugyot, s így a további kémlelést lehetlenné teszi , ez okból ! ' 
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A kóros alkatrész neve és reáismerési mód. 

el kell távolítani a fehérnyét, ·mi akép történik, hogy több obonnyi 
hugyot fölfon;alunk és rongyon átszürünk - én még papíron is átszűröm, 

mert · csak igy nyerhetni átlátszó tiszta vizelletet, ezt ezután további vizsgálat 
álá úgy vesszük, mint az ép tiszta hugyot. 

2. Bizonyos új (Protein összeköttetés) ritka tünemény. 

Köteles vagyok megemlíteni, hogy ollykor a fözés által megzavarodó 
hagy Jégsavvali kevertetésnél ·meg nem akar zavarodni s 
csupán tömény eczetsavval ád csapadékot, mit dr. Heller valamelly még eléggé 
nem· ismért Protei.n-Verbindung-nak nevezett alkatrésznek tulajdonít. Ha az 
illy hugy főzetilr, hártyát mutat fölületén , és sajtszagú ( relata retuli). 

3. Fejet-testecskék (Emulsions körperchen), csak a hireért. 

á) P h y sic a i úton gyanítjuk ha fehéres zavaros a hugy. 
b) Górcsőileg reáismerni az 1. T. 9. Id. melly kisebb nagyobb 

kerekded, a tejéhez hasonló - testecskéket mutat. Fehérnyéve! és háj
jal szövetkezik a vizelletben, de czukorral n e m, s ezért nem is lehet ezen 
fejettestecskéket téjlerakodásnak tartani, mert téjlerakodiisnál czukrot is lelünk 
~ind~'g a vizelletben. (Heller). 

Azon bajnaj neve , 
mellynél ezen alkat

rész előjő. 

l 

4. Czukor (igen érdekes) Jegyz. A hugyczukor ugyanazonos a szőllőczukorral, M, h , (d" 
• • . . i ezes ugyar 1a-

de _nem a nad- vagy teJczukorral. 1 b~t~s mell~tus)Csec~-
a) P h y sic a i úton gyanítunk czukorra ha sáp p ad t - csaknem szí- , m~ngy taly?gokn.al 

. . . midőn a teJ elva-
nellen hugy a hugymérőn 3 helyett 6-8 fokot mutat s allvan megzavarodik lasztás megszünt 
és eleinte élesztő-, később eczetszagot terjeszt. . ! (Ekkor a téj-czukor 

b) Vegytani l a g gyanitunk, ha a fajsúly nagylétének daczára fehér- hugy-czukorrá mó
nyét főzés vagy légsavazás által el nem árúl , meggyőződni pedig meggyőző- 1 doiult.) 
dünk felüle; következő három úgy nevezett czukor próba által. 

1-ső Pettenkofer szerint a) 2-3 szemer (gran) epét (fel 
tauri. inspiss) olvasztunk föl a kérdéses vizelletben, ·melly vizellet egy henger I 
alaku ujnyi vastag .kémüvegben 1-2 hüvelyknyi magasságra fogl?:l tatik. 

fl) Belé cseppentünk ezen zagyvalékba 5-8 csepp tömény kénsa
vat, s azonnal egy pohár hideg vízbe mártjuk félig a kémüveget, mellynek 
bennéke a kénsav odajárúltával megmelegszik és szép viola (violett) színe ál
tal a czukrot elárulja. 

2-ik T rom m e r szerin t a) A vizsgáltatandó hugyot kémüvegcsébe 
öntvén 1/a kénsavas rézéleg (sulfas cuprici) tömény olvadékkal összevegyítjük. 

(3) Megint mintegy '/a-nyi haméleg (kali caustic) tömény olvadékot 
adunk közibe. 
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A kóros alkatrész neve és reáismerési mód. 
Azon bajnak neve , 
mellynél ezen alkat

rész előjő. 

----------------------------------------------------~--------..:----r) Ezen keveréket a szeszlámpa fölébe tartván, halkkal 
gitjük, és fölforraljuk, *) s a folyadéknak narancs-veresd támadó 
igazit a czukor jelenlétére. 

megmele-1 
csapadéka 

3-ik Hell e r szerint a) A vizellet 1-2 ujnyi magasságra a kém
üvegbe öntetvén., s véle meg annyi a kit e 1 h e t ő b b töm é n y haméleg olva
dék vegyitetvén, a szeszlám,t1a lángján fölforraltatik·-, mire a folyadék barnás 
sárga, vagy kávébarna lesz, ha csakugyan jelen a czukor. _ 

fi) Nehány csepp légsa.v öntetik a keverékbe, melly által ez égett 
czukorillatot nyer , főleg ha az ember tenyerére locsantja, s azt ott egy kis
sé szétdörgöli. f 

5. Vér (érdekes tárgy). Aranyér. · 
A vér két alakban fordúl elő a hugyban t. i. mint ki fo 1 y t, és mint1Érpukkanás a vesé

ben vagy hugyhó-: 
á ti z z ad t. lyagban, külső erő-

1) A ki f o l y t vér (tekéstől, vérlevestől s néha rostonyástól). szakok (kövek) be-
a) Physicai úton ekép ismerni reá: a hugy pirosas mielőtt meg- hatása után. 

ülepednék, később rendes sárga: szinü, de üledékét vér- és rostonya-alvadékok Vese-tál.yog. 
· · fib · 1 ) k · ·k Hólyagrak. (Sangmms et 1 rmae coagu a epez1 . Bricrhtba·. 
b) Górcsőileg tisztán látni a vértekéket. ~ J 
Jegyz. Ha a vérüledékben rostonya alvadék czafatok nem mutatkoznak: 

akkor azok a hugyvezédekben (ureteres) szoktak pangani, s nagy kínok közt 
csutakokkép időszakonkint kitakarodni, vagy hugykőképződést serkenteni. 1 B . htb . első idö-

2) A z át izzad t vér ( exosmotisches Blut). P h y sic a i 1 a g megtekint- s:~~a. aJ 
ve vérpiros a hugy, de g ó r c s~ i le g nem találm vértek éket , s ~kép a hugy 
a megrepedt vértekékbőt kiszivár9ott, s az edények falain a vérlével - s, e 
szerint fehérnyével is - átizzadt vérpirtól (Haematin) kapja szinét. 

Miképen lehet megtudni, valljon a vérpir (Haematin 
Blutroth) melly rend-ellenes alkatrésze a hugynak- vagy a. 
(rend e s) vérbarnány- (Haemaphein-Blutbraun) bizonyos módosulásának kelljen 
e a hugy veresded szinét tulajdonítani'? · 

Felelet: Vegytani l ag, fölforraljuk t. i. kémüvegcsében szeszlámpa 
fölött a bugyot, melly ha vérpirtartalmú t-ör fehérnyét, az az pehekben meg
alvó fehérnyét rak le. 2-or Ezen vérpirú fehérnye veresre, s .ha megszárad 
veresbarnára festi azon rongyot, mellyen a tőle elválaszJandó hugy általszüretik. 

i>) Minden a kémüvegben történő főzésnél négyre ügyeljünk : 
1-ör. Hogy felénél több fózetendőt ne öntsünk az üvegbe. 
2-or. Az üveg alja nedves ne legyen, különben elpattan. 
3-or. Halkkal melegitessék meg az üveg. ' 
-i-er. Nem függőlegesen , hanem rézsut tartassék a főzés alatt az üveg. 
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Azon bajnak neve , 
A kóros alkatrész neve és reáismerési mód. · mellvnél ezen alkat

.rész elöjő. 

Ha csak a vérbarnány okozná a hugy pirosdadságát, akkor fehérnye 
nem kerekedik a' főzés alkalmával' kivevén ha egyéb oknál fogva nem volna 
fehérnye a hugyban , de habár ez is megtörténnék , akkor soha veresre vagy 
veresbarnára nem festetnékl a szürő rongy, hanem csak szennyés sárgára (bene 
notandum!) 

Gyakorlati tekintetben érdekes tudni valljon a hug y
ban találtatott vérnek vese- vagy holyag-baj-e az oka'? 

E czélból fölforralván átszűrjük a vizelletet, melly ekép a vértől meg
menekülvén két áJlapotban mutatkozik : _ 
Vagy t.i. rendes,- vagy akár sok is Vagy megfogyatkozt.ak a sók,j 
a tüzálló sók, a hugyany és hugysav különösen a konyhasó, továbba a hu- . 
mennyisége, s ekkor ép a vese s csak gyany ; néha a hugysav is= vese baj. I 
a hólyagban a baj. · A bugymérő két foknál sokkal ke-

Ezen esetben a húgymérő 2 vagy 3 vesebbet mutat. 
fokot mutat. 

6. Geny- Eiter- (érdekes tárgy.) 
a) P b y s i e a i ú t o n gyanitható a geny, ha vagy zavaros szürkés-sargás 1. Vese baj· . 

h „ ké · · · k' é ··1d b "t · ··1 d 'k t ké 2· HugyhólyagbaJ. a ugy, vagy szur s-sargas es 1ss zo es e Ja szo u e e e pez. , 3. Akármicsoda ter-
b) G ó re s ö i le g tisztán .látni a genysejteket, mellyek ugyan igen ha- jedelmesebb genye-

sonlók a nyálsejtekhez , de megkülönböztetésükről tüstént-.,_szóllandok. dés a testben. · 
e) Veg ytan il a g meggyőződünk a genytartalomról, ha a zavaros 

bugy a fölförrasztásra nem tisztúl meg, ha n e m m é g z a v a r o s ab b, p öl y
h ö s eb b lesz; mert , valamint már fönt emlitém , a genylévben mindig fog
laltatik fehérnye , melly tehát a fövésnél megs.ürül. 

Miután sok hugysárgány {Uroxantin) van e bugyban, ez, pedig a lég
savvali érintésre m~gswkott pirosodni , mindig kékes piros szint ölt magára 
a hugy , a hányszor légsavval altatik meg a gcnylév fehérnyéje. 

Megjegyzendő még, hogy eWfordúlhat a geny a hugyban: 
1-ör egymaga·, 
2-or nyákkal ~ev.erve , 
3-or vértestek~el -egyelitve , 
4-er kiiÍönféle sós üledékkel, főleg vilsawas földekkel vagy pedig hugy-

1 
savas könlegeggel. 

Valljo·n egymaga van-e a gen y a vizelletben, kimutatja a 

gó re s ő. · l 
Hendesen azt tapasztalni , hogy a geny a vesztegen tartott hugyban 

magától szépen leülepszik, de néha örökké fö liü gg es z!ve libegnek a genyl 
sejtek , mit p h y s i e e a geny zavarossága árúl el ; s mi annak oka, hogy 1 
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ollykor fölfüggesztve marad a geny '? nem más, mint a hugynak önálló sürü
sége = magas fajsúlya. 

Valljon nyákkal (Schleim) van-e a geny kevervP. a vizel
t e tb e n '? megtudni következőleg : 

a) p h y s j. e e d nyákkal vegyült geny sürü és összetartó, s mintegy le-I 
benyes fölhőt mutat a hugy alján. ! 

b) Górcsőileg a genytestek a nyáktestekhez hasonlók ugyan, külön- / 
böznek mindazáltal ; mert: · 1 

1 

A genytestek A nyáktestek 
sárgás-szürkék, Qó szem kell hozzá) -palaszürkék vagy is szürkécskék. Vala
valamivel naayobbak,{nehéz megitélni.) mivel kisebbek a genytesteknél, sima 
Érdes-szemcsés fölületüek 1-4 ma- felületüek_ (csak a jól gyakorlott veheti ' 
got látni a genytestben, ha egy két észre.) Magot nem látni a nyáktestben, 
csepp tömény eczet-savat öntünk a ha eczetsavval érintetik a nyák, ak
górcső alá bocsátandó genyre ·' akkor · kor ennek testeiben szinte mutatkoznakJ 
az emlitelt 1-4 mag sokkal jobban magvak, de azok nem sárgák, és mint · 
kivehető , és sárgálló szint mutat , a mondják csak 1-2. J. Táb. 3 J. a. 
genytest pedig elveszti érdes-szemcsés 
fölületét. 1. Táb. 31. e. 

Bár mint iparkodtam, egészen tiszta eredményre a nyák- és geny-tes
tek megkülönböztetésében nem juthattam górcsői uton , minek talán" láter5m 
életlensége az oka. 

Tudjuk, hogy a genytartalmú hugy fölforralva mindig megzavarodik a 
benne foglalt fehérnyének megalvása által , de ha igen kevés a geny, akkor 1 

előbb egy részét a hugynak el kell gözölgtetni ' s csak a:kkor mutatkoznak 1 

a fehérnye-alvadék=czafatok vagy pehek. Ha tehát sokáig főve sem támad ) 
csapadék a genygyanus hugyban: akkor az a mit genynek tartottunk, physicai 
vagy górcsői (járatlan) úton ne m g e ny , ha,nem nyák. . Í 

Végtére nyáknak kell a genynek vélt üledéket valamelly még föl nem 
forralt hugyban tartani , ha, légsav hozzá járúltával sem akar új és zavaro- : 
sabh czafatos üledék a vizelletben támadni. ' 1 

Hogyan kell a genyt a nyáktól elválasztani, hogy azt ! 
körülbelül mennyileg is--megitélhessük'? 

Miután az efféle hugy megülepedett, letöltjük a hig részt , s csak egy 1 

ltjnyit hagyunk belőle ai üledék fölött, erre ismét 1-2 ujnyi lepárolt vizet 
(aqua destillata) öntünk, a zagyvalékot jól összevissza rázogatjuk, és a hi
gabb felét a hugynak a sürüről leöntjük, ezen higabb rész a netalán· jelenlévő 
genytestecskéket magában rejti , mellyeket górcső alatt föllelünk, ba ugyan 
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ezen leöntött higabb-féle részt egy darab ideig megülepesztettük. Per regu
lam auream megtudni mennyi geny ürittetik ki 24 óra alatt. 

Hogyan lehet a genyt a vértől elkülönözni'? 
Az ember az efféle veresbe játszó zavaros , és néha ~~rgás szürke j 

üledéket bocsátó bugyra jó sok vizet (5- 6 annyit mint a hugy). ön~ ekkor 
a vértestecskék fölpukkannak, s a genytestek leülepednek, melly~ket valamelly \ 
szük edényben, föleg egy . kémpohárban , igen könnyen lehet összegyüjteni. 
. Hogy kell a genyt vilsavas földüledékt{)l elválasztani'? 

Az ember nehány csepp föleresztett só· vagy kén-savat önt a hugyba, 
ez által a vilsavas sók. fölolvadnak, s a geny tisztán kivehet{). 

H o gy s i ok t u k a g e ny t h u gy sav a s ü l e dék tő l el táv o l i
t a ni. Fölrázzuk az efféle geny és hugysavból álló üledékü ·vizelletet, a geny
nél sokkal nehezebb húgysav leülepszik, a g~nysejtek p.edig a hugyban föl
függesztve (suspendálva) libegnek., s ezek most a hugysavról leöntetnek, mi
dőn a geny ezen öntedékben alászált, górcső alatt szemlélhetők a geny-
~ill~ . 

Ezen hosszas te pe cs lé s nem pedántság, hanem lényeges ohaj-
ték, melly nélkül nem lehet a gennyel tisztába jöni. 1 

Valamint fönt a vérről emlitém, úgy most a genyről is i 
érdek e s gy a kor l a ti tekintet b e.n m e g tud ni , v a 11 j o.:n honnan 
fakad a hug yban rejlő geny'? . 

1. Ha a geny a vesékh'ől fakad, akkor a geny mint tiszta O'eny 
1~utatkozik a hugyban , · (az az nyák sincs vér sincs hozzá vegyülve), még" pe
dig szakonként szaporán, szakonként gyéren. - A hugy csekély fajsullyal bír 
s ezért a geny mindig felfüggesztve találtatik, miért is zavaros és üledékte
~en ~ - hu~y. A hugysav (mint tudjuk) iliyenkor igen megkevesbült, vagy hj
anyzik egeszen. A savak a hugyannyal együtt megfogyatkoztak. A hugy sok 
fehérnyével bír, és savasan vagy c s a k gyengéd égvényesen ( alkaliscbJ 
reágál, de könlegeges bűzzel nem bír. . 

2. Ha a geny a li ól y a g b ól fakad : akkor a geny n e m mint tiszta 
· hanem nyákmaszattal (Schleimklumpen) · keverten szokott mutatkozni, a hug; 

nem savasan hanem ugyancsak ég v é n y e s e n hat , büzös és kénsavas 
könlegeggel bővelkedik , a sók a hugyany és a hugysav rendes mennyiségüek. 

. . . A b ugyan y r ó l az n e ~ e z e t e s , h o g y a k k o r még k e v e s b_ ü J , 
ha rgen sok a szénsavas könlegeg! · 

3. Ha a geny e gy eb ü n ne n fakad, nevezetesen a vérből hová . ' 
akárminő genyedő részből fölszivathatik , akkor a sók is rendes aránynak, a 
könlegeges büz sincs jelen, de nyák mindig találtatik s néha szénsavas könlegeg , 
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melly a hugyanyból támad. Ellenhatása , mellyrfü nem tudom miért ballgat-
1 

nak a szerzők , ~alószinüleg savas , az az rendes. 
Hugyot a genytől átszürés által lehet .eltávolítani, épen úgy, mint a 

me galtatott fehérnyétől , NB. előrement főzés után. , . 

7. Epebarnány (Bilipbaein) és 8. Epesavas szikéleg (Gallensaures Natron . • 
avagy epe. . Sárgakór . 

. Májlob · 
Epebarnány találkozik epe nélkül a hugyban de epe nem -epebarnany Egyéb . májbaj 

nélkül. Ránggörcs. 
Sárga kór n á l, májlobnál s eg.y éb májbántalomnál többnyire csak az 

epebarnány van jelen epe nélkül a hugyban ' valamint a vérben is. 
Physicai megismertető jelei. A hugynarancsszinü, bar,:iás,bar

na , zöldes , barna-feketés, vékony rétegekben és szélein élénk világos sárga. 
A hugyba mártot rongyszilak megsárgúl (régi de biztos mód.) 

. Vegytan i la g reá ismerni ha légsavat szaporán és jócskán önte
nek a hugyba, s ezt evvel össze nem keverik. 

Ha kevés az epe barnán y, akkor ezen kémkedés útján kékes zöld 
(bouteillengrün) szín hozatik elő. ('?) 

Ha s z a por a az ·e p eb a r n á n y , akkor eleinte kék , aztán violaszín, 
később vörös , s végtére állandóan sárga szín matatkozik a hugyban. 

Hogy az ember a legcsekélyebb mennyiségü epebarnányt megkülönböz- ' 
tethesse jó egy kevés· fehérnye~tartalmú fo lyadékot p. vérsavót a hugyba ke
verni, melly a . légsavval megaludván· testül szolgál a zöld s egyéb színnek. 

Valamint az eddig említett vegy- és g.órcsőtani ad'atokról elmondha.J 
tom, hogy p r o b a t u m est : úgy erről az epébarnány fölfedezéaér51 csak azt 
nyilatkozhatom, hogy biz én mire sem mehettem, s erre reáillik a „maradjunk 
a réginél" t. i. az úgy is ismert rorigybemártási és ekképi szinesitési modornál, 

Az epét . akkép lelni föl, ha ·a hugy elgőzölgtetik , a maradék léllel 
(alcohol) kevertetik, ez elgőzölgtetik s az ebbeli maradékban keserfi iz érez
tetik. 

9. Szénsavas könlegeg (Kohlensaures Ammoniak). Hagy.máz :a javulás 

E d . b h 'l b . d' l b · 1 (H . előtt ' re ez vagy a ver en, vagy a1 o yag an es pe 1g mgyany o arn- Tüdfüob után 
stofT) főleg ha sok nyák vagyon (hólyagtakár alkalmával) a hugyban. Váltóláz roba.:ináJ, 

Minél több a szénsavas könlegeg valamelly vizelletben: annál büzösebb Hugyrekedés, 
(urinös, ammoniakalisch stinkend) az, és annál égvényesebben is hat; ezen H~~~gtakár, 
égvényesség ( alkaleszenz) okozza . azt is, hogy igen sok vilsavas könlegeg K aJ. 
és keseréleg (mellyről lentebb) jegeczek m.utatkoznak csapa~ék .gyanánt a vi-
zelletben, 
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Reáismerni : 

a) P h y sic a i út o n a hugynak csipős bűze által , 

b) Vegytani la g a) Pezseg a hugy ha valameJJy sav öntetik belé (a 
pezsgést tudjuk a kibontakozó szénsav okozza.) 

19) Az ellenhatás .égvényes , a kék lakmusz, kék marad. 

r) Ha a műszerek közt fönt_ említett könlegeges készületbe öntünk a vizel
letből s 3'ZUn · vékony csőbe, melly a dugót átfurja, egy kis darab ne d v e s 
veres lakmusz-papírt dugunk, s a tökbeni folyadékot fölforraljuk , ekkor t. i., 
.a s~énsa; els()b~i elillanása utá~, a könlegeg kezd ellebbeni, s ennek égvényes 1 

elparolgasa a p1r~s . lakmuszpap1rt kékre festi. 1 

Kór o d a 1 J e g y z e t. Az effélét hugyozóknál nagyon ajánltatik a sok
szori vizellés, mert a szénsavas könlegeg izgatván a hólyag takhártyáját több 
nyákot választ el, a: nyák pedig újra sok szénsavas hugyot . fejleszt, valamint 
a gazdagság a fösvénységet szüli. 

10. Vilsavas könlegeg és keseréJeg. . 

Ezen alkatrész üledékkint találtatik a hu~yban , még pedig áz égvé- U~ytanazolnöbbb~JOká . . · mm az e 1 sz m 
nyesben, mmtan az égvényes vizelletnek könlegege a rendesen jelenlevő vilsa-

1 
alatt. 

vas keseréleggel 'é~y hármas sót képez mellyre 1 . 

Górcső i 1 e~ ismerünk reá. N. 1. T. 10. Id. . 

t 1. Hugysavas könlegeg (Harnsaures Ammoniak) gyakran fordúl elő. , 

a) P h Y s i e a i 1 a g megtekintve vagy tiszta a huo<y, vagy pedig zavaros HCagy~azl.. , t" 
. . .. . . . o . sorvas az, es u-

mmt a h1g genyes, uledéke egyébkmt mmd1g van, melly korpakülemü és fe- dfüob válásaik. 
hér, sárga , barnás , téglaszín , rózsaszln , sőt ollykor kékes is lehet, s igy Csúz. 
pbysicailag tekintve . semmi megkülönböztető jellemmel n.em bir, de 1 Köszvény. 

b) Vegytani! a g könnyű az isme, mert ' · 

a) Fölforralva a hugy valamint annak üledéke is egészen meo'tisztúl 
(kivevén, ha gennyel, vagy ' vilsavas c keseréleg-könlegeggel van kever~e mi 
. . ' :sg n ~yakor.i esemény), ha. kihül ismét megzavarodik a hogy, a csapadék is-
mét megko1:pásodik. 

P'J Ha égető haméleget vetünk a hugyba, ezt a könlegeges készületbe 
öntjük, ·kor ·megkékül a veres lakmusz-papir, me11y ·nedvesen a cső vé-
gébe dugáh'k. ' 

y) Az úgy nevezett Murexid próba is szépen sike1·ülendő. 

c) Górcsőileg szemcsés ikrás gyurmát · mutat 1. T. 7. vagy 11. idom. Ezen ~ 
üledék a bugypirral vegyülve szokott az éjedényhez erősen ragadni. 
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12. Hugysavas ,szikéleg (Harnsaures Natron), csak a hireért. . ...... , 
Ez ritkán s többnyire gyermekeknél mutatkozik , mint igen gyér üle- Semmi kulonos. 

dék. Többnyire a hugysavas könlegeghez szövetkezik. 
Górcsőileg nézd 1. T. 12. Id. 

13. Sóska savas mészéleg (Kleesaurer-Kalk) ritka. 
Egyedül ·vagy más csapadékkal keverve szokott üledékkint m~- Angolkqr. , 

tatkozni. Sóskasava~. kőbaj. 

a) P h y s i c a i 1 a g fehér szemcsés üledék. 
b) Górcsőileg 1. T. 13. Id . 
c) Vegytani I a g. Ha savak öntetnek ezen üledékre, nem támad pezsgés, 

kivevén ha az üledék elébb az éreny kanálkában szeszlángra tartatván kiégette
tik, melly alkalommal a sóskasavasból szénsavas mészéleg támad. 

Forrasztó cső előtt nagy fényárasztással izzik a sóskasavas mész , és 
égett mésszé válik, melly vízzel leöntve igen égvényesen hat. 

t 4. Szénsavas mészéleg (Kohlensaurer-Kalk) igen ritka. 
úgy furdúl elő mint az előbbi, egyedül t. i. vagy más csapadékkal csa- Cs?ntszú. . , 

dékk. t éha huO"ykővé is össze göngyölödik. :1JuJakóros csontban-pa m ' n o <. • talom 
a) G ó re~ ő 'i le g szemcsés vagy jege~zedett mint l. T. 12. Id. • 

b) Vegytani 1 a g. 
a) Pezsegve olvad föl ha savak öntetnek ezen üledékre 
(3) Forrasztő csőveli égetésre égett mészszé v~lik s mint az előbbi ég-

vényesen hat. 
15. Timéleg (Thonerde), fölölle ritka. 

Egyéb üledékekkel találtaték Hellertől egyszer. Kóbántalom·. 
A forrasztó cső előtt kék szint .ölte magára , miután a hólyagnyáknak 

kénével ultramarinná, melly mint tudjuk kék , alakult át. 

i 6. Hólyagnya Cystin (ritka.) 
Hol fölolvadva, hol fölfüggesztve, 'hol iiledékkint fordúl elő a hugyban 
a)'Górcsőileg I. T. 15. ·Id. 
b) V e gy tani 1 a g. F,orrasz!ó ·csővel égetve kékes lángra lobban és 

saját égett szarvhoz hasonló bűzt áraszt. · 
17. Bellin-féle belhám (Bellinisches Epithelium.) 

a) p h y s i c a i l a g szennyes fehér üledékkint mutatkozik. 
b) Gór eső i l e g csöveket mutat mint I. T. 16. Id. 

Bright baj. 

18. Ráksejtek mint üledék. 
Górcső i I e g. Saját meggyőződésem szerint a ráknak górcsői meg- Rák a hólyagban. 

ismeréséről, bármint iparkodom is, mit sem szólhatok, némelly hugykém egyéb- / 

• 
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kint az állitja, hogy az 1. T. t 7. Id. alatti rajzhoz hasonló farkos (geschwanzt) 
sejtek mindig rákra. mutatnak. 

Mondják hogy ezen sejtek között vértestek mindig találtatnak. 
f 9. Ondóállatkák (Spermafozoen.) 

Górcsőileg mint a I. T. 18. Idma mutatja. 
20. Könkéneg (Schwefelwasserstoff). 

a) Physi cailag a hugy 'záp tojás szagú. 
b) Vegytan i 1 a g ha a hugy a könlegeges készületben fözetik, de nem 

piros lakmusz hanem ólomczukor olvadékkal nedvesített papir dugatik a vékony 
csőbe , akkor az megbarnúl. ' 

S mit jelent ezen ritkaság '? Hogy egy kevés fehérnye , vagy geny van 
a hugyban , mit más úton hamarább megtudni. 

i Azon bajnak neve, 

1 

mellynél ezen a!kat
rész · elő jő. 

Ondófolyás (Sper
matorrhoea ), 

21. Hugykéknye (Uroglaucin) és 22. Hugypi_r (Urodin). Hólyag takár 
a) p h ys i c a i 1 a g kékes vagy viólaszinü a különféle üledék. · Gerinczagyrándulás 
b) G ó r cső i 1 e g · ollykor önállólag az uroglaucin I. T. ~ 9. I. az urodin Brightbaj. 

l T. 18. Id. . 1 
r 23. Hugyveresnye (Uroerythrin.) . . . . . 

A p h .y s i c a i 1 a g sárgás-veres, vagy veres , vagy téglaszm vagy p1rosdad 1 Valtólaz · 
. k' ·~1.1 ··1 dék k . · Lob. szme az a arm11t e u e ne . . .. . . Csúz. 

A hugyveresnye alcobollal ki nem vonathato a hugyuledékből s ez altal 
különbözik a bugypirtól, - mi valamint a 15 számtól a 23-'ig mondottak, mind 
nagyon szép, csakhogy eddig hasznát betegágynál nem tapasztalb~ttam. 

V. Kérdés. 
Mellyek az é p hugynak mind physicai, mind meg vegytani bélyegei'? 

Az ép hug.ynak, mell y mindig reggeli legyen pbysicai meg · vegytani 
bél yegei ezek! 

1. Átlátszóság , és bor- vagy gyantár-sárga szin. 
2. Ha nehány óráig vesztegel a húgy, kisded föll..iő (nyák) mutatkozik benne. 
3. Frissiben , melegiben leves szag , később s_aját hugybüz , később csípős könlegeges 

büdösség árad el a hugy között. 
4. Fajsúlya t015 - 102 5, a hugymérőn pedig re n de s e n 3. 
Jegyz. Ha sokat izzad, 'vagy keveset iszik az ember, sürüebb s . az·ért nehezebb is a bugy. 
5. Ellen~atása mértékletesen savas (még 5 -6 óra · után is) az az ha nem is pirosra, 

legalább viola-szinte festi a beléje mártott kék lakmusz-papírt ... 
6. Fölforralva meg nem zavarodik , meg nem. pehesedik. 
1. A 24 óra alatt bocsá:tott hugy mintegy 48, azaz óránként két, obonra rúg. 
Jegyz. Ha nehány nap áll a hugy, akkor vilsavas könlegeg-keseréleg támad benne , meg 

kénsavas mészéleg , mind a kettő csapadékul ; ba még hosszabb ideig tartatik el a vízellet , ak-
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kor sósavas szikéleg 1. T. 20. Id., sósavas könlegeg 1. T. ~1. Id., és kénsfnas szikéleg-könlegeg 
1. T. 22. Id. támadoz üledékül benne. 

A rothadó hugyban ezen sókon kül még a vibrio lineola is előfordúl. 

Ha az eddig említetteket jól magunkévá tettük , s a fölfedezendők kikémlésével gyakor
latilag ügyesen belé okultunk, akkor képesek vagyunk eme két kórodai kérdésre megfelelni : 

1-ör V~n-é eme vagy ama épállap ·oti alkatr·ész kelletinél túl szapo
rodva, vagy megcsökkenve'? 

2-or Van-é eme vagy ama kórállapoti alkatrész (p. czukor, geny, fe
h é r n y e , e p e , s a t.) a v i z e l l e t b e n '? 

De sokkal nehezebb a következő kórodai kérdésre megfelelni : 
Ugyan miféle rendellenesség van ezen vizelletben'? 

Hogy erre idő- és költségvesztegetés nélkiíl niegfelelhessünk, a mindjárt érintendő mo
dort merem saját buvárkodásom nyomán ajánlani : 

Valamint a kórboncztanban nem 0kélyes a vizsgálat, ha a gyakorló orvosnak ohajtása 
szerint csupán egy üreget bont föl az ember, hanem az egész életművezetet szükséges gondo
san átvizsgálni , mert ollykor csak másodlagos valamelly kitünőleg bántalmazott üregnek a rend
ellenisége , oka pedig más üregben rejlik, úgy szinte tö~életl~n azon bugyvizsgálat, melly cs u
p á n e g y kórállapoti , vagy c ~ u pá n e gy túlzó , vagy lriányzó rendes állapoti alkatrész fölkere
sé:;ében forgolódik, hanem tétessék meg mi~den alkatrésznek vizsgálata, s mig jobbat nem is.me-
rek, a következő vizsgálati és följegyzési . módot ·merem ajánlani, mi által a r 
_ · VII. :Kérdés meg lesz fejtve , melly igy hangzott: 

·Mi n ő r e n d b e n k e 11 ~ z ö s s z e s h u gy v i z s g á l a t o t k e z e 1 n i , s a 1 e 1 e t e t a j e g y-
. z ő k ö n y v b e b e i g t a t n i. 

a) Felnyitom jegyzőkönyvemet, melly zongora-kÓta-alakúlag szélesebb mint magas , melly 
továbbá összesen mind a két n'yilt lapon in continuo futó 22 hosszas hasábból áll, s mellyeknek 
homlokai vagy is czimei ezek: 1 

i. A bontásnak futó száma, 
2. A bontás napja, 
3. A betegnek s orvosának neve , I 

4. A bugynak 24- óra alatt bocsátott mennyisége , 
5. A hugynak színe és áttünősége , 
6. A netalán jelenlévő üledéknek a vizsgálandó hugyboz mért mennyisége, idoma (kor-

pás, czafatos s a t.) és szine, 
7. A hugy szaga (hugy- vagy könlegeg- vagy záp tojás-szag.) 
8. A hagy fajsúlya , mit a bugymérő - urometer - mond meg. 
9. Mikép hat a hugy a kémpapirra '? . 

, 10. Mi támad, ha kémüvegben szeszmécsnél fölforraltatik a bugy '? _ . 
1 t. _Mi a hugynak akkori fajsulya, ha főzés vagy légsavvali keverés után fehérnyét tu~ 

datván, megszüretett s megfiltráltatott '? 
12. Mi támad, ha légsav cseppentetik a hugyba '? 

15 
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13. Mi történik az igen súlyos huggyal, ha rágó haméleggel vegyitetik '? 
14. Mik ép hat a könlegeg a bugyra '? 
15. Mikép hat a légsavval kissé megsavilolt bugyra a légsavas ezüstéleg? 
16. 1\iikép ha't a légsavval kissé megsavitott bugyra a sósavas sulyéleg '? 
.17. Mit mutat a megfőtt bugy ~ ha légsa vval érintetik ? 

•' 

18, Mikép hat a vr.. szám alatt légsavas ezüstéleggel kevert hugynak filtratumára a 
k .. l . -? ~ on egeg . _ . 

19. Mit mutat a 6. szám alatt emlitett netalán magától ~utatkozó üledék a górcső .alatt'? 
20 .. Mit mutatnak emez üledékek , ha szeszmécsnél fölforraltatnak, vagy_ egyéq - a fönt 

emlilett szabálvok szerint - ·vegytani kezelés alá vétetnek '? 
2 t. Mi mutatkozik 24 óra mulva, ha 30 · csep sósavat öntünk azon hengerüvegbeni 

hugyba, mellyet a 8-ik vagy 11-ik szám alatt megmértünk '? . -
. 22. Mi a betegségnek rövid története s kórodai neve, mellynek lefolyta alatt a tárgyalt 

hugy elválasztaték '? 
23. Honnan származott a, netalán előjött vér vagy geny-'? 
24-. l\'li a neve azon kórállapotnak, mellyel mi a hugyvizsgálatból gyanitunk '? 

Ezen 24 hosszas hasábon 
kivül 4 haránt is vagyon 
t. i. 4 különféle bugy vizs
gálati eredményének bei.g
tására. A jegyzőkönyv kis
ded arcza ez : 

1 2 l 314: \ 5 l 6 l 71 8j 9l10lt1II 2 13J14jt5l16j17 1 18 1 19l20/2tl2~l23j24' 
-:-f, --,- ,- ,- 1 1 1 1 1 1 1 , 1 ,. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
II. 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 
--'-- - · 

m.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,, 1 
IV. 1 \ 1 \ 1 1 \ 1 L 1 1 1 1 # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

·b) Egy jókora pohár ép hugyot teszek az asztalnak 8/h jegygyel biró helyére a kóros vizel
letet mindig magam előtt tartom; s ipindig ezt értem, ha a vizelietről szóllok, kivevén ha hozzá 
teszem az ép epithetont. 

o) A netalán jelen levő csapadékról leöntöm a többi vizelletet, s a csapadékot a e) jegyü 
helyre teszem, ha nincs csapadék, akkor a c. jegyü helyre egy darab papirt, vagy kártyát, pénzt 
vagy akármit teszek , hogy tévedésből e helyre egyebet ne állítsak, mi mint látandjuk, egyebüvé 
való. 

d) Bei(Om a jegyzőkönyvnek 1-7i h<\sábjait a kérdéseknek a vizsgálat alatti hugyról szólló 
feleleteivel. A halvány, k e vess é .zavart bugynál meghatározzuk, valljon e tulajdonságot hugy
~avas könlegeg, sulyéleg, felfüggesztett geny, vagy fejettestecskék okozzák-é '? a b a r.n ás szinnél 
megvizsgáljuk valljon vér, epe vagy vérbarnány-é a szülok '? s ár g ~ sz i n né l megállapiljuk .v:all~ 

jon az epe vagy áz uroxanti~ fest-é 1 
e) Egy (hüvelyknyi vastagságú) hengerüvegbe nem egészen csordúltig hugyot öntök, belé bo

csatom a második fokig a hugymérőt , s- megvizsgálván, mennyire merül el a sulymérő, beírom 
a fok számát a 8-ik rovatba. A hugy d/ e czimü helyre tétetik. 

f) Egy ujnyi ·bosszú és valamivel keskenyebb lakmusz-papirt bemártok 2-3 vonalnyira 
az e. alatt megmért és d/e helyen álló .hugyba s beirom a 9-ik rovatba, valljon megpirult, violaszi
nesedett vagy kék maradt-é az. 

1-15 

g) Veszek vagy két gyüszünyi vizelletet, akár volt üledéke, akár nem , s fölforralom azt 
egy kémpohárkában a mécslángon s bejegyzem, hogy talán · 

a) A zavaros vize 11 e t egészen megtisztúlt = hugysav'as könlegeg, 
vagy fJ) A zavaros vize 11 e t csak kevéssé tisztult= hugysavas könlegeg és vilsavas földek, 
vagy r) A ti s z t a v i z e 11 e t megzavarodott = fehérnye , 
vagy 8) A tiszta vizellet fölforrva i11 átlátszó maradt, ez utolsó esetben nehánycsepp 

tömény eczetsavat bocsátok a vizelletbe ,. megnézem rnegzavarodik-é '? s beirom az illető rova• 
tokba, a mit tapasztaltam. 

h) Ha az imint emlitelt eljárásnál megzavarodik a hugy: vagy 4-5 obon hugyot öntök 
egy tökbe s fölforralom azt ·a Berczelius-féle lámpán, a támadó csapadékot rongyon s aztán pa
piron átszüröm , s a szüretet az e/h helyre teszem, (ha riem zavarodik meg a hugy, hát kártya 
vagy mi tétetik az e/h helyre.) , 

i) Ezen szüredéknek fajsulya szinte megvizsgáltatik, ·s ,a lelet beiratik, a hugy •ld/e helyre 
tétetik . 

. k) Két pálinka pohár megtöltetik huggyal, egyik épp e i , másik kórossal, mind a kettőbe 
nehány csepp légsav öntetik , mire az ép alig játszik 'rózsaszinbe, a kóros pedig játszhat i k 
is=sok uroxantin, nem is; a kóros továbbá meg is zavarodik (=fehérnye van a hugyban 
egymaga, gennyel; vagy vérrel) nem is. A légsav. pezsgést is okozhat (szénsavas könlegeg) s · min
dent pontosan beirok, s a kémledéket az r;k helyre teszem. 
· J) Ha a hugynak sulya 3-4 fokot fölülmul : akkor 2-3 gyüszíínyit egy kén)pohárba ö~
tök belőle, 6- t O szemer (gran) rágó haméleget V'etek heléje, fölforralom, . s· ha nem barnul 
meg: nincs czukor benne; ha megbarnúl, s azonkivül 15-'.W csepp légsavnak beléje · csöppentése 
után égett czukorszagot áraszt : akkor meggyőzüdünk ~ czukor felől, elte~súik . g/1 helyre ezen 
festedéket s r beirjuk. (Ha semmi nem mutatkozik, kártya tétetik a "!t helyre. í 

m) Hat darab pálinkapoharkát helyezünk két sorba, az ' egyik sorbélieket ép vizellettel 
töltjük me!T féli<T - a másik sorbelieket pedig szinte félig kóros vizellettel látjnk el ? most , 

n) N;hán/ csepp könlegeg'et ( ammon. p. liq.) öntünk egy ép s egy kóros vizelletíí po~árba, 
.s megnézzük egy negyed óra mulva. s bei1júk, hull-é sok csapadék le= vilsavas könlegeg-keser-
éleg, melly a hugyb:tn rejlett vilsavas földeknek felel s a 11/11 helyre tesszük. ' 

o) Megsavitom 5 - fj csepp légsavval egyenkint a többi hat pohárkát , s ~zonnal . 
p) Egy ép és egy kóros vizelletü efféle savitott pohárkába jócska 20-3~ ?sepp legsavas 

ezüstéleget öt1tünk , a támadó két csapadéknak= a sósavas ezüstélegnek .menny1seg~~ ( melly a 
hugybeli konyhasó · mennyiségének felel főkép meg) összehasonlitjuk, a 8 /p helyre tesszuk, és egy 
negyed óra mulva beirjuk. . 

q) Szinte igy bánunk egy ép és kóros vizelletü illyes pöha1kával1 mellybe 10- l 2 cse~p ~o
savas sulyéleget csorg~tunk, a támadó' csapadékokat =kénsavas sulyéleg, (mell~ .a bugybeh ken-
savas hamélegnek felel főkép meg) a k/ q helyre tesszük s negyed óra mulva ben1uk. . , 

r) Két kisded mintegy fél-fél obont tartalmazó porczelán csészét veszek elő , egyikbe ep, 
másikba kóros hugyot öntök, de nem egészen csordultig, ezen edénykéket, szörpállamig (Syrup
Consistenz) a vizfördőben elgőzölgtetem, mi mintegy óranegyed mulva megtörténendvén, a csé
szék e~y hideg vízzel tölt edénybe a viz szinéte kihülés végett halkkal reátétetnek, s ha 5-6 

15 >:< 
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perez mulva kihűlt a két csészetartalom, 8-10 csepp légsav öntetik · beléjök s a lego_tt támadó 
Jégsavas hugyany-jegeczek szaporaságából megítéljük a ·hugyany mennyiségét s a 'lr helyre tevén 
a két csészét, beirjuk a kóros vízellet eredményeit. 

s) /Veszek 2 üres pohárkát s lefiltrálom ezekbe külön-külön. a Jégsavas ezüstéleggel lecsapott q 
alatti ép és kóros vizelletet, azután addig öntök kis cseppekben könlegeget (amoniát) egyikbe 
s· a másikba, mig valamelly szalmasárga csapadék nem támad= vilsavas ezüstéleg, melly a vil
savas sulyélegnek felel meg, összehasonlitom az 'épet a kórossal, el rakom az m;s helyre és . be
irom a leletet. 

t) Megvizsgálom górcső alatt a 'e) helyre eltett üledéket, és az 1. Tábla idomaival összeha
sonlitva meghatározom nevét és beirom. 

u) Ezen üledékeket a lll-ik és IV-ik kérdés megfejtésénél elősorolt módon a körülmények 
szerint vegytanílag ''izsgálom meg. 

v) Az d/e., vagy (ha megkellett szűrni a hugyot) a dd/e helyről elvétetik a bugy tartalmu 
hengerüveg, 30 csepp sósavval összevegyitetik, ugyanez tétetik egy hasonló mennyiségű ép 
buggyal ' mind a két hengerüvegcse befedve valamelly nyugalmas büs helyre félretétetik, 2' óra 
mulva a két üvegcsének bugysavből álló váladéka összehasonlitatik s mit tapasztalánk beiratik. 

x) Betöltöm a 22-ik hasábot a kórtörténet adataival. 
y) , A netalán jelenlevő vagy vér; vagy g e ny eredete a IV. kérdés megfejtése szerint kieu

hatolva a 23-ik hasábba beiratik. 
1) Mind a hugynak, mind meg üledékének sajátságain elindulván a 111. és IV. felelet értel

mében beirom a 24 rovatba a bugytan alapjaiból eredő kórismét. *) 

.. Befejezésül azt tűzöm még ide, hogy: 
I-ör Mindent igazán úgy tapasztaltam száznál többre terjedő hugyvizsgálatimnál a mint azt 

részint máso~ utasitása , részint saját kísérleteim szerint közlöttem. 
2-or Nem megvetendő hasznot látok az új ipar irányából rügyezni de, _ 
3-or Az egész urologiát tanúságos notabenéknél egyébnek nem tekintem. 
4~er Ki gyakorlati modorban szerkesztett szabályaim szerint elindulni óhajt, annak szükséges 

az elősoroltakat jól megtanulni, mert a megpendített adatoknak csupán öss~es tudásával lehet 
a leltekből következményeket kisajtolni. · 

5-ör A ki e lapok szerint vizsgálatokat intézvén eredményeivel megajándékoz , igen leköte~ 
lezend, még jobban pedig az, ki épitménykémnek réseit s repedéseit kiegészitendi, vagy bár itt 

· ott le is rombolandja falaimat, de helyükbe erősebb újakat emelend föl. 

i:i) A kémlelésre szolgáló asztalon ezen - egy egy tenyérnyire terjedhető - bélyeges mezők lesznek: 

b 1 l d 1 dd 
a 1 c . lel e 
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7. 

A sömöregcsoport. 
· Kezelményi alapvonalak, a Cannstadtban (Stuttgart mellett) létezö · 

• J 

sömöregesek intézetében, intézeti alapi tó s elnök V eiet taná1· 
vezérlete alatt. 

Előadva Himyady Ker. János, orv. tudor a buda-pesti kir. orvosegylet tagja, s szabad királyi Pest 
városa rendes főorvosa által. 

E 1 ö s z ó. 
' ' 

Ambár a bőrbetegségek tanulmánya általában s igy különösen a sömörcsop~rté is újabb időkben 
a legjelesb bőrkórtu<lósok, Bateman, Willan, Biett, Emmery, Lugol, Rayer, Fuch·s, 
R i e c k e st. törekvései által ugyancsak lábra kapott: mindazáltal meg kell valJanunk, miszerint nem 
csak az orvossereg nagy tömege, hanem maguk e szaknak több nevezetes férfiai is tökéletlenül 

/ 
s fölületesen értesitvék ezen bajok felől. De felgondolva ama nehézségeket, mellyek ezen tanulmány-
nak eleibe gördülnek, s azon mulhatlan szüki;éget., miszerint számos kóreseteket kelletik nézlelni „ 

1 

hogy ezen betegségi osztálynak ollykor nehezen felfogható jelenségeivel megbarátkozbassunk : alig 
lehet csodálkozni, ha ama nebézségektőli .iszony és az- elégséges tapasztalatok hiánya miatt, e szak-i 
tanúlmány legtöbb orvos által elhanyagoltatik. , · 

Némethonban történt. kirándulásomkor nyilt előttem alkalom, midőn Würtembergben a 
bájoló fürdőt Cannstadtban (Stuttgart mellett) meglátogattam, a hol a .maga nemében egyetlen„ s 
egész Némelhonban legnagyobb intézet __.:. kizárólagosan sömöregesek számára;- alapitó s igazgatója 
Veiel ur vezérlete alatt, figyelmemet különösen magára vonta. Ott merített azon tapasztalatom,. 
miszerint az ő alapelveivel összhangzó gyógymódszer valóban mindeddig a legmeglepőbb jó ered
ményt idézgeti elő, azon elhatározásra hívott fel: hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók 
Vll-dik közgyűlésén nézeteimet ugy, valamint a sömöreg gyógykezelményének fő alapvonalait, s 
igy annak sajátlagos vagyis fajszerü (Specificus) rendszeres bánásmódját, tüzetes rövidségben e]{)

terjesszem. 

A sömöregekröl átalánosan . 
-

A sömöregcsoport láztalan, határozatlan lefolyásu, (idlilt), nem ragadós bőrbetégség, melly 
vagy közvetlen a vérből ered, vagy pedig a bőrhöz tartozó éf etmüvek rendes müködésinek bete
gessé átvált~zásából. 

.• 
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Legközelebbi oka ezen kórseregnek még eddig egészen ismeretlen; a sömörkór-anyag 
egyes esetekben nemzési után látszik tenyeszni '· azaz a sömÖreg kifejlődésére . hajlamitó alkotmány 
ollykor szülőkről megyen a gyermekekre által. Ali b ert egy családról tesz emlitést, mellyben 6 
férfi pattogzatos szakállsömörben (herp. pustulos. mentagra ), 2 nőnembeli pedig széthintett 
pattogzatos sömörben (herp. disseminatus) szenvedtek. Általában · ugy látszik , hogy a sömöregek 
elragadási uton aligha terjednek; ugyanis ki.iztapasztalati téuy az, miszerint sok sömöres egyén 
folytonos és benső viszonyban áll az egészségesekkel , a nélkül hogy innen emezekre csak legki
sebb baj is hárulna. A 1 i b e r t és , tánitványai ismételgetve is sikertelennek tapasztalák ama kisérle
teket miszerint a sömörerresek elválasztatát különféle · testrészekbe. bedörzsölték. A bőr ~letmüveze-' . " . 
te kedvezhet a sömör előállásának; finom gyönge bőrü szem~cyek, kiknél azt a vér könnyen áthat-
ja, leggy~krabban meglepetnek · sömöreg által; egyébiránt eg)' alkat sincs alóla fölmentve, s ugy 
látszik: miszerint bizonyos sömörfaj bizonyos mérsékleteknél iő leginkább elő, például nyirkos és 
nyirkos-véres alanyoknál a korpás és pikkelyes sömör (Kleien- und Schuppenfl.), az epés és méla
kórosoknál pedig a genyedö és pikkelyes sömör szokott alkalmatlankodni, ugy szinte az öre
gek, kiknél a bőr életműködései tökéletleriebbek, a pikkelyes sömör- és viszketegben (prurigo) stb. 
szenvednek. A bőrre ismételve és huzamosan h:itó ingerek eredménye sömör szokott lenni, valamelly 
szokványos -helybeli p. o. lábkig~zölgésnek hirtelen elnyomása is sokszor a fülön vagy más részen 
idéz elő sömört s szintugy a havitisztulás, vagy az aranyér elnyomatása is. A 1 i be rt remek mü
vében van a többi közt egy eset, midőn egy 24 éves nő nagy ijedség miatt fölakadt havitisztulás 
közben, átalános korpás sömört kapott, melly a m~h életmüködésének 8 hónap mulva ismét rendbe 
.Jöttével eltüne, s többé elő sem állott vala. 

A sömöreg· nagyobb részint örökségi baj, azaz a szülék, vagy ezek szülőiről származott, 
e szerint mélyen gyökerezik az életmüvezetben; nem , ritkán azonban szerzett is, t. i. különféle 
betegségeknek p. o. köszvény, csuz, v~res himlőnek önállóvá vált. kórbirálata vagy pedig más hí.zas 
és ragadós bőrkütegeknek - mint vörheny, rüh, örÖklött kosz st. utánkóra. Kicsapongó életmód 1 

bujasenyv, torkosság, nehéz emésztetii étszerek s több effélék áltál csakne'? soha sem idéztetik elő 

.._ mint ezt legtöbben tartják, ha szinte az érintett okok - ha már egyszer a sömör jelen van -
elősegitőleg hatnak is reája. 

Már a legrégibb őskorban ismeretes volt ezen betegség, azonban a régi görög írókból 
itélve, sokkal gyérebb lelieteti az hajdankoron, mint az újabb időkben ; minek alapoka valószinüleg 
a régieknek egysze1·übb táprendszere, és általában . az egészségre nézve czélszerübb életrendszerében 
keresendő. Egyébiránt jelenkorunkpan azért is . latszik gyakra_bban tűnni elő a sömöreg, mert egy 
részről több figyelemmel is kísértetik, más részről pedig, mivel azon balhiedelem' mintha e bajban 
valami különös szégyenelni való volna, naponként inkább elenyészik, és mivel több beteges s gyön
gélkedő egyének vannak a himlőhek beoltás 'irltali hattérbe szoriltatása, óta - egy olly ragálynak, 
melly egy felől számtalan gyermeket elrag~dott, más felől pe~ig a meglepetteket kitisztította s 
egészségesbekké tevé, holott az oltás minden esetre már a leggyöngébb gyermekkornak olly irányt 
ád, hogy a kóranyagok a körönyre (peripberia) törekedjenek. _ 

A roppant számu kütegek közül, a mellyeknek a fentebbi értelmezés szerint a sömöreg-. 
nevezet alá kell foglaltatniok, a nép· 2 fajtát ismer, mellyeket sömör vagy sömöregnek hí, . s józan 
értelmével 2 osztályba különít: u. m. a nedves és a száraz vagy is pikkelyes sörnört. - Olly osz-
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tályozás , melly tökéletesen ?elyes; azonban mi a so~.?rn.emü bőrbetegs.égek fogal~a alatt . még 
sok más kóralakokat is .értünk, mellyek rendesen vark1okl~s (Au_ssatz), bőrszenny (Finnen), ktcse
'.repesedés, porzsenések stb. nevezet ' alatt ismeretesek, midőn . ellenben némelly olly alakokat., 

.rnellyek máso~ ~l~al ide ~~~moltat~ak, kire.~esz.tünk~ „ .. , . . • : . • • • • „ . 
' · • A mi értelmezésunk szerint nem Jőnek a somorfogalom ala . a ragados . bőrbajok, mmo~. 
·az· ö~öklött kosz (Erbgrind), rüh, bujaseriyvi kóralakok; n-em a lázasok p. o .. vörheny, himlő., veres 
himlő stb, sem a gyarsan, bárha szembe sem ötlő lá_zzal ~efolyók , illyen az. orbáncz, ővküteg, 

(Gürtelrose) vizhimlő (Wasserpoken) stb. . . . „ „ 
Ellenben a sömörnemü bőrbetegségekhez szamoljuk e kovetkezoket: 
Az idült izzagot (Eczema chron. die nassende Flechte). 
út vart (Tinea, porrigo, die .Grindflechte ). . . ,.., 
Viszketeget (Prurigo, scabies, Juckblaschen-Ausschlag). 
Recsetet (Impetigo, acbor , .. syco~is capillitii. Kopffiecht~ ). 
Buboragot (Pemphygus , Blasenausseblag). 
Hámlagot (Strophulus ,· Zahnausscblag). 
Korpasömört - - (Kleienflecbte). 
Halagot Ochthiosis , Fiscbschuppenausschlag). 
Korpagot (Pityriasis, Schuppenausschlag). 
Bőrpoklosságot (Lepra, Leprose ). 
Filkórt (Elephantiasis, Knollenausscblag), 
Ebagát (Acne, Hautfinne). · 
Csalánküte8'et (Urlicaria chron. Nesselsucht) • 
Zuzmósömört (Licben, Moos. oder Schwindflechtc ). 
Köle~küteget (Miliaria, chronische Fri~sel). · . 
Farkassömört (lupus, s. herp. rodens v. phagaedemcus, Scrofelwolf oder die fr'essende 

Flechte. " 
Minden sömör 2 nagyobb · osztályba szakad u. m. 'vér- és bőrsömöregek:e' a~az: vagy 

vérvegyületi hib.ákból eredő közvetlen izzadmányok, vagy ~özvető~egesen idé~vék ~lő a bőrt a~ko
tó elemi életmüvek betegsége által; de a mellyek eredetileg szmte a vér altal valasztathattak az 
·ebben rejlő kóranyagok rakhelyeiül , most azonban már önállóan megbetegedtenek. 

Ezen alaptét tökél~tes értelmezése végett rövid vázlatot adunk a bőralkat és .a vérnek 

yegyészeti összetételéről : . „ 
1000 rész vér áll: 700 r. v1zbol és 

2 t O r. szilárd alkatrészekből. 

Ezen utóbbiakat tesz( 68 fehérnyé (Eiweis'stofl). 
1 Zsiranyag (Fettstoff). 
3 rostonya (Fasernstofl). 

128 vérnye (Blut cruor). Ez áll: ~ r. vérpir (Haematina) és U6 r. 

vértekecsekből. 
10 vonatanyag (Extractiv st.) és vérsókból (só-, téj-, vilsavas szik

éleg, sósavas hameleg , vilsavas keseréleg. 
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Ez körülbel~l a rendszerű összetétele az egészséges vérnek. 
. A bete~ségekben ezen arányok lényeges változást szenvednek viszonyias vegyületükb'en, 

a mennyiben egyik alkatrész a másiknak r~vására, vagy p,edig legkisébb befolyás nélkül ~ többire 
tuln.y~móvá lesz_en , p. o. orbáncz, tiidőlob , lazas csúznál a fehérnye és rostonya a vérnye ( cruor) 

·rovasara tulzód1k, váltó és takonylázak, vörheny s vereshimlőben pedig a vérnye sokasodik·, a 
rostonya megkevesbül, a· fehérnye rendszerű; a sók az álhimlőben (Varioloiden) 'tulcsapongnak a 
vereshimlőben pedig megfogyatkoznak, stb. ' 

·I. Osztály. 

A vérsömörök vagyis a közvetlenül a véredényekből kiizzadó ·sömörök a vérnek rendel
lenes vegyviszonyai szerint különböző alosztályokba oszlanak. 

Közegyetemes jellemök következő : kiizzadása ·egy rendkivüli folyadéknak a bajszáledé
nyekből, mint a vér vegyviszonyai megzavarodásának eredménye, máskülönben tökéletesen egész
séges életmüvezetü felbőr mellett, hólyagcsák, pattanások vagy hólyagok képződésével tartalmuk 
kivetésé~eli törekvés kis~retében, zsiros pikkelyek vagy varalakoklran s edény- és miri~ydús test
részekem termődéssel, viszkető vagy maró fájdalmak közt. · 

A véralkatrészeknek menn,yiségi viszonybomláson ·alapuló vegyhibái közül leggyakoribb: 
. '1. A fehérny~ tulnyomóságával járó idült izzag (Eczema chronicum); ebben a hajszál-

ede~y~ék eg! csoportja a rendes képző-folyadék (Bildungsflüssigkeit) helyett fehérnyetarlalmu 
savot 1~zad k1, melly a felbőrt hegyezett csoportos hólyagcsák (sejtátalakulmányok) alakjában emeli 
fel' m1. által v~szketés és csipős fájdalom áll elő , s minthogy az elválasztás belölről folytonosan 
tart, mmd addig meg sem szünik, tllig vagy ezen hólyagcsák fel nem dörzsölődnek, vagy magukban 
fel _nem emésztet_nek és szab~d. kifolyás nem áll be. Itt tehát a vérvegy ~ibája a folyékony fehér
nyenek a vérbem tulcsapongasaban fekszik. - .· 

:· ~ rost~nya tulnyomóságával járó recset Clmpetigo, Pustelflechte ). Ennél rostónyatar
talmu savo izzad k1 a hajszáledényekből a bőrhártya (Lederhaut) szöveaébe s ez uton előáll 
az _alapján sejtes pörz~. (pustula) vagyis pattanás, s~át udvara s likacsos va~ával.' Itt ~ vérvegyület 
a vérnek rostonyábam tulnyomóságában hibázik, innen a pattanásbeli ev zavarossága és a lika-
csos var. - · · 

. . '3. ~ vérsók tulságával járók a nedves sömör (Salzfluss, feuchtende Flussflechte ). Ennél -
ug~ latszik - mkább csah visszeres bőredényekből izzad ki a sótarlalmu savó, minek következtében 
~~ei_nte a legkülső hámsejtek halnak el, mire a nedvező alsóbb réteg megvörösödött külb6r ·alakban 
tumk elő_ , melly mihamar vékony pikkelyvarral huzódik be, mindig tovább tovább terjed, és csak 
szélén b1r egyes hólyagcsákkal. A vérne'k vegyhibája: itt a vérsók tulnyomósáaán alapszik mint az 
1 ') k <, ' 

0 
' e ~a asztato_ vegybontásából - bennök szén- és vilsavas szikéleg, fehérnyés szikéleg (natron albu-

~mat)? sz~.khalv~g. talál·t·a.tván, - a hólyagcsákból kiizzadó savó csipős izéből, kö'rnyékének erős 
v1s~ketesébol s k1ragódasab?l, sajtnemü húdbüzéből, és a varak közötti jegeczes képezményekből 
(sejtek és genytekecsek (E1terkörperchen) _vilsavas földek, alaktalan nyálka (Amor-pher Schleimj 
következtethetni. · ' 
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· 4. A vérviznek · vagyis a vér vizes alkatrészeinek tulnyomóságaval járó sömöregek: idült 
.bólyagküteg ( cbron. Blasenausschlag), mellynél ·a hajszáledény.ekböl vérviz izzad ki a felhőr sejtjei
be s közé, ugy, hogy ennek felszívása által a buborag (pemphygus) hól~·agai képződnek. 

A minőségi viszonyzavaron alapuló vérhibákhoz tartoznak a következő alakok: 
a) A rübvel bonyolodott izzag· ( eczema ), viszketeg (prurigo), álrüb, hol nem· egész 

edénycsoportok, hanem csak egyes hajsz~ledények izzadnak ki rendellenes savót, miáltal a hám 
alatt az egyes, alig látható hólyagcsa képződik, melly ha felszakittatik, gyorsan vérpikkelyecskévé 
-szárad el. Vegyészileg véve ép ollyan, mint az egyszerű nedves sömör; alakkülönbsége a rübanyag-
-tol ered, melly egy előbbeni rühnek · maradványa. Ezen rühanyagnak, az az: az előbbi rühecske 
'(Kratzmilbe) által előidézett sajátlagos vérvegyületnek vegyészi 'kimutatása eddig nem sikerült. 

b) Az ótvarméreggel (Tinea-Gift) honyolodott recset (impetigo ), az érettkoruak taknyos 
koszmója (porrigo mucosa adultorum); itt a fejbőredények . igen apró . pattanáskákat izzadnak ki# 
mellyek csak hamar pikelyvarrá száradnak s igen viszketnek; sajátságos megjelenésük a gyengekori 
ragadós fejkosznak köszöni eredetét; itt, valamint az előbbeni alaknál is, vegyészeti bebizonyitás 
nem, hanem csak az ótvarnak előbbeni állandó jelen volta eszközöltethetik. 

c) A bujasenyvvel bonyolult hólyagcsák és pattanásos alakok igen ritkák, réz-szinudvar 
viszketéshiány stb. által jellemződnek, de mint ragadós bőrbajok nem ide' tartoznak. 

II. Osztály. 
A b ö r s ö m ö r ö k. 

Ide ta1'toznak a bőrben találtató egyes . életmüveknek egyenkiuti önálló betegségei. 
Közegyetemes jellemök: elsőrendii szenvedése az egyes bőrrétegeknek, vagy az ezek

ben fekvő elemi életműveknek, hol azonban az él~tmüködés megzavarodásának következtében soha 
sem áll elő kiizzadmányi hólyagcsa vagy pörzsedék , hanem tökéletlen gyuladás , gümőcsképződés 
(Tuberkelbildunk, Papel oder Quaddel), melly kóralakok többnyire pikkelyképződés vagy romlással 
folynak le. Itt szinte evesedés is, de nem mint pattanáste~mény cPustel-product), hanem mint a 
mélyen végbemenő romlásnak ~ a gümőcstályognak "(Tuberkelabsccss) eredménye szokott meg
történni. Megjelenni ?Ily helyeken szokott, mellyeken a bőr, vagy annak egyes részei kitünőleg ki 
vannak fejlődve, p. o. a szakállszőrök, az arcz faggyúmirigyei , a kar- és térdhajlati bőr, kézfejek, 
a nyak gőzlő mirigyfli, marok vagy talpon slb, s legtöbhnyire minden csípés . és viszketés nélkül. 

A meglepett egyes életművek vagy bőrrészeL: szerint következő osztályo_kba szakadnak: 
1. A bőranyt (HautstoffJ elválasztó mirigyek betegségei. . 
a) Ezek beteges , pikkelyes, sárgás hámot választanak el, azaz rendellenes felbőrsejteket, 

az albör (Lederhaut) vagy albőrsejtszövetnek _legkisebb részvéte nélkül = korpás sömör, korpag 
(pityriasis, Klei~nflechte ). . 

Ennek faja.i a két vele5zületelt bőrképződési hiba, midőn t. i. a fel bőr vastag, sötétszínü, 
sokszögü pikkelyekbe rakodik le, egészséges albőr mellett;= halag (Ichtyosis~ ; vagy pedig midőn az 
csak apró vagy főleg a hajak szomszédságában találtató központu hőrpikkelyekbe, a Júdbőrböz ha.:.. 
sonlitó felemelkedett szömölcscs.ucsokban (Papillenspitze\ mint .lisztes repedezett hám hámlik le = 
bőrhámlás (Hautrauche, Squammositas cutis ~ . · 
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~ · . b) A bőra11y1nitigyek .gyuladt albőr mellett rendellenes fénylő .fehér, száraz börpikkelyeket 
"Választanak el, e szerint itt az albör is együttszenved = száraz . pikksömör (trockene Schuppenflechte ... 
Psoriasis ·· . . .• 

e) :Beteges albör ·és· beteges albőrsejtszövel mellett rendellenes pikkelyek köralakban ra
kodnak le, és így mind az albőr, mind az albőrsejtszövet együttszenved - bőrpoklosság (Lepro
~is, Aussatz '. 

Faja: ha csak a .láb albőrsejtszövetei vannak elfajulva= filkór ( Elephantiasis;. 
2. A gőzlőmirigyek betegségei; ezek a rendes gőzalaku anyag helyett rendellenes folyé

'kouy anyagot önállóan választanak el , melly által a felbőr mindegyik mirigyke vezetéknyilásán fel
emeltetik és kiszá1·ad , de minden kiÜritési vagy varképződési. törekvés nélkül = idült kúsaküteg (mi
iiaria chronioa, chron. Friesel; ; vagy pedig b() s csipős izzadmány választatik el egyes helyeken 
,ama mirigykékből' mi által a felbőr megpuhul vagy elrontatik =helybeli izzadmányok e sudamina 
iocália, · Lokalschweisse ). 

3. A faggyúmirigykék betegségei; ezek a rendes finom lángolajhoz hasonló zsiradék he
lyett szivos faggyút választanak el, melly a vezetéknyilásokon át nem mehet, s elvégre a tömlőt 
{Balg) annyira kiferjeszt.i; hogy ez meggyulad s a gümöcsöt képezi, meny kiürítési vagy varkép
ződési törekvés nélkül elszárad vagy behorpad = ebaga ( Acne. Hautfinne ~ . 

4. A hajhagymák betegségei; ezek tömlőikben betegszenek meg, felpuffadnak, gümő
södnek, mígnem egy tömlő meggyulad s előáll egy .gümőcs (Tuberckel), mellynek központja min
denkor egy szakállszőr = szakállsömör (Bartflechte, syco,sis mentagra) , itt az evesedés szinte a fel
pattant t~mlő e~·edménye és a gümőcs a kisded kelésnek helyét el pótolja. 

5. Az albőrsejtszöv~t ( Lederbautzengewebe) sejtjeinek betegségei , 
a) Ez lassankint elsenyved, :ez által a bőranymirígyek ís szenvednek s így a felbőr be

tew)sen lefoszlik, végre az albör is emésztődik és az egész hely besülyed, sima fénylő s átlátszó
,vá )eszen, a bőredények áttetszenek és a szélen apró, az albőrsejtszövettel összefüggő hólyagcsák 
képződnek, mellyek igen felületesen -genyednek - felületes pusztító sömör, ( Lupus superficiális 
11on cxedens, ' aberflü.chlicher Hautwolf . · · 

h) Ez genyed, a genyből gi.imőcsök válnak el, menyek a bőrbártyát ( corium) átfutják, 
·és a · mellyeknek izzadéka egy vart képez, s ezalatt lassan lassan az ev mindent elemészt, és a 
körében előálló itjabb gümőcsök hasonló lefolyással harapóznak el = evesedő pusztító sömör ( Lu
pus ulcerativus ; eiternde, tieffressende Flec~te; . 

e) Ez ugy fajul el, hogy eleinte egyes, · később összefolyó tultengő evesedésbe át nem 
menő gümőcsöket képez , mi által a felUőr és bőrhártya felfelé nyomatik, s vöröses, egyenetlen 
iés gümőcskülsőt ölt fel, egy sötétesb szinű ·petty úrulván cl a gümőcscsúcsokat, = tullengő für-
kassömör (Lupus bypertrophicus, wuchernder Wolf_. · . 

6. A szem~lcsös test ( corpus papillare) betegségei: 
a) Az egyes szemölcsök csucsai meggyuladnak, nagyobbakká és keményekké lesznek, 

s igy úll eléí a lepikke1yezésben. végződő papula, zuzmó (Lichen simplex, agrius, Schwind-
flechte; , · 

b) Egész szemölcscsoportok görcsösen összehúzódnak s képezik a németül ugynevezett 
Quaddel-t , idült csalánküteget ( chronische Nesselsucht~. 
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Meg kell még emlitnem nehány bőrküteget, mellyek sömör névvel neveztetnek, de. l\ 

mellyek vagy lázkisérte kiütési alalmk, vagy pedig . gyors lefolyásuknál fogva is a sömörök . fogal
ma alá -nem vétethetnek. Igy példaul a hólyagos sömör (BlasenOechte) sebesen és határozott szak
körökben lefolyó · kütegalak; birálatos kiöklés lázak -után a szájsömör -:- ~ Mundflecbte) vagy vere~ 
himlőnél a szivárvány'- és i:tvsömör (Regenbogen- und Gürtelflechte ). Ez 8 -12 nap alatt foly le, 
és csak kó1jele egy más esetleges betegségnek. Épen igy a sienysömör ( Schmutzflechte) és a~ 
ecthyma is lá~as betegsége~' mellyeket mint kelist e f'umnculus ) láz szokott kis érni' és határo
zott szakköreiken szoktak átmenni. Lefolyásukban is sokat hasonlitnak a kelishez, mivel kemény ~ 

veres alapon származnak, vagy pattanás alakban „ mellyben húzamosb ideig geny választatik el; 
melly geny lassan lassan széles, baraa, kiülő, hegyezett varrá ( rhupia) szárad el, vagy pedig 
hólyagalakban, melly körkerek, szilárd , beszegett vart ( ecthyma) képez, ez alatt még sokáig ge„ 
nyes folyadék válasitatván el. 

Ez azon osztályozás, mellybe minden sömöralakok mind boncztani , mind vegyészeti jel--: 
Jemük szerint hefoglaltathatnak. A milly egyszerü ezen áttekintetés, szintolly egyszerüen s világosan 
folynak abból a gyógykezelményi alapelvek, - s valóban csak azon elosztási elv a természete~; 
mellyböl a gyógymód mozdulatpontjai magukban elöánának. 

Mielőtt azonban a gyógymódra áttérnék, még általában nehány különbségre :akarok figyel
met gerjeszteni a vér- és bőrsömörök között. 

Az okokat véve a vérsömör csaknem mindenkor öröklött, ez a vérnek alapvegyületében 
sarkallik, mellyek legtöbb esetben a nagyszülők hasonló betegségeikből hozzák le eredetüket, és a 
Jnellyeknek lefolyása között az egyén kifejlódései megtörténnek; a fogzási fejlődésnél, 'mint daczoS; 
takonyótvar (porrigo mucosa), a fanosodás előtt gyakran mint görvélyes szemgyulad.ás, későbben, 

mint sömör, utóvégre pedig mint kösz vén)' mutatkozik, emennek utóbajaival: fuladozás: ( astbma) 
vizkórral stb. 

A börsömőr többnyire szerzett baj, s ugy szokott előállani, mint más szinte szerzett kü
legeknek utóbetegsége ; p. o. sejtes ótvar, rüh , vérsömör, különösen az i<lüll sömör és a viszke-. 
tegkórnak, mint eredménye a bőrkigőzölgés megzavarodásának, életmód és lakásnak stb. Lehet 
ázonban örökleni is azt, de ez esetben a nagyszülőkig soha, hanem legfölebb a szülőkig puha.:.., 
tolhatni ki oklényezőket. Nem is hólyag- vagy pattanásos kiütéseik, sem vérsömöregeik, vag,y láb-; 
fekélyeik azok a szüléknek~ hanem rnirigybajok , ráksor_vadúsok, aranyércsomó!. hajlamitják a gyer
mekeket a bűrsömöregekre. 

Lefolyását véve, a v'!rsömör változékony, majd erőscl.>b majd ismét gyengébb, minden 
ismerhető ok nélkül, az edény és mirigydusabb testrészeket szokta megtámadni, alapalakja hólyag· 
vagy pörzsedék (pustula), és egy tökéletes gyümölcsöt idéz elő, erős viszketés és csipés mellett; a. 
nélkül hogy a bőrelemeket elsőt·endüleg megtámadná, holott a bőrsömör állandóan és halkkal, de. 
makacsul harapódzik el, nem a hajlati, hanem feszítési (külső) oldalt választja, és pikkelyfedte 
gyuladásos felületekben,, vagy tökéletlen termén}ekben, gümőcsö~ben \'l'ubercke.Jn, Pappeln, Quad
deln) nyilvánul és viszketés s maró fájdalommal csak ritkán jár, elsöleg a bőrclernek . szenvedéséből 
vévén eredetét. ' 

Következményeire nézve ~ vérsömör mindenkor a vér vegyhibázatának fölbirálati kitörése, 
melly külszerek által visszaveretve kimaradhatlan rosz l<övetkezéseket von maga után, a mennyiben 
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t. i. a vér a maga üritékét, azaz megzavarodásának terményét, . valamelly másik részre szokta utasítani. 
A b6rsömörnél külső szerekkel . gyógyitva is, soha sincs mit félni rosz következményektől. 

A gyógykezelmény vérsömörnél csak belső szerek által sikerül, a . bőrsömörnél ·pedig csu-:
·pán · külsők által, emezeknél a belső szerek mitsem. igérnek, amazoknál a. külsők még ártanak is. 

A visszaesés vérsömörnél sokszor minden megismerhető ok nélkül , olly betegségek után 
szokott megtörténni, mellyekben a vérvegyület szenved, különösen· az orosz hurut, (Grippe) mell
gyuladások, epelázak·, sárgaság , szüzkor stb. után; a bőrsömörnél , pedig életrendi hibák, bőrki

gőzölgési zavarok,- csúzos, inkább a bőr életműködésére vonatkozó lázak, erős izzadások, bőrdör~ 
zsölések' a: . kigőzölgésnek por' liszt stb. altali elnyomatása következtében. 

Melly igen tetemes befolyása: van a sömörpk ·gyógyítására az életkor, nem, alkat, életmód; 
öröklött viszonyok - különösen a köszvényes,_. görvélyes, rühös, ·bujasenyves és aranyeres hajlam
nak, továbbá a baj tartóssága s a már ezelőtt kiállott orvoslatnak, elöbbeni betegségeknek st~. 

igen könnyen átlátni, ugy, hogy minden betegnél alkalmazható gyógymódról még csak szó sem 
lehet; hanem legfőlebb is csupán általános gyógymódszeri 11:lapelveket iehet az egyes sömöralakok
ra nézve · megállapitani. -Ezeknek aztán módosítása, s a külön esetekhez alkalmazása legfontosb fel
adata az orvosnak: 

· · -Itt csak nehány szembeötlő ismejegyekről kivánök em1itést tenni , mellyek a fentebbi örök
lött hajlamoknak a vérsömörök alakzatárai befolyását .kitüntetik. · 

. · Igen -érdekes· at, mikint föltételezik eme bonyolodások mind alakját . és helyét, mind pe
dig .:a kütegnek- megjelenési idejét is; igy példaúl a vérsömörnek görvélyes alanyoknál legkedve- . 
sebb tanyája a .fül megetti, hónal és térdhajlati tájékok' ala~ja . az idült izzag e eczema) vagy a far„ 
kassömöP{Lupus~ ; megjelenési ·ideje a gyönge gyermekkor. . · · 

·. Köszvényes· hajlamuaknál . helye: a lábak , kezek, és csiklók; alakja eleinte izzag, de mi
hamar ri.ihkórbai átmenettel; megjelenési idö: a középkori évek. 

Öröklött bujasenyvnél helye: az arcz, homlok, szájszögletek, szemöldökök, a fej hajas 
részei; a nemzőrészek és alfel; alakja szinte izzag, rüheg ( psoriasis) és farkassömö1·bei átmenettel; 
megjelenési idő virágzó ifjukor~ 

Öröklött vagy szerzett rühnél, ha a szüle valósággal rühsenyvben szenvedett, vagy pedig maga a 
beteg azelőtt húzamosb ideig rühös· volt , az alak: viszketeg ( prurigo;, korpag ( pityriasis) és rüheg 
(psoriasis ); megjelenik a születéstől kezdve minden élelszakban, még pedig szerfelett makacsul. 

Aranyeres hajlamnál - öröklött7 e ez, avagy szerzett, mindegy- helye: a nemzőrészek 
és alfel szomszédsága, s a czombok és. ikrák belső oldalai , alakja : egy sajátságos küteg, melly 
kemény' össz~torlott hólyagcsás' pattanásos, és melegben . igen viszkető pattanásai ( papulae) zsíros 
pikkelyei' izzadásnáli választékai és a betegség változékonyságánál fogva az izzaggal legatyafiasabb 
megjele'nése a középkorba· esik. 

· Az ótvarragálynál, legyen az örökségi , vagy szerzett, helyét a fejet meg szokta tartani; 
alakja sajátságos, ·a recsethez (impetigo) tartozó egyes · apró pörzsedékek a fejen, igen könnyen 
elszáradók , s rnreses pikkelyeket képzők; néha rüheg vagy korpagba (psoriasis , pityriasis) át
menők s a szemöldökökre örömest terjeszkedők , - sokszor részletes hajszükivel is kapcsoh•ák ; 
ideje: 20 - 30 év közé esik. 

12.5 

Az itt csak igen röviden megérintett · kórtüneteken kívül még számtalan ismejegyek vannak 
a baj daczossága, lefolyása i a megelőző kisérő s utánjáró kórjelektöl stb. vétetvék , mellyek 'a 
bonyolodás nemét, ugy a vér-, mint a b9rsömörnél, rögtön el szokták árulni. Azonban ezeknek 
részletes előadása igen messze vezetne el kitüzött czélunktól. 

Alaptétül véve föl azt, miszerint a vérsömörök rendesen a szülök vagy nagyszü
lők börkütegeik után örököltetnek, mégis megfordítva épen nem lehet inn_en azt következtetni, 
hogy az illy bőrbetegs.égek mindig és minden gyermeknél avagy ·unokánál sömört idézzenek elő; söt 
ép ellenkezőleg számtalan tapasztalat mutatja, miként minden testvérek, ugyanazon sömör.eges szü:.. 
Jéktől származva is, tökéletesen egészségesek lehetnek, de mind a mellett is igen gyakran nehány 
testvér olly betegségekben szenved, mellyek öröklési természettel bírnak. Leggyakrabban találtattak 
ezek .között köszvényes bajok, görvélyek minden utóbajaikkal - csontfene ; angolkór szemgyuladá
sok . stb. - visszércsomózatok, lábfekélyek, rák, fuladozás és vizkórsági szenvedések, hólyagsor

vadások stb. 
Felkerekedik itt azon kérdés, ki lehete-e fürkészni annak alapokát, miért épen egyik vagy 

másik családtag s égyedül maga öröklötte a sömört'? e részben eddigelé a legsürübb sötétségben 

tapogatódzunk. 
. · Egyes esetekben valósággal sömörben . szenvedett volt az anya, midőn a kérdéses szülöt-

jét méhében hordozta vala; néha azonban amaz már sok évvel előbb elenyésze, - nehány eset-
. ben pedig még sok idővel később is jelent' meg. Ugyanez tapasztaltatott az apánál is, hol t. i. a 
sömör tőle vette vo·Jt eredetét. Ha pedig a sömör, mint legtöbb esetben van, a nagyszülőktől szárma
zott, akkor az apa és anya életük legnagyobb részében mentek valanak attól, és csak öreg napja~ 
ikban fejlődtek . ki nálok vagy láb fekélyek (Salzfluss) , vagy ama sajátságos öregségi viszketegsömör 
(Juckflechte, prurigo ). Ez esetben az apa és anya sokszor fuladozásban szenvede, vagy vizkórban 

balt meg. , 
A sömörök ,gyógykezehnényének alapelvei csupán akkor lehetnek okszerüek, ha azok a: 

fentebbi kórboncztani és a vérnek vegyviszonyaiból merített egyszer·i tapasztalatokra vannak alapit„ 
va. Olly sömörök is , mellyek kül6nbnél különb szerekkel egyre daczoltak, aránylag igen rövid idő 
alatt gyógyittattak meg Veiel ur gyógyintézetében, az ő általa követett s alább előterjesztendő rend-

szeres bánásmód által. 
Nézetei helyességének! örvendetesb bizonyságát nem is adhatá, mint ama megva!Qsult ta-

pasztalat, miszerínt az ő alapelveivel összhangzó gyógymód, eddig legalább a legkitünőbb jó ere.d .... 

ményt sikeritette. 

Elögyógymód. 

Tapasztalat bizonyítja, miszerint egy előre bocsátott előgyógymód által gyorsittatik ugy a 
vér-, mint a bőrsömörök gyógykezehnénye. A természet többnyire azon élelmüket szokta romla
nyainak rakhelyeiül választani, a mellyek elgyengültebbek, és még inkább elerőt)e~ednek" azok! 
minél huzamosb ideicr szolgáltak beteges választékok fekhelyeiül. Mindenek fölött pedig a bor az~n 
életműszer melly le:inkább engedi marrát e végre használni, és a melly leghamarább is vergődik 
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· • d tha önálló elválasztásra. Hogy egy részről eme köröny (peripheria) felé törekvésnek más rrany a a s-
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·.sék, más részről pedig a köztakaróknak életisége is megmásittassék, leaeayszerübb mód ' erre a fel-
. ~ " 

. bőrnek elrontása és egy új életerősbnek mentül rövidebb idő alatti képzése. 
~ Legbiztosabban el lehet e czélt érnünk étető szappannali bedörzsölések által , midőn is a 

beteg gyapju takaróba burkoltatik, mind addig ebben tartatván , míg az etető inger következtében 
(mi többnyire hólyagzással van egybekapcsolva) új hám képző.dik, a régi pedig pergamcnnemü szá
.r~z és ripacsossá kezd lenni, a mi rendesen 2-3 napra már bekövetkezik. Ez által nem csak a bőr
nek megtisztulása czéloztatik, hanem egyszersmind oll y mód ez , meJJy által a vértömegben találtató 
minden kóranyag a fölületre huzatik, s ekkép mintegy mesterséges kiverés által, ha csak ideigle
nesen . kimerittetik, va~yis a mi annyit teszen , mint az idült folyamatot gyorssá átváltoztatni. 

Börsömöröknél egyszeri másitás is elégséges látszólag tökéletesen egészséges Mrt terem
teni e!ő, és az illy elögondoskodás után azonnal magához a gyógykezelményhez kezdhetünk. 

Vérsömörnél ez máskép áll, itt ritkán leszen a bőr tökéletesen tiszta, hanem rendkívül 
hajlandó marad fol_ytonosan beteges és elromlottnak látszani, s ép ezért többször kell a mesterséges 
~iverési folyamnak ismételtetnie , mig a bőr tiszta, kinézt!siivé nem válik , ez pedig vagy ·az etető 
szappannali bedörzsölések , _.vagy forró viz, vagy g.őzzuhany, töményített kénfördök - szóval azon 
szerek által eszközöltetik , mellyek a felbörnek életmüves elrontása mellett, annak gyors i1jonnan 
termödését is sikeritik. Midőn e szerint ezen orvoslás bőrsömöröknél 3-.-8 napig végb~mén a vér-
sömöröknél 3-~ hétig is elhúzódbatik. - · ' 

. Az előorvoslás tulajdonképen az, melly a betegre· nézve legkellemetlenebb, mennyiben 
t. i. az Jiíjdalommal jár; azonban ők maguk elismerik annak_ belbecsét s örömmel szemlélik a szárító 
keoőcsö~, Yag.y mosódások sebesen gyógyító s szlrritó . erejét.. 

· Ezen elögondoskodáshoz számítandók továbbá az ollykor a beteg alkata, bőrgyuladás, 
araoleres hajlam s több más bonyolodúsok által szüksérressé vált vércsapolások a börműködést te-

, "' ' temesen sarkaló főzetek (Decoct. Zittm.' , kénes-ásványvizeknek belbasználata, gőzfürdők, kénfüstö-
lések, mustár, bamulúg .s több e föle fürdők, folyvást melegben tartózkodás, meghülésnek gondos 
kik1ll'ülése, egyszerí.í s a bőrműködés megzavarodbatítsát kiz*ró életrend, kikerülvén e szerint min„ 
den savanyú, puffasztó, hashajtó zöldségeket, a bőrt az edény1;endszeri oldalról tüzelő fúszerdús 
éti.. és itaJszereket'. -:- Ha egyszer a hÖt' illy módszer által ismét természetes szerkezet és fölemelt 
életerőre kapott, s ha a rnpedékek és sebző felületek begyógyultak, és ba vérsömörnél a hólyaa
csák; va..,_~y pattanás.ok máskülönben egészséges felbőr alatt jclenkeznek: akkor kezd0dik a tulajdo~
képeni gyógy,móil, meHy következő alapokra van fektetve. 

A vé rsömörö. k gyó'gy kezelése. 

A gyógymódszer vérsömöröknél a vernek vegyészetén ( chemismus) alapszik, s csak az 
esetl-egesen jelen lehető bonyolodások által szokott mödosittatni. . 

Azun kóralakoknál, mellyeknél a fehérnye m'alkodik, fő feladat: olly anyaggal tölteni el. a 
testet, meHy a febérnye kiküszöbölésére munkál. E czélnak, a vér fehérnyéjével tett kísérletek után 
szólv,a, leginkább megfelel a salétromsav ( Acid. nitric.), mint a fehérnyének . legnagyobb ellenszere. 
Ezi a vérfelíérnyét más folyadékokból kiválasztó minden anyagok között, leggyorsabban c·sapja azt . 
le, és, tapasztalatok igazolják, miként ha nyálkás közlönyben burkoltatvil naponkint 50~60 csöp-
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penkint adatott és ez nehány hétig ekkép folytattaték, s e mell~lt .;lnnak hatásat megzavarható miffden · 
tápszer is kikerültetvén, a fehérnye-tartalmú savónak a sömörös részekbeni elválasztódása megszüot, 
és. ezek lassan-lassan · elszáradtanak. Legallmlmasb nyálkaközlöny a salétromsav számára a keserédes 
yenyike és szárcsagyökből készített ,szörp. . 

Ehez legközelebb áll a sósav, azonban az ezzel tett kísérletek koránsem olly kedvezőleg 
ütöttek ki . . · 

A kénsav - Haller-saY képében adatva szinte nem teve olly gyors szolgálatot, mint a 
salétromsav. 

Külsőkép, mosdók vagy fürdőkben alkalmazva a salétromsavat, lehetőleg töményített alak
ban kell azt vennünk. Veiel tanár örömest szokta a salétromos fürdőket sósavval is elegyíteni. Mos
dÓszerek gyanánt pedig a creosot-olvadék~k még 'leginÚbb megfeleltek vc'trakozás~nak. 

Veiel sok kísérletet tett a fehérnye kiküszöbölésére; az eredmények azt bizonyiták, mikén~ 

az égvények kártékonyak valának, így példaúl szikéleg 6 héti alkalmazására két esetben szembetilnő 
erösb kifolyás idéztetett elő; szinte nem használtak a növenyi savak p. o. "eczet-, czitromsav stb.; 
ell~nben a rágó higany, légsavas higéleg, bamiblag, creosot, hasonló hatásuaknak tapasztaltattak a 
salétromsavval, a miqthogy valóban a fehérnye összemenetelét kitünöleg elő is segitik. 

Az étrendbői, a fehérnyedús tápszerek kirekeszte~dők. s ezeknek leginkább. novenyiek.blH 
kell állaniok; ugyszinte inká.bb hűsebb.en kell magát a betegnek taftani. . . 

A recsetes alakoknál, kiküszöbölésére a tulnyomó rostonyának - mel.ly különben sen~ 

eo-yéb mint magasabbra emelkedett fehérnye - ugvanazon szerekre van · szükség, mint az előb-
" ' '- J '- . 

benieknél; csakhogy itt a tapasztalás azt tanitá, miszerint a salétrom- és sósavas sók baµiarább czél• 
ta vezettenek, sem mint a savak magukban , s amazok között első helyen állanak a higany- é~ ha
manysók, különösen pedig a salétrom, ha egyszersmind gyenge hashajtók és vizeltet8kkél !s s.egé~ 

lyeztetik. 
Ismeretes az, miként más sóolvadékok mellett, l'őleg a salétrom az, mellynek a rostonyá

ra sajátságos hatása van, a mennyiben ezt olly tulajdonnal ruházza fel - legalább a visszérbéli vér 
rostonyánál - hogy ez folyékonnyá váljék. Ha azonban ezen olvadék sok vízzel föl . van higitv~, ak
kor a rostooya mint felolvadbatlan .anyag válik ki. 

E szerint salétrom-só-, légsavas higélecs, higélecses sók, vizeltetők - különösen gyüsző
nye ( digitalis) és boróka (juniperus) mellett , - bő vércsapolások, köpölyözések, rágó hig~ny,. sósa
vas és konyhasós fürdők, rostonya nélküli étrend, semmi hús , semmi febérnye, semmi saJlonya 
( casein), mentiil több vizeltetö főzetek - ezek teszik természetes alapját a recsetes azaz rostonyadús 
sömöralakok gyógymódjának , mellyek eddig 9 év óta a cannstadti sömör-intézetben tett tapasztala-
tokból itélve á legkedvezőbb eredményt sikeritették. · · · 

A sóknak a vérbőli kiküszöbölésére a lábizzagnál (.Ecz~ma pedum;, kevesebb induló ·pontot 
szolgáltat a vegytan. A sók kiküszöbölésére legkedvezőbb elválasztó életműszereknek - hugyéletműk 
és gőzlő mirigyeknek nekivederése, szelid, enyvclús (Kleber) étrend mellett a legfőbb gyógy~ód
szeri szempontok. Továbbá terpetin tartalmu balzsamok, Copaiva, Colocyntb., kőrösro~ar, csd~a, 
vizellethajtó és enyvdús főzetek szárcsa, boróka, Lojtorján (Bardana ), iglitzből (Onoms?.· SzeJ~d, 
só- és fű.szermentes étrend, gőzfürdők, Jágyitó, nyálkadús kádfürdők (korpa, éger-, kc.'Srosfalev~l, 
szarufaradék adalékkal). Legjobb hatásunk a bőmértékLen vett úgynevezett vértisztitó italok, sok viz, 



olajos ·hedörzsölések„ Általában ezen sömörfaj konnyen ·gyógyitható, de ha az életrend folytonosan 
,meg nem tartatik, igen nagy a hajlam a visszaesésekre. ' 

Végre a vérsavó tulnyomóságával bélyegzett sömöregeknél iegink~bb helyén vannak a vi
zelethajtók erősítőkkel, sós- vas-ásványvizek, minők a cannstadti, gyógyforrásokkal gazdag hazánk
ban a bártfai viz, vizeltétö főzetek, húzamosb ideig használt gőzfürdők, pamuttakarók által elő
idézett bő izzadások, mustár-fürdők, húsnemü étkek és terpetin-tartalmu bedörzsölések. . . . 

. A , börsömörök gyógykezelése. 

Ez sokkal inkább egyszerü, mivelhogy a bőr elemi életműveinek betegségei vagy erősebb, 
:vagy gyengültebb, vagy rendellenes életműködésben állanak, s így az egész kezelés nyitja annak 
helyre igazításában fekszik. 

Azon alakok, mellyeknél a felbőrnek beteges elválasztása a bőranymirigykék hiányos mű~ 
!<ödésén alapszik: a . korpás sömör, halag (lchtyosis) és bőrérdesség. . 

Korpá& sömörnél a hám nem szárad el szilárd, központján hozzáragadó rendes pikkellyé, 
hanem,, érdes, .iehámló, rendetlen alakzatu pikkelyecskékké, valószinüleg a mélyebben f~kvő hám~ 
sejteknek (Epitbelzellen) képző fölJadékkali (Bildungsflüssigkeit) hiányos táplálódása miatt. 

E szerint a bőrmirigykék ingerlése s rendes · mÍlködésre utasítása csupán ismételt égvényes 
~edörzsöléseket ki,·án, mellyek többnyire rövid idő alatt, izgató gőzfürdők, egyszerü étrend és 
gyenge hasbajtószer~k használata i11ellett biztos gyógyulást eszközölnek. 
· . A halag é~ börérdesség szinte a bőranymirigykék aláhbszállott működéséből származnak, 
~sakbogy , ezek veleszületett bajok. Mindkettőben érdes, · lisztes bőr választódik el, s a'l egész külö~1b~ 
ség az alak, nagyság és az elválasztott pikkelyek lerakodási módjában fekszik . 

. Iagerlő szerekkel ideiglenesen mindkeltőt el lehet űzni; de maradandólag fölemeini ezen 
a születéstől. f~g~a lehaugc_>lt böréletműködést, csak alighogy lehet. 

A .felmagasztalt börműködésen alapuló alakok köziili a pikkelyes sömör és a bőrpoklosság 
(Schuppenflechte úrid Leprose ). -

. A pik~cl~·es sömörnél a bőrhártya ingerült s gyuladásos állapotban van. Innen jő az, mi
szerint , itt a sömörhely min~·enkor veres, kissé .dom borult, melegebb, és egymásra halmozott, szer
feletti n1~nnyiségben elválasztott, betegesen megvastagodott, de a központon hozzáragadó pikke
lyekkeJ szokott fedve lenn.i. A bőrmirigykéknek ezen erősebb müködését meggyengíteni és ingerült
ségüket lehangolni minden szerek közölt a kátr~nyol~j a legkitünőbb. Ez leginkább petyheszt, elzár
ja az ezen életmiík életiségére olly igen szükséges légköri légnek hozzájárulását' a bőrt a 
maga , minden .állati tengőpési;iek ellenséges creosot- tartalmánál fogva mintegy bevakolja, a nél
kül, hogy azt ingerelné, s utóvégre mintegy fél átalakulást (quasi metaschematismus) sajátságos 
kátrá.nykeliseket, (Theerfu~unkeln) idéz elő. Ha ezen kátrányos betlörzsölések húzamosan folytat
tatnak, langyos, nyálkás., kövéres vagy sav~nyus fürdőkkel elő~egittetnek, ha a lobellenzés (An
tip~logo~e) he,yb.e\i vércs11polások~al előmozdittatik, a .bőrqiüködés .sem ingerlő, étkek sem hason
ló. ita_lok ~Ital p~m ~üzel~~tik, vagyis szelíd , nem. : iqgerlő tápszerek használtatnak, ha erős hashaj
tók, elvonó · főzetek, vagy a· gyomor takoQyhártyáját különösen ingerlő szerek által a bőrről követke-
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kezetesen elvezettetik {az életmükedés), ugy a legmakacsabb pikkelysömörök is aránylag rövi~ idő 

(6-8 hét) alatt meggyógyulnak. 
Ugyanazon kezelésnek van helye a bőrpoklosságnál (Leprosis_:' , m~lly a pikkelyes sömör

töÍ ~sak abban különbözik, hogy a bőrhártyán kivijl az albörsejtszövetet is megtámadja, innen 
ennek foltjai még domborodottabhak, mint a pikkelysömörökéi, és mivel a sejtszövet egyes sejtje a gyu
ladás következtében általában könnyen önálló elválasztási föl~letté válik, azaz geuyedésbe mégyen 
át: innen pikkelyei mindenkor egyes elszáradt varakkal vannak keverve, mellyek apró, az albőr
sejtszövetből eredő genytályogoknak ( Eiterabscesse) felelnek meg. Epen ezen szenvedése a sejtszö
vetnek fő oka a bőrpoklossáo- azon törekvésének, miszerint foltjának egész körében elbarapódzni 

~ . 
törekszik~ ellenben központjából kezdve gyógyul, a honnan a szabálytalan, gyürűalaku idom szár· 
mazik. Végre a bőrpoklosság ritkán . terjed el az egész testen, hanem többnyire cs'ak egyes része
ken p. o. a térd s könyök körül, hónal-, nyaktáj_ékokon; a törzsön pedig csaknem soha sem jő elő~. 
Azon részeket szokta kikeresni, mellyeken a sejtszövet _természet szerint legvékonyabb s leggyön
gébb, és annak elrontása következtében majdnem n1indenkor fenefoltokhoz hasonlító pecséteket 
báo-y maga után. Orvoslása a rübegéhöz hasonló; könnyebb esetekben a kátrány vagy föleresztett 
ibl~nyolvadék is elégséges a böranymirigyek · tulcsapongó müködését fékezni és a sejtszövet mélyébe 
ino-erfoo-yasztólag behalni, ez azonban ritka eset ; a helybeli gyógykezelményhez rendesen erélye
sebben \en hozzálÁ.tni , el kell rontatHia a bőrnek ( dermis , hogy a sejtszövetben fészkelő ellenség 
meo-támadtathassék, s e folytonos gyuladás tüzbelye csupán a beteges sejtszövetnek elrontása által 
téte~hetik tönkre. Ezen ki etetés legkönnyebben . sikerül horghalvag ' Cblor- Zink; , Creosot, égető 
bio-iblag : Aetzendes Jod - Quecksjlber) pokolkő (Nitras argenti) által. Az elétetett részek gyógyi
tá:a legczélszerűbben eszközöltetik feleresztett katrányszappannal ( verdünnte Theerseife ). 1\'lég s~kkal 
szükséo-esehb bőrpoklosságnál el\eningert idézni . elő a ~akonybártyákbao, és ezen czélra a mireny 
carseni'c.), iblany, colocynth. stb. csaknem nélkülözhetlenek, . habár közbe-közbe a hascsikaró gyan
tak, (mint ja lap. gm. guua·, guajac.) is szolgálhatnak ideiglene~ pótlék.ul. A fürdők - mint a .. r~
hegnél - hüvösek, nyálkások vagy savanyúsak legyenek; mmden mgerszereket el kell kerulm, 
azonban ollykor egy gőzfürdő, az izzadási müködés gyorsitása végett, kedvező hatást gyakoro Ihat. 
Az étrendre nézve, mind azt mit ,a rühegnél tiltánk, kerülni kell, p. o. fűszereket, húst, bort, stb. 
filkórnál az albőrsejtszövet hasonnemi.i bájanyaggá változik, a febérnyének a nagy részint bedugul~ 
vérerekbőli lerakodása következtében. Ezen tömegre sem belső, sem külső szernek hatása nincs, 
hacsak a természet orbáncznemü müködésre s igy az egész sejtszövetnek elgenyedésére nem 
kényszerittetik. Innen eleinte lehető legnagyobb ingerlése a f~lbőrnek _ a bőredény:,~e~in.gés előmoz
dítására és egészséges bőrfelület képzése végett. Azután orbanczos folyamnak .elo~d.ezese folytonos 
markolászása és zúszása által az elfajult tömegnek. Vegre lehető leggyorsabb gyogy1tasa· ~zen mes
tersé~esen képezett ~endellenes hőrkelisnek. Elősegi.ti a gyógyulást belbasználata a csukamájolajnak, 
iblanynak szárc~agyök főze~tel, sós, gőzfürdők és állati erősítő étrend mellett. , 

. A gőzlömirigykék betegsége az idült kása-küteg (miliaria cbron.). Ez azon életmüvek 
csökkent élettehetségén alapszik, s ez okból ingerlő, etető bedörzsöléseket kiván az egész te:,tbe' 
ugy hogy a fel bőr 'efrontassék J mi által a bőr képessé tétetik átható' gőzalaku anyagnak a meg
savanyadolt, .csepegős kásaküteg~izzadtnány helyetti elválasztására; erre a legalkalmatosabb szer az 
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étető haméleg (kali caustic), a mennyiben nemcsak a gőzlőmirigykék erélyességét felszökkenti, 
hanem azoknak elválasztását js képes megmásítani. -

Hasonló bánásmód alkalmaztatik a helybeli izzadmány,oknál, ingerlő bedörzsölések és 
fürdők használandnak itt is legtöbbet, egész addig folytatván, . mig általuk a rendes kigőzölgés hely-
re hozattatik. , 

A faggyúmirigykék müködésének zavarodását képviseli az arczcbaga (Gesichtsfinne). 
Ez a nevezett életművek tétlenségén, vagy lombaságán alapszik. Ingerlő és pedig következetesen 
alkalmazott bedörzsölések (erőműi ingerszerek, kefék, gyapjuszövet darabok stb. segedelmével) , 
ingerlése a kivezető csatornácskcllma~ s igy maguk az életmüveknek, előidézik a rendes bőrkenőcs
nek életerélyesb elválasztódását. Tagadhatlan összhangzata végett az acne-nak a háséletműkkel, 
ezek folyvást nyiltan tartassanak, és a májrendszer dugulásai, vérvételek s lábfürdők által. _Az ét
rendszert véve mind azt el kell kerülni, mi ·a fejre vértorlódás~kat, vagy szeleket s gyomorgyen
geséget idézhetne elő , e szerint minden kövér és ingerlő ételek s italokat ki kell kerülni , különö-
sen · Őrizkedvén a kimerítő test-megerőltetésektől. . · 

A haj tüszők (Haarbalge). betegségeihez tart~nnak a szakállsömör (Bartflechte) és öröklött 
kosz {Erbgrind). De az utolsó ragályos betegség levén, e szerint a fönebb . adott értelmezésünk 
nyomán a sömörökhöz nem szárriláltathatik. 

A szakállsömör pedig ered a szőrtüszők felingeriilt működéséből, ezek fel.dagadnak, s 
telvék rendellenes, ·húzÓdékony folyadékkal (sajátságos- választéka a szőrtövhüvelynek (Haarwur
zelscheide) , melly által ingerlés következtében a környező sejtszövet gyuladása, genyedése s igy 
a Sycosis gümőcse képződik. A beteges szőröknek kihuzgálása, az azok hagymáit és tömlőit környe
ző sejtszövet ingerlékenységének csökkentése, petyhesztő (erschlaffend) olajok s szelid ktmőcsök 

(zsiros kátrányolaj) által, elvonás a szörhatárvonalokon kiviil eső, s egész a sejtszövetig beható 
kutacsok képzése által, nem iugerlő életrend, hashajtó szerek a legegyszerübb eszközök gyógyítására. 

A bőrsejtszövet betegségeihez tartoznak a· farka~ görvély (Scrofelwolf), filkór (Elephantia
sis) és indiai bőrpoklosság, azonban mintbogy a filkór eredetileg mint bőrpoklosság a bőranymi
rigykék beteges .elválasztásával jelenkezik, és csak másodlagosan fejlődik ki filkórrá, ez okból ·azt 
a bőrpoklosságnál (Leprose) · tárgyáltuk; az, indiai bőrpoklosság pedig - melly nálunk szerfelett rit
ka __.: olly betegség , a melly magát a bőrt nem bántja, hanem minden befolyás nélkül a bőrbár
lya és hámra ( dermis u. epidermis), cs,upán az .egész tes~ sejtszövet~beni gumóképzés (Knollenbil
dung) által jellemződik és igy nem a bőrbetegségekhez tartozik. 

A farkas görvélynél pedig valóságos rontó müködés uralkodik a sejtszövetben, s épen 
ezért csak az ingerlés legmagasb foka - etetés - által gyógyittathatik meg, a sejtszövetnek tökéletes 
elpu~ztitása a farkassömör CLupus) minden alakjánál, és a kietetett sebnek ingerlése egész a he
gyógyulásig, nélkülözhetlen feltét . ezek gyógyításánál. Elősegittetik ez a táplálkozásnak csukamájolaj 
általi megmásítása , a bőrnek töményített sós fürdőkkeli ingerlése , és azzal többnyire összekapcsolt 
mirigybajoknak tekintetbe vétele által, - 1 iblanytartalmu ásványvizek (czigelkai), si hideg lábáztatá-
sok , állati étrend és szabad levegőnek használata mellett. _ 

A szemölcs - test ( C9rpus papillare) betegség~i: a zuzmó sömör (SchwindO echte) 
és az idült csalánkütegnek kezelése igen sok nehézséggel jár. 
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Minthogy a zuzmósömör oka az · e~yes börszemölcsök ingeriiltségén és daganatán ala
pul , e szerint legtöbbet várhatni itt lágyitó kenőcsök, édes higany , belénd, vércsapolások , sze
líd · fürdők, borogatások, szigoru étrend és savanyús szerektől. 

A csaláukütegnél pedig a szemölcsök (papilla) görcsének csilapitása végett vizelte
tök , bóditókkal vegyített olajos bedörzsölések, gőzfürdők, zsákbani izzadások, imélyitőkkel (nauseo
sa) elősegitve sziaoru rend és kutacsok alkalmazása · ajánlatos. ' ;;, , 

A közbensőleg eső ragályos börhetegségek alakainak gyógyítására· szükséges ~ ragály ve-
zetéknek elpusztítása, igy: , · · 

Riihnél a rühöncz at}ának ( acarus scab.) megölés~, mi is kén, ragó sósavas higéleg és ég-
vényes etető szerekkel (zöld szappan) legkönnyebben eszközöltethetik. · 

Bujasenyv, azaz: . az elsőleges rákfekély ( cancer) a „vibrio linteola"nak szüleménye. Meg
mércreződés előtti megöletése minden bujasenyvi „m_onas"oknak étetőszerek által, elégséges az el3ő
lege~ rákfekély gyógyítására; ha pedig ezen idő elmulasztatik, akkor az egész vértömegnek el kell 
töltetni a „vibrio"k balálszerével, - rágó higannyfl· . 

Sejtes kosznál (porrigo favosa) a hol t i. az állatanynak vezetői (Trager des Animalstof
fes) a hajak és a gombamaa (mint szinte a tetű bábja) a hajakhoz ragad, s ezekkel a bőrbe 

bee:eszkedik ~s JegelŐi is azok
0 

tömlföt támadja meg : mindenek előtt minden bajnak kihuzgálása, 
aztán pedig a megmaradott bajtövhiivelyeknek etetésére van szükség; ez olly gyógykezelmény, melly 
rövid idő alatt minden sejtes koszmónak elpusztítását képes létesitni. -

Miután ekkép a vér- és bőrsömörök gyógykezelményének egyszerü alapvonalait elő
terjesztettük' Szükség megemlítenünk azon különféle mÓdOSÍtásOkat I melJyeknek kellő figyeletn~el 

tartása a különféle bonyolodások ' által szükségessé válik. ' 
A görvélyes bonyolodás izzag és recsetnél a légsav helyett különösen hamiblagot követel, 

és iblanypor fürdőket ( Jodstaubbader); bőrsömörnél pedig a csukamájolaj kül- és belhasz~álatát, 
hideg Jábáztatásokat, sós fürdőket és ,keserű főzeteket. A köszvénnyeli bonyolodás izzag és recset-
nél kénsavat, keserédes veii.yigét, vizeltetöket, 'kénmáj•fürdőket, gőzfürdőket kiván. . 

Bujasenyyes booyolodás vérsömörnél rágó higanyt belsőkép, Zittman főzete mellett, hig
kéneg (Cinobrium) föstölésekkel; bőrsömörnél rágóhigany fürdőket s hasonló mosódásokat és me-
leg életrendet követel. . 

Rühveli bonyolod1nány ként kíván minden alakban és ugy l külső , mint belsőké.pen; 
minthogy azonban ez többször elégtelen, részemről _ végtére is azon nézethez csatlakoztam, misze
rint csupán a valódi rülmek újonnan előidézése azon mód, melly ezen sömöra~áknak meggyó~yu
lasára elégséges, ugyanis annak .pótlékszerei - a rágó kenőcsök bedörzsölése• - soha sem idé
zik elŐ a kívánt eredményt. - A Veiel ur által tett beoltások nem állották ki a- próbát, sem a 
rühöncz atkák felkötése nem sikerült, mert az atkák befuródtak ugyan a bőrbe, de csakhamar elhaltak. 

Az aranyeres bonyolodás,, annak a végbélnyíláson helybeli vércsapolások általi előidézését 

szükségesiti' olvasztó italok' középsók ,. lábvizek' apró adag végizga e aloe) használata m_ellett. 
. Koszragály cGrindgift) a hajaknak a kiiteges helyeni kihuzgálását, s ugyanez~n hel~ek~ek 

etetését erősebb elválasztá.s végett, a karon képzett kulacsok általi elvonást, és a feJnek kengoz
füstöléseit kívánja. 



,, 
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E szerint a sömörök gyógykezelményének átalános alapelvei magában folynak a mondot
takból. Azok e követkéző ·4 pontba foglalhatók: 

1. Egészséges félbőrnek képzése, a betegesnek ttilingerlése s elölése_ által, 
mellyel lehető legerősebb kiütésnek kell kapcsolódilia. 

2. Megszüntetése ·az oknak vegyészeti hatás állal a vértömegre ( vérsömöröknél), és sza
bályozása által a bőrhöz tartozó élelmük működéseinek (bőrsömöröknél). 

3. Élválasztásra ingerlése azon ' életműnek' meny· a kóranyag kiküszöbölésére legalkal-
matosabh' vagy a melly egyátalában legmunkátlanabb. . 

4. A bonyolodások méltánylása. 

„ 
.8. 

A bártfai fürdő és gyógyf 01Tások. 
Közli .Dr. H01·vátll Antal, szabad kir. Bártfa városnak · rendes főorvosa:, a buda-pesti kir. orvosi 

egyesület levelező tagja stb.· ~) ' 

• E 1 ö s z ó, 

Á.zon sok áldás közé, mellyel a gondviselő természet Bártfa várost boldogitá, méltán sorolhat
ni a gyógyvizet, melly határának egyik kiesb völgyében számos kutfőből áradoz, _s melly nem csu
pán Sáros megye szapora ásványvizei közt tűnik ki alkatrészeinek dús ága és gyógyfoganata által, 
de még az egész ·országban is legmagasb polczon áll a ~ós-vasas vizek közt; s nem tulság, ha 
vizünket a külföldnek ezen fajta leghathatósb kútjaihoz ·hasonlítom. Mind a mellett az irodalom me
zején nagy feledékenységbe merültek e vizek, elannyira, hogy azon jeles dolgozaton kivül, mellyel 
a_ hire~ Kit~ibel Pál „Hydrographica Hungarire" czimü, J829-ben Schuster János tanár által kiadott 

i:t) Ezen értekezés, a magyar orvosok és természetvizsgálók Vll-dik nagy gyiilése alkalmával a bártfai fürdő
b e n olvastatott föl. Befejezt~tvén ugyan is Epe'rj~sen aug. 17-dikén 1846. a közülés, a magyar orvosok 
és természetvizsgálók nagy része, meglátogatván utközben Raszlavitzá11 Sáros vármegye érdemteljes al
ispanját H e dr y E r il őt, Bene Ferencz ő nagysága' elnöklete alatt eme -Oires fürdóhelyre sietett, hol szabad 
kir: Bártfa város lelkes tanácsa és polgáraitól valödi magyar szivességgel fogadtatván, másnap a gyógy
forrásokat, s fürdői intézkedéseket, s egyéb nevezetességeket egyenként megvizsgálta. l\lind ezekről sz6116, 
nyilvános ülésben köztetszéssel hallolt értekezése a fürdői főorvos urnak sok oldalu jeltlsségeért, a munká
latok közé elkéretett. Nem tartozik ide a gyógyviz ,, s fürdői intézkedések, az itt tápasztaltak és történtekről 
bővebben szóllani; mert ezekről külön Jelenté3 fog tétetni. Bártfától azon közmeggyőzódéssel vettünk búcsút 
mikép ezen szabail kir. város' mind természet- s történeltani nevezetességei' mind polgárainak a tudo
mány s vendégek iránt mutatott szeretete miatt teljes mértékben mf:gérdemli, hogy egykoron gyülés helyéül 
tüzessék ki. - Quorl f axit Deus. H a 1 ász. 
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munkájában olvasunk, meg egy minden tekintetben dicséretes inauguralis értekezést kivéve, mely
lyet dr. Kéler Bécsben 1839-ben irt vala, alig irt más orvos a bártfai vizekről. 

Van ugyan még három munkácska, az említetteken kivül közrebocsátva, mellyek egyike: 
„mor(áufige Vlad)rid)t ü{m ba3 '8artfe(~er IDlínern_f.~affer" Kéler Dániel kassai polgártól 180 f. 
,Noha ezen könyv főleg Kitaibelnek kivonata, mégis becses, mer~ tanubizonyságát ~dja azon hű 
buzgalomnak, mellyel szerző az emlitett viz hir-n'3vét előmozdítani törekedék. A másik munka ,,mc
fd)rei6u11g 'Deó . martfe(ber m11be~ 1' Csaplovicstól adaték ki Bécsben 18 I 7. ~s méltó figyelmet érdemel. 
A halhatatlan emlékezetű Desewffy Jósef gróf, ki sok évek során örvendezteté meg látogatásával 
fürdőnket, Dö b r e n t e i G á b o r hoz i r t l e v e 1 e i b e n szinte sokat használt gyógyvizünk közhir:
re jutására, miért is örökké háladatos. em_lékben maradand a ·bártfaiak keblében. 

E-zen monographiákon kívül említi ~izünket Koch József orvos-tudor „i't&er bíe IDlíneraf• 
m.Mffer bea gefammten öflerreíd)iid)en etaaM5 &c.'' érdekes munkájában, ugy szinte a Szepesházi, 
és Thieletfü Kassán 1825-ben kiadott, ,,9Rerfll>ürÍ>igfl'itm 'oe6 .ftönigreíd)a Ungam' czimű munka. 

Ha mondom az említett munkákat kiveszem, (mellyeknek szerzőit hálásan említi Bártfa); 
nem találni egyéb irodalmi munkát, melly_. gyógyvizeinkről szólana. 

Látván forrásaink nagy becsét, · de nem látván azoknak méltányos megbecsülését: fő 
kötelességeim közé sorozám róluk szót emelni , főleg miután két évtized óta régi tündöklő hirének 
fénye halaványodni kezd, minek oka egyébkint épen nem a gyógyerőnek lankadása, hariem bizo
nyos viszontagságok, mellyeket az idő szelleme idézett elő. 

Ezen értekezésemben azt óhajtom kieme1ni, mit 14 évi figyelmes vizsgálódásaim, saját 
tapasztalásom, s egyéb tárgyavat.ott sz~kférfiak tapasztalásából megtudhaték, ezen vizek dicső 
erejéről. Értekezésem azért maradt : ennyire , mert ohajtottam volna , hogy gyógyvizünk előbb a 
vegytan jelen állásának megfelelő tökéllyel vegybontassék. Az illy ismételt vegybontást igényli, mind 
a vegytan oriási előre haladása az utolsó vizsgálat óta - 33 év-, mind az ez i~ő alatt az .alkotó 
részekben mennyiségi vagy millyenségi tekintetben történhetett változás. Illy változást előidézhet
nek kőlönböző 

1

égi s földi ·hatályos befolyások, földrengés,· vízáradás, s a föld gyomrában történő 
forradalmak stb. Igy az újabb időben Tognio Lajos egyetemi tanár, vizünkben előbb nem is gya.
nitott iblanyrá talált. Azért én még must is ohajtom e vegybontás hova előbbi.- megt.örténendését '~). 

Nem vagyok egyébkint olly hiú, h~gy ez~n vizein~ leirását valamelly minden tekintetben 
tökélyes fürdő-rajznak tekintsem, mellyhez bővebb tapasztalás, és tágabb tudományos ismeretek 
kivántatnak; - s csupán azért férczeltem ,csekély erőmmel; de egyszersmind hi_v tollal gondolata
imat, s tapasztalásom eredményeit össze, hogy ezek a fürdővendégeknek szolgáljanak. Kérném 
lel.lát, hogy ezen munkám irányzata ne annyira Liráló taglalgatásnak vettetnék alá hanem inkább 
méltányos kedéllyel fogadtatnék, s az előforduló hiányok szivességgél nézetnének el. 

O) A gyülés méltányló helyesléssel fogadta a főorvos ur inditványát, mert az illynemü vegyboatások az újabb 
időben, sajátságos gyakorlottságot, készületet és sok idót kivánnak. Azért ezen viz megvizsgálása is a ma-

i. gyarorszáai ásványvizekkel foglalkoió választmány által vitethetnék véghez, ezen muakálatában Bártfa vá-
ros által is elósegittetvén. A sz e r k esz tó. 
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1. § . . 

Történeti adatok s eredete a furdönek. 

Sürü köd borítja á bártfai források isméretének s használatának első keletkezését, mert 
hogy már a XVl-dik század elején gyógyszerül basználtatának, csupán hagyományból tudjuk, ·s mint 
bizonyos csak az esik tudomásunkra, hogy 1767-ben állott már egy viskó, melly a jó izelgő vii
nek meglátogatására kiránduló helybeliek tanyázására szolgáli s Bártfa város ·vidékének 1768-iki 
földabroszán fürdőnk tája „Savanyu v~z"nek hivatik; melly vizet egyébkint a határhelieken kívül 
i 786-ig más alig ismere, s csak ezen időben vonák a források természettani tulajdonai maguk
ra a figyelmet, s kezdének inykecsegtető iváson kívül fürdőként is alkalmaztatni ; s 178 7. épit
.tetett az ugynevezett „Görög fogadó" maiglan is fönálló fürdő fa termeivel. Valószínű, hogy az 
örmények építették ·ezen hajlékokat, kik városu11~ban kereskedtenek, s kik bizonyos gyógyerőt 
sejtvén, elsők léptették a viz bel- és külhasználatát életbe; de nem sokára feltünvén bizonyos kóra
lakokban a viz dicső hatása, magok a városbeliek is figyelmesekké lettek, remény rügyezett ben
nök a viz méltányoltatása tekintetében, s csak hamar megtestesült a buzgalommal táplált sejtelem, 
fényes eredmények tünteték ki a vizek gyógyhatását, s csak hamar elfutamodott birük tul a 
megye, _s tul az ország határain, föleg a közel lengyelbe, honnan különféle hajban sanyargók 
tódultak hozzánk s nyertek tős gyökeres üdülést. Váratlan szeren9sés foganat mutatkozék különö
sen valami Lesiczky Tamás lengyel nemesnél, ki köszvény zsugorította tagjait hasztalan áp?ltatván 
azelőtt számtalan gyógyszerekkel, fürdőnkben tökélyesen felépült s a viz becsülhetlen erejét mind 
inkább szertebiresztelvén évről évre több lengyel vendégeket édesgete hozzánk, kinek „örök hála
datossága emlékeül saját kezével irt bizonyítványa" maiglan eltéve lartatik a városi levéltárban 

A történtek által felvilágosodván a városbeliek, elkezdék a forrásokat czélszerü kutakká 
alakitani; fürdőházakat épitettek, lakhelyeket állittattak az évről évre szaporodó vendégek számá
ra, kik később a fürdőhelyen meg n m fér.vén, ré~zint a városban, részint a szomszéd Hosszúrét 
nevü faluban szállának vala meg. Tör.téntek ezek mind a mult századnak vége felé. 

A tanácsnak ezen dicséretes gondossága által felserkentve, hol egyes ide való polgá1~k, 
hol vidéki, sőt külföl~i urak is kezdének - ha nem is csupa ékes, de bizonyára takarékos és iz.Ie
tes épitményeket alkotni, mellyek a szaporodó jövevények számara ötvennél többre szaporodtak, 
szép .rendben többnyire kőből rakva állanak, több utczákat képeznek, s igy a fürdőhelyt egy igen 
csinos városkává alakítják. 

2. §. 

Hel virati vázlata s fekvése a fürdönek. „ 

Ezen fürdő, melly mind gyógyereje s helyzete kellemeivel, mind légköre jósága s a betegek 
elfogadására kinálkozó kényelmeivel felülmulja Magyarhoa legtöbb kutforrásait , Sáros vmegye felső 

vagy éjszaki részében Gácsország szélén, Bár~fa várostol - mellynek birtokához tartozik - 1/2, Eper
jestől 5, Zboro várostól 31. óra távolságra ,fekszik; - egy kies fenyvekkel dus völgyben, melly a 
Gácsországba vezető országutboz balra esik. Ezen vö!gyet két felől magas hegyek veszik körül, balra 
és éjszakra nyuló hegyen gyönyörü feny\resek diszlene_k, a jobbra esőn pedig szántóföldek teriilnek 
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el. - Hátul a bölcs természet az ugynevezett kő hegy (6teint'>erg), - mellynek legmagasabb csucsa 
közönségesen k a~ e na h u r a-nak neveztetik - által védi az éjszaki viszontagságoktól e völgyet, 
melly szinte a kő hegy tövéből ömlő, kigyós kanyarulatu folyócska által ketté metszetik. Szinte ezen 
hegylábhoz közel fakad föl a· föld gyomrából azon gyógyforrás, mellyel a gondviselés, mint a termé
szet csudakincsével, áldá meg a szenvedő emberiséget. 

• 
3. §. 

A gyógyforrások száma, alkotó részei s használatáról átalában. 

Hajdan 11 , jelenleg 6 for~·ásból merithetni belhasználatra az 4sványvizet, ezek közül 
O'yóa'yczélra leginkább csak kettő kedveltetik. A fők út és az orvos kútja, ritkábban a bugyogó
kut.0 A hátra levő 3 leginkább szétküldésre használtatik. Lehetne ugyan e fakadásokkal dús he
lyen több forrásokat is nyitni, ha attól nem kellene tartani, hogy ez által a most létezőkn~k cs_ak 
ártanánk. Más felől erre szükség nincs is, mert a már létezőkbe olly bőven ömlik a ~iz, m1szermt 
azok teljes kiürítés után egy óra mulva ismét telve vannak. Ezen források hihetőleg a k ~ h e.g .Y
h ő l vévén eredetöket, a viz lefolyása szerint, ugyan egy vonalban - az elsőtől az utolsóig mmt 
egy 350 lépés távolságban - tünnek fel, illy renddel: t-ső legfelső vagy bugyogó kút (6.prutier~ 
mrunnen újabban Bene*) kútja). Temérdek buborékkal szökell föl egy kő medenczéb.e (r~ceptaculum), 
vize nem egészen tiszta, szénsav, vas és sókból kevesebbet tarta)maz, mint a főkút. Leginkább für

désre alkalmaztatik. 
2-dik A. fők út (Hauptbrunnen , újabban István-kútja) a fürdőhely közepén, dúsforrás-

sal, 2 '/2 láb szélességü kő tartóba buzog föl, mélysége e forrásnak 3_'/2 láb, vize tiszta, s foga
natdús alkotó részekkel bővölködik - kőpárkányzattal körül van véve , s elég magas 8 oszlopon 
álló födéllel fedve. A 3-dik (Andrássy kútja) 'és a 4-dik (Die kleine Quelle) kis kút a főkút ·mellett 
van, s fa falozat környezi m.indkettőt. Ezekben fakad a legtisztabb viz, épen olly tartalmú mint a 
főkúté, szétküldésre igen alkalmas. 5_.dik Az orvos kútja (Doctor~quelle, elődöm Zelinka orvos
tudor udvarán fakad föl. Vasból kevesebbet, a sókból pedig többet tar~, mint a többi források. 
A 2-ik 3-ik 4·-ik 5-ik számú kútfőkből a· felesleges vizfördőnek - alabb helyzett edénybe - föld 

' ' ' • I' ' l alatti csatornán vezettetik. 6-ik Legaisóbb kútfő, vagy Kéler kút ( die un tere Quelle) fa v1z1ogova 
ellátva, a legtisztább ízes vizet gazdag forrásból szolgáltatván, Kéler István bártfai tanácsnok. há
zában található de szénsav- sók- és vasból valamivel kevesebb mennyiséget tartalmaz, mmt a 
fő és orvosi kú;fö; - leginkább használtatik ha távolabb helyre kell ásványos vizet küldeni. Ezen 
kútfők a fő kútfő . kivételével - tető nélküliek, mellyel azonban hogy mi előbb .elláttassanak szor-

galmaztatik. , „ , . -

Ezen kutfőkön kivül vannak még mások; a fürdőhely felső részében készulendő fürdőknek 
- vagy azoknak mellyek részint - váro~iasan közönségesnek neveztetvén, két osz~ályu házba~' 
részint azon fürdőknek, mellyek a magánosoknak - a fő kutfön felül helyezett házaikban kész1t-

, 
~~~~. ' 

*) A magyar orvosok és természetvizsgálók, a külföld példájára, a bártfai hatalmas gyógyerejű forrás?kat ér
dekes nevekkel akarván feldi~ziteni, a fókutat a természettudományokban jártas s azokat pártoló ~oherczeg 

• .. 1 "k óf A d á G „ gyéve~ a 3-dikat Bene István ö fensége nevével, a mellette lévot, a VU. gylllés e no ·e gr n r ssy yor • 
Ferenczéve ékesité fel. A szerkeszt 0 • 

~------------------------------------
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tetnek, szolgáltatnak vizet; van négy nagyobb gazdag forrással bíró, mintegy esőfogó alakjára ké
szült kutfő; egy kisebb ugynevezett buzgó kutfő , melly hajdan csak belsőképeri, most pedig legin
kább fürdőnek használtatik. Ezen fő kutfőkből a viz két' nagyobb vizfogóba vezettetik, ezek egyike ; 
melly forrásokkal is 'bir, szivattyuval van felkészülve, mellynek közepén feljebb helyezett . edénybe 
főzés végett vezetendő -viz merittetik. A fürdő alsó részén levő fürdőknek, vagy azoknak, mellyek a 
fö-kutfő.nél alább helyezett magános házakban készittetnek, két vizfogó szolgál, mellyekhez a viz föld 
alatti csatornákon több kutfőből, a fő - hozza Jegközelebbi két kisebb - és az ugynevezett orvosi 
kutfőből vezettetik; ezeknek egyike szinte .szivattyuval van felkészülve, melly alább helyzett edény
be szolgáltat vizet, ezen kutfők szénsav-, sók- és vassal egyiránt gazdagok. De vannak itt 
közönséges ugynevezett kutvizzel bövelketlő -kutfők; közülök három különösen - kiválólag mindaz
altal egy, árnyas erdőben sziklából kiszökő, az ugynevezelt vizgyógy-intézettől alig két száz lépésre 
levő, legtisztább és ízletesebb vízzel bővölkedő forrás, használtatik. Ezek a kutfőkről s most né
mellyeket a fürdőkről , a közönséges és magános épületekről , és azokról, mellyek kényelemre és 
szórakozásra szolgálnak! -

4. §. 

A fürdökröl , 1nagános és közönséges épÜletek1·öl. 

A köz költségén emelt épületek közt f-ső a római katholica szentegyház, mélly·rninden
felől sz~ba~ valamennyire felemelt helyen lévén; az egész fürdőre gyönyörü kilátást enged, s „mint 
a fürdőnek központja tekintendő." Isteni tisztelet itt naponként tartatik; a fő kutfőtől balra mintegy 
30 lépésnyire van a felső, és alsó részre osztott városi fürdőház (Das lange fld'otijd)e maa'ogebdu'oc), 
mellynek belső részén vagy melly a kutfőre- néz , kevesebb kényelmet igénylő vendégek számára 
egymá~tól elválasztott zárhelyek vannak, hátul pedig a hosszu folyosón keresztül köz használatra 

· szolgaló különös fördőkamarák; és pedig az új, vagy alsó osztályban zárthely van_ 11, a tiszta 
világos és eléggé tág fürdő-kamarák száma t 3 , ezekben mind a hideg, mind a meleg víz - ká-

. ' -
· dak fölé helyzett - csappal ellátott - rézcső segedelmével vezettetik. - . A felső vagy régi osz-
tályban pedig zárthely' 15 a szálló vendégek számára fürdőkamara 22 van, ezekbe a készitendő 
fürdő végett dézsával hördatik a meleg és hideg viz. Ezen · osztályban - már készen levő terv 
szerint - tágasabb, a czélnak inkább megfelelő - az alsó osztályéihoz hasonló - ásványos vizet 
vezető é1·cz esőkkel felkésziilt fürdőkamarák készíttetnek. Ezen közönséges fördőkamarákon kivül -
a vendégek még nagyobb kényelmére - csaknem minden magányházban fürdőkamarák találhatók. 
tegyen szabad a fürdők ár· szabályát ide iktatni: az alsó osztályban mindenik fürdő ért 12 krt, a ré
gi yagy felsőben pedig 6 krt ezüst pénzben fizetnek. - A kebelbeli polgárok az árszabály feleért 
fürde.nek. Magány házaknál pedig külo~bség , nélkül · f 0 ezüst krért készíttetik fürdő. - Az 
imént emlitett fürdő épületen kivül a középületekhez számittatik még a színház, melly jobbra a fő 

kutfőtől alig SO lépésre az erdő mögé van helyezv'e, mellyben nyár-elő elejétől nyár-utó közepéig 
naponként drámai előadások tartatnak. A színház ltgközelebbi szomszédságában, valamennyire 
f~lemelt helyen, - honnan e fürdőre szabad szemmeli kilátás nyílik - van egy tágas, Sálának ne
vezett szinte városi épület; ennek közép részében 'van a táncz-terem Otan~ Saol), mellynek kar
zata ~6 oszlopon függ, itt minden ünnepnapon, vagy a vendégek kivánságára · m'ásko} is táncz-vi-
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galmak tartatnak ·, ehez a · vendégek kényelmére jobbról kávéház és csemege-aruTás, balról pe
dig ét-terem (SpeiB•eal) csatoltatott. Ezen épülettől kényelmes lépcsőzet vezet ·a· sétálóknak 
elegendő arnyat adó nyár- és v~d gesztenyefával beültetett nagy sétányra. (bit gtö~m ~romenabe), 
ennek felső részéről - az urak utczájára vezető uton keresztül _.:. közvetlen átmenetel van a külön
féle csemetékkel beültetett, kertet ábrázoló, kövitett s valamennyire felemelt helyre, mellynek közepén 
az ugynevezett Kioskban naponként délelőtti órákban hegedü zengemény viditja a sétálók lelkét. -
A nagyobb sétány hosszában balról közvetlenül a kereskedők boltjai vannak helyezve, mellyekben 
különféle kereskedői és f ényüzési czikkek árultatnak; ezektől hátrafelé v~n egy kiterjedt négy
szegü tér, néha látványul szolgaló gymnastikai gyakorlatok helyévé rendelve. Ezen fő sétányról a 
főforrás mögött van az átmenetel a házak sora közt a város rétjéig kivezető kisebb sétányra, rnelly
nek atelleni részén az erdő szélében emeltebb- helyen látható az ugynevezett vizgyógy- intézet 
(.ftaftm„mabanflait •). 

A magánosok épületei közt különös emlitést érdemelnek Csáky Tódor, Szirmay István, 
és Antal , Barkóczy, Klobusiczky grófokéi; több nemes családok: Bujanovics Eduard, Schumida 
György, Rholy Ferencz, özvegy Banóné, Raszlaviczy József, Bornemissza Sándor, Okolicsányi, 
Szirmay Miklós, Kéler István, özvegy Tahyné, - és a kebelbeli polgárok, Posch Ádám, özvegy 
Szártoryné, Mitskó Sámuel, Benedik Mihály, Galle Adalbert, özvegy Zelinkáné - h'ázaik. Ezen házak 
az építészet ízletes styljében emelve a fürdő diszesitésére nem kevéssé szolgálnak. Több vendégeke·t el
fogadható kényelmes termeivel valamennyit felülmulja, özvegy ns. Tahynénak a főforrás szomszédságá
ban helyezett háza; - ehez legközelebb állnak ns. Bujanovics Eduard, Csáky Tódor gróf, és Posch 
Ádám házaik; de Okolicsányi, Kéler és Mitskó házaik is elegendő, és jól felkészült alkalmatosságokkal 
kinálkoznak a fürdő vendégeinek. Ezen hil.zakon kívül vannak még elég kényelmes épitészi renddel 
emelt, alkalmas szállásokkal ellátott házak. A fürdőhöz vezető ut mellett, a jobbról ömlő folyócskán 
tul Erdődy gróf - vendégfogadó és kávéházzal ellátott - két terjedelmes épületet bír. 

5. §. 

Éghajlat tulajdonságai ·és a föld geognosticai ismerete. 
Ámbár ezen völgy nagyobb részt erdők és hegyektől keritve, az uralkodó nyugoti és éj

szaki szelek befolyásának kevéssé látszik kitéve lenni, mindazáltal az éghajlat, a Magyar- és Gacs
ország közt határt tevő magas hegyek messzire terjedt lánczolatál)ak sz~mszédsága miatt, inkabb 
hüvösnek, mint melegnek tartható; a keresztülható szelek gátolják a lég pangását; - innen ezen 
völgyet a legtisztább s egészségesebb . hegyi - a tüdőknek kiválólag kedvező fenyves erdők egész
séges illatjától alhatott - lég veszi körül. A lég tisztítására sokat tesz egy szirt ormáról leömlő , 
az ugynevezett haramiák forrásából (!Ráu&er·Oud[e) eredő s a legtisztább vizet tartalmazó patak
csa, melly elő.bb zuhanyzásra. szolgálván, a fürdő éjszaki részén a házak mellett folyik, s különfé
le, levegőt rongáló tisztátalanságot visz el magával. Hegyes vidékeken a levegő hévmérsékleti hir
telen változása nem ritka tünemény, s itt is gyakran tapasztalható, ugy hogy néha 24 óra alatt 8 

- I o f Óknyi R. a léghévmérsékleti különbség, és midőn néha délben 20- 24 foknyi melegség va?, 
estve több fokkal alabb szált hévmérsékletü s az érzékenyebbekel kedvellenűl érintő büvös szél fu; 

azért tanácsos, hogy a lég efféle változása befolyásához kevésbé szokott érzékenyebb egyének, 

A szerk. *) Épen illyen és ez a felirat. 
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nehogy egészségökben kárt szenvedjenek, magokat melegebb ruhákkal is ellátni igyekezzenek. lly
Jyen változó időjárás van itt az év minden részeiben, ugy hogy ezen idő-állhatatlanság, nem csak 
tavasz kezdetén, hanem az egész nyár lefolyása alatt is nem ritkán tapasztaltatik , leginkább állan
dó és legkedvezőbb az időjárás nyárutó közepétől öszelő végéig; - mindazáltal nem kell gon
dolni, hogy nyárelő minden évben -a légkör kedvetlen változásai miatt a für:dői gyógyfolyamra 
kevésbé lenne kedvező, sőt inkább néha néha nyárelőhóban a legkedvezőbb időjárás, és kel
lemes nyari meleg napok folytonosan tartanak; - általában mindazáltal mondhatni, hogy az ezen 
kutfőknél történő gyógyitásokra legalkalmasabb az idő junius hó közepétől september végéig. 

Földismei tekintetben véve , - az itt ott mélyebben ható agyag-réteg igen jó anyagú! 
szolgál cserép edényeknek, mellyek hajdan nagyobb nevezetességgel birtak mint ma; a kovaszem
csékből, kevesebb csillámból, s agyag ragaszanyagból összeállott homokkövek gyakran többé 
kevésbé rétegesek, felületök közönségesen a rozsdától füstös, nem ritkán a bővebb mennyiségű csil
lámtól csillogó. Találtatik még más sziklanemü is elszórt darabokban, melly szürke, igen kemény, 
felülete csillámmal beszórt, s mészkovacsnak erei futnak márvány csíkokként rajta rendetlenül, he
veny törlapja apró lemezkéket mutat, aczéllal igen ritkán szikrázik; találtatnak még más, szinte 
homok nemü kövek is, mellyek majd nagyobb fehér, s igen kevés fekete kovaszemcsékből, 

csaknem minden agyagragasz nélkül állottak össze , s csaknem csupa kovanyt képeznek; -
majd apróbb zöldes vagy kékes szemcsékből származnak, s lenyomott alakjok által réteges alkatot 
mutatnak, - némelly helyeken a homokos rétegen a fehér mészkőnek nagyobb s kisebb darabok
ból á!ló vegyitéke nyugszik vékony föld réteg alatt, melly könnyűded , morzsolható, s· a hozzá 
öntött vízzel pépes anyaggá változik, midőn kenyér idomok alakittatván belőlük , megszáritatnak, 
s sárgás_, fehér darabokat tartalmazó mészszé égettetnek. 

Annak kimutatására, hogy a különböző rétegekben milly fémek találtathatnak, szorgos 
ásványtani igyekezet, s nagyobb költségek kivántatnának; - hogy kőszén s vas a mélyebb ré
tegekben találtattak, annyi bizonyos ; de más fémek jelenlétéről kevés bizonyost tudunk , a száj
ról szájra jött közhir ugyan azt mondja, hogy hajdanta ·arany bányák is léteztek ott, - a kő
hegyben ugyanis több tágas földalatti járatok, mint azt a bányáknál látjuk másutt, még ma is 
szemlélhetők, sőt a nyugotra három negyedó.rányira eső, kőhegyekkel kapcsolatban lévő, Bártfá
hoz tartozó Aranypatak vagy Zlate nevü falu hegyeiről is hireszteltetik, hogy aranybányákkal bir. 

. Földmivelési tekintetben Bártfának földe mindenütt vastag homokos agyagból áll , s így 
a növenyéletnek nem mindeniitt, és nem szerfelett kedvező, igen bő trágyázást igénylő; mind
azáltal i_gen jól megtrágyázott földe több helyeken termékenyebbnek találtatik; - búzát s más 
gabona neműeket, hüvelyes veteményeket aránylagos mennyiségben ad; .a hegyek közt csak zab, s 
igen jó izü , a legtöbb házakban minden napi eledelül szolgáló , burgonya terem. A kertmüvelés 
dicséretes , - a hajdan mellőzött gyümölcstermesztés erősh lábra kap; kaszálói elegendő, s több
nyire igen jó szénát adnak. Átalán véve mezei gazdasága jó lábon áll, a mezei gazdák várako
zásának s fáradságainak sikeresen megfelelő; - erdeji nagyok , faja bő mennyiségű a különböző 
házi szükségekre s építészetre; erdeji állanak . leginkább fenyőből, mellyek közt elszórva találtat
nak tölgyfa, bikkfa, jókori jávor, juhar, fehér nyir, vadcseresznye, zelnicze s a t. 

Erdeiben, völgyeiben', kaszálóin a virágzó növenyország a legélvezetdúsabb kirándulások
kal kínálkozik a füvészet kedvelőinek ; a számtalan orvosi növenyfajok a helybeli gyógyszerészek 
szükségeinek bőven eleget tesznek. 
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6. §. 

A . szórakozási tárgyakról és a vidékröl. 
A nyugodt kedély, gondoktól szabad vidor lélek, a tapasztalás bizonysága szerint nem 

csak a. kutaknál keres gyógyforrást, hanem igyekszik annak hatását más eszközökkel is elősegitnit 
mellyek az idő körülményeílíez képest különbözők lehetnek, ugymint válogatott társaságok, 
mellyek összhangzó társalgásaikkal ajánlják magokat , s mellyek nem csak felvidítani képesek a 
lelket , hanem azt tudományos és hasznos ismeretekkel is képesek gazdagítani; ide tartoznak 
tov.ábbá a szini előadások , zene, táncz , mulattató szabad kártyajátékok, vadászat ; ezek , mint 
ugyan annyi eszközei a szórakozásnak , kellő időben, s illő mértékben jótékony hatást gyakorol
nak az unatkozott kedélyre. Találkoznak kiknek ez nem mindig tetszik, ezek a sétálásokat többre 
becsülik , részint a szomszéd kellemdús erdőben, részint a forrásokhoz , miket a természet szint
úgy, mint a mesterség elegendő sétahelyekkel ruházott fel. Tétetnek k}rándulások a szomszéd 
ormokra s hegyekre mellyek kellemes kilátást nyujtanak az ezt kedvelőnek. -:- Kik,et a hosszasb 
járkálás kifárasztana, ez~knek Jegyen elég, a fenyőerdők város felé vezető árnyas utain a vizgyógy-intézet 
épülete mellett fekvő kis hegyecskére felmenni, mellynek erdőtől szabad, s szántóföldekkel fedett tetejéről 
regényes és széles kilátás gyönyörködteti a szemet szintúgy az innen fél órányira fekvő Bártfa város felé, 
mint a Tapoly völgyére, melly az őt végig öntöző, s itt a Lanka és Brezsnik vizeket magába fogadó Tapo!y 
vizéről veszi nevét, - s a völgybe szerte-szórt faluk nem kevesebb kedves hatást gyakorolnak 
az itt mulatóra. Kiknek pedig a bosszasb kirándulás nem esik terhökre , vagy talán abban gyö
nyörködnek is, azok vagy Bártfa városba a város-telek s templom körül találtató érdekes ré
giségek megnézésére menjenek , . vagy a fürdőt51 egy jó óranegyednyire eső Hosszúrétet keressék 
fel , hol egy Kitaibel által vizsgáltatott kutforrás találtatik , ugyanazon alkatrészekkel , mikkel a 
miénk bir, csak hogy a vas kevesebb mennyiségben találtatik benne. Nevezetes ezen hely még 
azért is, hogy a szomorú emlékü cholerának l.831-ben egész országban legelső nyomai itt mu
tatkoztak. - Kiknek talán tetszenék további kirándulásokat tenni , azok Hosszúréten átmenvén, 
az innen félórányira eső nem magas, s nem fárasztó, sőt kocsival is meghágható fenyő erdővel 
borított hegyecskén emelkedő zborovi, vagy makoviczi várat vegyék vizsgálat alá, melly már a 
tizennegyedik században létezett, s bosszú évek során át a Rákóczy család lakhelyéül szolgált, 
most az idők viszontagságai által leporlasztva , s csak romai láthatók. A begy aljánál Zboro vá
ros tágas környékével Halics határáig terjedve magasztos kilátást nyujt. Ezeken kivül az erősebb 
mellű s fárasztó kirándulásoktól nem vonakodó egyének a Kőbegyet (Steinberg) másszák meg, 
mellyuek . tetejéről nem csak tágas kilátás nyílik a tájékra , hanem borútlan időben a Kárpát 
bérczei is . szemlélhetők, s az úgy nevezett Rablókforrásából (Oldulmquelle) a leghidegebb s 
Jegizletesb viz bugyog fel a lankadt erők megújjitására. 

A kocsin tenni szokott kirándulások közül leggyakoribb a Bártfárai. Ezen város a Lanka 
s Tapoly vizektől hasitatik; hajdan az éjszaki pusztító pártos csapatok düböngéseinek s az idő vi
szontagságinak kitéve, sok pusztításokat szenv~dett. f 320-ban Robert Károly. parancsolatjából 
Lőrincz (mint mondják egy római katona fia) által kijavittatott, és későbben f3 7 6-ban a szabad 
királ)·i városok sorába felvétetett; - 1-ső Lajos és 'Sigmond ~irályok „ némelly szabadalmakkal s 
több falukkal ajándékozták meg, mellyek közül 10-et bir ma. - .l\fátyásnak igen kedves volt' 

18. 
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mit ~~rtfára ~üldö~t s a l~véltárban megtartott levelei bizonyítanak, s az ellenség általi gyakor 
puszt1tasok miatt igen erős magas, ma is fenálló kőfalakkal környeztetett ; - illy pusztításokat 
l~ginkább Tököli csapatjai vittek véghez , mellyek az .ittenieket nyájaiktól s gabonáiktól fosztogat
van, ~~79-ben a várost és polgárokat egy, a lévéltárban még most is meg lévő levélben vég
elpuszhtassal fenyegették , mellynek falakon kivüli oltalmazásában a hőslelkü polO'ár s bíró Winterl 
György éltét áldozá fel; s a város 'újjáalakításában is nevezetes korszakot kép~zett ez. Van itt 
~gy imaház i.s Goth .. ízléssel épitv~, melly igen régi; - s igen magas tornya 1725-ben rübyott 
ossze; - mikor épult ezen egyhaz nem tudhatni , · hanem a legrégibb , létezését bizonyító irat 
1244-ről szól, annyi tudva van, hogy a hajdan itt létező Cziszterczita szerzethez tartozott; ezen 
templomban más ritkaságokon kívül láthatni legrégibb eredetű szent ereklyéket ; a festészetnek s 
kőfaragásnak némelly becsülendő példányai is találkoznak ;•- a négyszeg piacznak közepén van 
a város háza·, mint egy ~mléke a régi kornak; - mikor építtetett'? nem tudni, azon vaslemez
zel bevont faszobor, melly a római alapitóna'k tartott, valósággal újitójának emléke , s az epület 
homlokzatát diszité, · 17 33-ban leszakadt, s a ·város ritkaságai közt foglal helyet. Ezen épületben 
foglal helyet a k.ülönböző idejü bizony~tványokkal rakott legrégibb levéltár is, van ezim kívül egy 
n~gyo~b a róm~1 vallásuak részére, s egy kisebb az ágostai . vallásúak részére szolgáló tanoda,
katona1 nevelő mtézet-, királyi só-raktár. Lakosok száma 5000, a müveltebb lakosok német ajkúak 
de a magyar nyelvben is jártasak, a nép közönséges~n tót nyelvet beszél, a fiatalság közt a ma
gyar nyelv napról napra nagyobb, s dicséretes előlépéseket tesz; lakói mesterségből és földmü
velésből élnek; hajdan itt, a szomszéd Lengyel honnal nagyobb fokú borkereskedés üzetelt. 

Távolabb kirándulási helyek közé tartozik 2-or Zboro mezőváros - Gróf Erdődy és Szir
may családoké - a ~ácsországi határ felé, alig háromnegyed óra távolságra a fürdőtől Makovicza ura
dalom 'főhelye, több mint 60 telekkel, Vagner „diplomatariuma" szeri~t már 13 78.' Olnoki Czudar 
Benedek, Makovicza Benedek név alatt a Bártfaiak ellenséges szomszédjának lakhelyül szolgált. -
Később Zóoro vagy Makovicza uradalom különféle zsarnokoké volt, kik közül emlékezetre méltók 
Ostroki Dux Janusius Volhini Nádora, kinek nejétől született Sz eredi 15 5 7. évben. Hosszúrétre 
v~~,et~ or~zá.gútra állitott emlékszobr~ látható; ezt 161 f. uralkodásban követte Szeredi családja, 
kitol is Rakoczy herczeg 80,000 formton Zboro és Makovicza uradalmat általvette ; ezen herczegi 
családból Rákoczy György Zboro várát lakhelyül választotta, hol is 1'776. évben meghalt. ·_ En
nek elhunyta után leánya fér3ére gróf ·Aspermontra Makovicza uradalmát átruházta, kit uralkodá
sáb~n házassági viszonyoknál fogva gróf Erdődy követett. Itt pompás két kastély látható, mellyek 
e?~1két gr.óf Erdődy, másikát pedig igen kies 'angol idomra rendezett kerttel gróf Szirmay családja 
birJa. Emhtésre méltó a 1 00 hársfárúl nevezett hely, hol a Riikóczyval tartók szoktak összeO'yü-
lekezni. · c:i 

3-or K o maróc z helység, egy · óra t~volságra a fürdőtől Tapoly folyam mellett nemes 
Bi.~eskúthy család birtoka, igen szép -angol kerttel. Jelen birtokosai Bideskúthy József és Erneszt, 
muvelt, s kedveltető társalgásukról , nem különben ritka s őszinte vendéo:szeretetről ismeretesek 

11 b . . 0 ' 
me Y aratsagos vendégszeretettel oda czéloznak , hogy kirándult becses vendégeiknek itt létöket 
kellemesbé tegyék. · 

· 4-er Nagyobb társaságbani kirándulások gyakran tétetnek Már i a völgybe, melly alíg 
másfél óra távolságra Bártfa várostól nyugotra fekszik, gróf Forgács család tulajdona; vashámor-
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ral, magos kemenczével, mellynek bérlője Ns Frang, bányászati tudományokban jártas , különös? s 
fáradhatatlan iparral technicai és oeconomiai használatokra szolgáló vasat készit. 

5-ör Mária völgytől két óra távolságra gróf Forgács Hertnek uradalmában L i v ovi
n án üveg-huta látható, hol előbb különféle csekélyebb árú üveg-edények', - most pedig Burkhardt 
gyáros és bér~ő által legszebb idomú fehér üvegből különféle edények készitetnek. 

6-or Kirándulásra végre s emlékezetre méltó C z ige 1 k a helység , Bártfától nyugot felé 
két és fél, Gaboltótól alig fél·, Gácsország határszéleitfü egy óra távolságra fekszik, itt Bussó ma
gasb hegy tövén sziksós iblanyos források találtatnak; ezen források vize 1838-ik évben Tekin
tetes Tognio Lajos egyetemi kór- és gyógyszertani tanár úr által vegytanilag vizsgáltatott s szikéleget 
és iblanyt olly mennyiségben tartalmaz, hogy e tekintetben az egész birodalomban egy sem hason
litható hozzá; ezen okból legújabb időben az orvosoknál nagy figyelmet gerjesztett ·, kivált mióta 
többi közt Saárosy József, Sáros megye főorvosának szerény észleletei, s ohajtott sikeres foganatú 
gyóF:yitásai ezen ásvány víz által, nem kevessé járúltak ennek megismertetéséhez. Eddig csupán 
belsőleg használtatott , de hogy gyógyhatásáról mind inkább meggyőződjünk, ohajtható volna, ha 
beteges vendégek számára kényelmes la.khelyekkel elláttatnék, fürdők állitatnának fel; hogy igy a 
belső szerelés, a külsővel egyesitessék. 

A bártfai vizek természet--és vegytani tulajdonairóJ. 

Ezen viz a föld mélyéből, minden forrásnál bizonyos gyenge zöre.üel, nagy s számos, 
egymást sebesen követő, - főkép az úgy nevezett forrásban-légbuborékokkal ered; mennyiségére 
nézve annyi, hogy a legszárazabb években sem tapasztaltatott hiánya. - Minden forrásaiban tiszta, át
látszó színetlen , kivévén a melly fürdésre szolgál , melly is szünetlen rázódás után zavaros, bar-' - . 
nás , sós és vas csapadékkal ellátlatik , tulajdon s az ásvány vizek közös szagával bir, főkép esős 
és zivataros idő beállása' előtt ·n:émelly kényes egyének vasas olvadék és gyenge kénes szagot érez
nek, a mi más savanyú vasas vizeknél is esős idő bekövetkezte előtt érezhető, ámbár kénes gőz 
jelenléte be nem bizonyitható vegytanilag. Ize savanyú, csípős, csiklándós, ezt követi az úgy ne
vezett téntás iz CDinten.@ef d)macf), mellyet a vas jelenlététől származtatják. Sós ize gyenge 1 főkép 

felhős, esős , vagy hosszabb ideig meleg helyen vagy nyilt edényekben tartott víznél érezhető; an
nál jobb izü, minél melegebb a hévmérséklet, melegebb s tartósabb az idő; zivatar vagy huzamosb 
esős idő bekövetkeztével rosszabb ízű. - Kellemes ize a szénsavnak tulajdonitható, mellynek nagy 
mennyisége található e vízben részint sza:bado~ , részint pedig más aljakkal egyesitve , úgy annyira, 
hogy huzamosabb hörpentés után (kivált olly egyéneknél, kik még meg nem szokták) légböfögést okoz; 
savanyús íze kivált a forrásoknál érezhető, midőn meleg, és tiszta ég alatt viz merittetik ;· azonban 
telt üveg edényekben czélszerű eldugaszolás mellett tovább is megtartja savas izét. Likacsokkal 
ellátott , a vagy rosszúl eldugaszolt edényekben , egy vagy két óra mulva kivált a meleg időben 
niveauján könnyü olajos felleg uszkál, nehány nap mulva megbüdösödik feketés csapadékkal ; a telt 
és jól eldugaszolt . edényekben első nap tiszta átlátszó, másodikán palaszürke, harmadikán kevés 
fehéres csapadékkal ellátott; a nyílt vagy rosszul zárt edényekben, mellyek a légnek ~tjárást .. en~ 
gednek, rövid idő mulva pala-szürke szint vesz fel. számos léghólyagcsák az .edény falam elszo~m 
láttatnak, zavaros és ízetlen lesz, barnás csapadékot ád; úgy annyira hogy 3-4- hét alatt, ha mm-
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den nap ugyan azon edény vizzel megtöltetik, annak falai vastagabb , f~ketés ; erősebben ragadó 
·csapadékkal vonatnak be, mi csupán savak által távolitható el; magasabb hévmérsékletnek kitéve 
számos hólyagcsát bocsát , s rövid idő mulva vöröses barnás színre változik , fehér neműeket 
barnásan fest, az elillant szénsav következtében íze lugsós. Szaga,ize, s vegytani ellenhatása minden for
rásnak majdnem ugyanaz , az alkatrészeknek aránya kevésbé különbözik egymástól. - Hév 
mérséklete ·ezen forrásoknak+ 7° - 8° mid.ön a lég + 120 - rno R. bir. 

Ámbár lényeges részei, t. i. szénsav és vas, már régebben ismeretesek voltak, de mint
hogy minden forrásnak gyógyhatása csupán vegytani vizsgálat által bírálható valódilag : annál 
fogva a Nagyméltóságú Helytartó Tanács parancsából a felső magyarországi vizeknek vegytani 
vizsgálatára Kitaibel Pál orvos-tudor, egyetemi tanár küldetett; ki is három izben t. i. 1795. 

1796. és 1813. a bártfai vizeket forrásuknál vegytani vizsgálat alá vetette következő eredménnyel: 
a) Szénsavat (acidum carbonicum)- más savakkal hatályos felforrást eszközöl, - részint 

szabadon, ·részint pedig aljakkal egyesitve tartalmaz , olly mennyiségben, hogy ez a víznek téri
méjét nevezetesen felülmulja; ezen okból töltésre és elküldésre erősebb edények kivántatnak; mert 
a gyengébbek azonnal a forrásnál a kibontakozó szénsav által efrepeszt.etnek. 

b) Szénsavas vaséleg (ferrum carbonicum), mellynek olvadékától téntás az ize; a for
rások és edények fa~ait bevonó; uem különben a. fehérnemüeknek barnás sárgás szine i.s csa
padékától származtatható, s ennek mennyisége olly nagy, hogy ez méltán Pyrmont és Spaa vi
zeihez hasonlítható. 

e) Szénsavas szikéleg ( carbonas natri) nevezetes mennyiségben, s e tekintetben Spaa 
vizéhez hasonló „ ennek tulajdonitható lug ize a főzésnél. 

·d) Sósavas szikéleg ( murias natri) kisebb mennyiségben. Az ivás közben, kivált a nyilt 
.edényekben tartatott viznek sós ize nevezetes mennyiségü sziksó jelenlététől származtatható. 

e) Szénsavas rnészéleg ( carbonas calcis.) csekély mennyiségű. Ezen. kivül kénsavas szik
éleget ; honnét is némellyek felhős és esős időben a gyenge kénes szagot eredni álliták, - to. 
vábbá szénsavas 'keseréleget, (magnesia carbonica) tim- (Alumina) kov-éleget (silica) és kevés 
kivonatot tarta1maz. 
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Í\itaibel ismételt vegykémletének vázlata, tekintve különösen a létrészek mennyiségi ará-
nyát 1813-hól. - 100 D hüvelykben volt. 

Szénsavas mészéleg 
Szénsavas vasélecs 
Szénsavas keseréleg 
Szénsavas szikéleg 
Szikhalvag 
Kénsavas szikéleg 
Tiµiéleg 
Kovéleg 
K~vonati maradványok C?) 
Szahadszénsa v 

13, i2 
2, 009 
1, 08 
62, 66 
24, 4 
o, 066 
o, 27 

o, 27 

o, 15 
60, 8 

Szemer · 

Ezen utóbbi vizsgálat szerint több sók' és földrészek; kevesebb vas · találtatott ugyanannyi 
mennyiségü vízben. ' 

Hacquet híres vegyésznek vegykémleléséből a bártfai vizeknek létrészeiről a követ~ezó men-
nyiségi arányt isme1jük 1791-ből. És pedig 10 bécsi fontnyi ' vízben. 

Szénsavszesz vagy l,ég 140 0 hüv. vagyis 96 '12 Szemer 
Könkénegszesz J6 2 ~/4 

Gyántagyökök ('?) 1 

Szikhalvag - - 2 
Kénsavas szikéleg 56 
Kénsavas keseréleg 23 

Szénsavas szikeleg -- 4t 
Szénsavas vas 2 : 
Vasélecs 5 1

/" 

Retenyképletek ('?) 3 1/2 

Szénsavas keseréleg . 2 % 
Ezen vegykémlet szerint a bártfai viz alkatrészei között nem kevés könkénegszesz is .tar

talmaztatik, mellynek jelenléte azonban nagyon kétes, mert az ezt tartalmazó vizek különös rothadt 
büzt árasztanak el, mit a bártfai vizeknél nem tapasztalhatrii, továbbá ezen könk~negszesz, ha a 
feloldozott vassal együtt előfordul, azon vízben feketés üledéket képez, mi a bártfai vizeknél hiány
zik, minthogy a feketés szín helyett inkább világosabb barnás szint mutatnak; de Kitaibel álli
tása szerint a retenyképletek és kénsavas keseréleg szikéleggel egyetemben nem l.étezhetni · tapasz
taltatott. 

Schultes jeles vegyész a forrásnál szinte vegyészi vizsgálata után következőleg találta a 
alkatrészek arányát 1806-ban és pedig két bécsi fontnyi vizben. -

Kivonati maradványok - ~' 7 ~ Szemer 
i\lészhalvag O, 25 
Szikhalvag 6, 6 
Szénsavas szikéleg 13, 4 
Szénsavas mészéleg 1, á 
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Szénsavas vasélecs - o, 8 Szemer 
Kovéleg - - o, 7 -
Hiányzó rész ('?) o, i 

Fenemlitett S eh u l te s a legújabb időkben ismételve tett vizsgálatai szerint t 6 obonnyi 
vízben a következő arányban lelte fel alkatrészeit e víznek: 

Szikhalvag 3, 03 szemer 
Szénsavas szikéleg 6, 07 

Mészhalvag O, 62 

Szénsavas mészéleg O, 75 

Szénsavas vasélecs o, 40 
Kivonati részek o, 37 
Kovéleg O, 3 5 

~~~~~-~~~~ 

1 t, 59 szemer. 

Schultes nem tesz említést a bártfai vizeknél a szabadon maradó szénsavról , melly pe
dig aránylag nagy mennyiségben találtatik benne. 

A m. kir. egyetem kór- és gyógyszertan tanára tf}kintetes Tognio Lajos mind a bártfai mind 
a hoszúréti vizeket megvizsgálván 1838-ban, Kitaibel állitását helybenhagyta, s csekély menny!ségű 
iblanyt is vélt találni, és pedig szikennyel egyesülve. 

Ezen különböző szerzőktől mint neves vegyészektől felhozott vizsgálatokból világosan ki-' ' tünik: hogy a bártfai víznek fő alkatrésze a vas, mellyet olly arányban tartalmaz, hogy a legelső 

vasas vizeket mint Spaa, Pyrmont, Rohits, Eger ha fölül nem mulja is, de méltán legközelebb' 
áll azok sorához; sőt · ha tekintetbe vesszük, miszerint a szénsavas vasélecs a többi alkatrészek kö
zött, valamint a szénsavas szikéleg is túlnyomó mennyiségű; de tov~bbá a többi alkatrészek mint a 
szénsavas mészéleg, különösen pedig a szénsavas-keseréleg ismert gyógyhatása miatt is az annyira 
híres Spaa vízzel méltán versenybe állíthatjuk a bártfiii' vizeket. 

8. s. 
A bártfai vizek gyógyhatásáról átalánosan. 

A felhozott vegykémletek figyelmes s egybevetett áttekintéséből, különösen a Kitaibel felálli
totta vegykémi lajstromból világosan kitünik , hogy a bártfai vizeket a vasas savanyú, tekintetes 
Tognio tanár felosztása szerint iblanyos vasas savanyuak közé kell soroznunk. A' jeles Osann fel
osztása szel'int pedig a vasas szikéleges savanyú vizekhez. 

Illy alkatrészekkel ellátott forrásvíz kétségen kivül nem csekély befolyással bírhat az állati 
életmüvezetre, m·elly a legcsekélyebb behatást is összefüggési , ugy rokonszenvi viszonyoknál fogva~ 
az idegek közremunkálásával az egész testr'e, ennek minden részecskéibe elosztja' s így ~~ élet
műség rendszereit élénkebb müködésre, azaz , az élet nagyobb fokára ösztönzi. - A szuksé~es 
összhangzást és megfelelő egyensulyt a visszahatásban előidézi, mi által a .rendes állap~t f~ntart~tik, 
vagy a 'jelenlévő rendellenességet . megszünteti. A vastartalmu forrásvizek azonban legmkabb azon 
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hatásnál fogva nevezetesek, mellyet a szénsavas vasélecstől s egyéb szénsavas sóktól kell származtatni, 
és e tulajdon a zsongitva erősitő, melly hatás nehány hetek vagy holn~pok .után a beteg vigaszára 
tapasztalható. - A szénsav t. i. s a vas eleinte különösen a véredény, leginkább pedig az ütér
irendszerre hat, mellynek felsőbb ·vagy emeltebb élete kellő viszonyok között a véi't magát is 
oda változtatja, hogy a viz alkatrészeiből részesülvén , . azt fentartja magának mint éltetőbb létrészt, 
s hatályosabban visszahatván viszont az edényekre, szivre, az állati mér~ékletet fölemeli, az élet
erőnek pedig nagyobb ruganyosságot, a müködé!!re képességet kölcsönöz. Ezen hatályos -befolyás, 
melly közvetlen az edényrendszert éri az által, hogy a vérkészités, ennek kifejlése nagyobb tö
kélyüvé lesz, egyszersmind közvetve a vér által s az egész., edényrendszer által az idegrendszerben 
is lényeges változásokra ád alkalmat, különösen a dúczrendszerben, a hasfonatban, hol az érzé
kenységet, ba lehangolt, felemeli, ha tulérzékeny a rendesbe átviszi, s minthogy ezektől függ külö
nösen az emésztés zsigereinek irány~dása, ösztönzése: természetesen ezen zszigerek müködése is 
rendesebbé lesz ; igy a kiüritések vesében, majban , takhártyákban stb, eréllyel párosulnak, vagy 
is a teng-, az az : növenyélet szabadabb s önkényesebbé válik. 

Ne gondolja azonban valaki azt, miszerint, a vastartahnu vizek ugy hatnak, mint a vastar
talmu gyógyszerek; illy nagy a különbség, hol a vassal együtt a vele együtt szénsavval párosult 
egyéb égvények, a természettql . magától beleszürődött s_ók, . sőt a saját ter!Ilészeti hévfok az 
emésztést mo.nqbatni csudásan irányozzák, míg a gyógyszerek. csak mesterséges jó, s rosz után
zásai maradnak az előbbiéknek. A forrási érczvizek (értjük a vastartalmuakat) gyengéden ösztönöz
ve a növenyéleti zsigerek müködését, elősegitik az emésztést, a felszivatást könnyítik, s egyszers
mind az életmű miségét ápolják, növelik; a rendellenes életviszonyokat pedig eltörlik, lassankint 
semmisitik. .A vasnak saját összehúzó vagy is zsongitólag erősítő hatása a gyenge összeföggésü 
'hártyák rostjait erősiti; a gyengeségből eredő rendellenes elválasztásokat; igy a vérnek, a nyálnak 
folyását gátolja, mig a vele vegyült és kevert sók olvasztólag a pangó, vagy a kellő életerő befo
lyásának kö~éből többé kevésbé elvont' nedveket vagy életmüves képleteket félremozditják, annál 
:könnyebben, minthogy a viszonttermődés kellékei is jel.en vagynak. - Azonban a vastartahnu vi
zek ezen .tulajdonait, vagy pedig ezen elősorolt gyógyhatását ne keresse valaki minden vizben, 
minden életmüvezeten, mint szükséges következést, hanem figyelemmel kell lenni azon minden időben 
előforduló számos példára, melly e gyógyhatást kellő körülmények között előhozhatja, mit a tapasz
talás 1s bizonyit. 

A bártfai vizek gyógyhatása különös esetekben. 
Ha különösen tekintjük a tapasztalás és eszmélet utján a vastartalmu vizek gyógyhatását, 

-találjuk azt először a teng- vagyis növenyélet renilellenes müködéseinél, továbbá a viszonttermödési 
folyamat zavarainál. Igy különösen 

·a) Az : emésztés zavaraiban, mellyek ezen működési folya·mathoz tartozó életmüvek az az: 
zsigerek gyengeségén alapszanak, mint a gyomor- s bélfal rostjainak petyhűdsége, honnan az 
emésztési tehetetlenség kisebb nagyobb mértékben, légkifejlés, időnkinti füjdalmas érzés, szelek
nek nevezett lég- s gőzgyülem , idült hasmenés. 

b) Azon bajokban, · mellyek az erőtlenség, a kimerülés jellemével lépnek fel, különösen 
a visszaképzés élctmüveiben, ugy a felszívó ·edényrendszerben, mint a görvélykórban; a köszvé-
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nye3 egyéneknél; nem különben a gyengeségtől sz~r.maztatható . tul~!o~ó .. visszeresség megszoritá
sában stb. ; _ ugy szinte a kóbor, rendetlen s k1valt restséggel Jaro koszvényben; a csontrend-

szer bajaiban, példaúl az angolkórban. . , . . . , 
e) A nyákhártyák azon megtámadásaiban, midőn a nyak elvalasztasa szenvedőlegesen 

tulcsapongó , p. o. tüdő, bél, hugyhólyag hurutain~l. . . , . 
2. A véredényrendszer betegségeiben akar a vérkész1tés , akar a vé~edényekben 1 eJtez-

zék a hiba. Ha a vérkészitésnél nagyobb a savó mennyisége a vértekecsek- és rostonyához képes~, 
mint rendes állapotba11 ; azért a sápkórban csaknem különnemii ( specific.) b~tássa~ biró?ak tartabk 
ásványvizünk. Ha az edények zsongja hiányzik, mint a sznnvedőleges vérfolya~oknal, m1llyen a ha-
vadzás, aranyér, méh vérfolyás stb. szinte kitűnő hatással bir. . .. 

· 3. A méhedényrendszer rendellenes állapotánál, függjön az akár az egész életmuve~et 
gyengesége-, akár helybeli, de a méhanya nem élet~~ves bántalm~tól ... Ide t~~toznak: a ~ószam 
fenakadása, némelly vér-, febérfolyások, ·rendetlen, faJdalmak- s gorcsokkel Jaró bavadzasok; s 
ezek következtében szárm.azott meddőség s elvetélési hajlam stb. . . 
. 4. A férfi nemző részeknek nagy érzékenységgel járó, főleg gyengeség okozl!l bajaiban , 

p. o. az ondófolyás, éijeli vagy nappali magömlés , s az innen eredő ~érfitehe~lenségnél. 
5. Többféle ideg bántalmaknál, ha ezek tulérzékenység, alhasi dugulasok, vér- és más 

nedvvesztés következtében lépnek fel. Igy a rászt- s mébkór, Sz. Vit táncza, a végtagok rezgése, · 

szélhűdése több eseteiben. . 
6. Ha a lelki , vagy testi erők tulfeszitése, ártalmasan ható gyóg.yszerek~eli visszaél~~ , 

előrejárt sulyos nyavalyák, gyakori szülések, elvetélés, vagy hosszas szoptatas stb. altal eJgyenguJt 

életmüvezetet erősiteni kell. 
9. s. 

Átalános ellenjavalatok, ovatossági s egyéb szabályok, mellyek
re e gyógyviz bel- és külhasználf;ltánál vigyázni kell. 
Felette hibáznék, ki e hatásteJjes gyógyvizet mindenütt alkalmazhatónak vél~é, sőt bel~~ 

telenül s vigyázatlanul alkalmazva, a meggyógyitandó kórt nem csak terhesebbé te~z1, hanei~. UJ 
bajok forrását. nyitja meg. Ártalmas azon egyéneknél, hol az ugynevez~tt lobos . hajlam., gut.auté
ses testalkat, alhasi teltség, a fejre vagy tüdőkre vértorlódás mutatkozik •. EllenJavaJtat1k mmd~n 
lázas, vérköpés, hasbeli dugulás s keményedéssel járó nyavalyáknál ; ugy szmte a fekélyeknél, . hi-

gany- s bujakórnál. . . . 
Különös szabályokat nem akarunk itt feláfütani, mert azok az egyén élelldeje, test.al~ota-

sa, és a betegség tartása s minémüsége szerint változnak. Előkészitő gyógymódra, azon k1v~l ha 
a csorvát fel vagy lefelé kell eltávolitani, átalában nincs szükség; azt sem lehet el~re .megh~t~roz- · 
ni a hete()' naponként hány poharat üritend ki; vagy az égész gyógyitáshoz mennyi fürdő kivanta-

' " 11 · l' b 'l k t mellyekre tik'? Ezek a folytonos orvosi vizsgálatnak maradván fen. Néme Y ata anos sza a yo a ' . . , 
vaJ·ha minden ki e forráshoz közelit, komoly pillanatot vetne, - nem lesz felesleges megérmtem · 

' k ..... k' öbb6 10 12 őt -Vannak A belhasználatát illetőleg: elég napjában 2-3 poharat mr1tem; es - - .- . · . 
. k d" t 5 h. rral IS ihatnak. M1g kik az egész gyógyfoJyam alatt naponként csak 3-4, maso pe ig po a . . é(J'ét 

emésztési zavarok , a gyomor táján nyomás , vértorlódások nem tapasztaltatnak, a viz ~~nnyis 0 
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nevelni , ellenkező , esetben kevesbiteni kell~ Minden pohár után az i.vással legalább, óranegyedig fel. 
kell hagyni. Az ivásra legalkalmasb idő reggeli 6-tól 9 óráig; ha ekkor fürdő vétetik, még ezután 
is lehet egy pár pohárral inni. Délután csak az emésztés teljes végbemente ulan 5 - 6 óra körül 
szabad néhány pohárral inni. Legczélszerűbb e gyógyvíz vétele éhgyomorra·; ki így. nem tűrheti, 

szokott reggelijét előre bocsáthatja. Kinek gyomrát e víz hidegség~ bántaná, az ezt kevés. langyos. , 
teijel vegyitse. - A vizivás közben az el- és kiválasztó életművek működése, s a test kigezölgé
senek előmozdítása végett sétálni , de az igen sebes, s bő izzadást okozható mozgást kerülni kell. 
Ha a székletétel renyhe, az ugynevezett kis vagy orvos forrásból, mint sós részekkel 'bővelke
dőből czé~szerü meriteh~, ellenkező esetben pedig a nagy forrásból, melly inkább erősit és szorít; 
Megesik azonban, hogy a székletétel zavarai miatt az orvosnak más gyógyszerhez is kell nyulni. 
A viziváskor eleinte tapasztalt kellemetlen . érzés senkit el ne rettentsen , mert ez csak hamar meg
szokott szűnni. 

l 

E gyógyvíz ·sikerét igen elősegíti, ha az, belhasinálat mellett . külsőleg fürdő alakban is , 
alkalmaztatik. A fürdés sikeretlen, sőt. arta .mas, ha némelly szabályok siigoruan meg nem . tartat
~ak. Ez,en szabályo~ főbb pontjai következendők: Reggeli 8-9 óráig a. vizivást bevégezvén, a rö
vid reggeliiés 'után fél vagy egy óra mulva kell a fürdőbe ülni, '/• később 2/4, majd 3/• óráig. Egy 
óránál 'tovább nem szabad fü~dőben .rµaradni , mert az elgyengülést okozna. Ha. az első fürdők a 
testet, hádjadtá tennék, czélszerü , egy napot kihagyva, csak minden másodnap fürdeni. A fürdőbe 
lépve a test csak lassan eresztessék le a vízbe s az első fürdések alkaimával csak a szivgödör tá
jáig, . - így lehetvén a fejfájást legbiztosabban elkerülni. Legjobb napjában csak egyszer fürödni; 
mert ha kétSzér vétetiK fürdő, ez az erők kimerülését, . s a bőrrendszer külső behatások iránti fo
gékonyságát nevelné ; - legfölebb azoknak, kik csak kevés ideig mulathatnak nálunk, lenne rµeg
engedhető minden másodnap kétszer fürdeni. .- . Izzadt testtel, terhelt gyomorral, valamint sze
s~_~s. italok ivása után , s különösen hideg napokban tilos, vagy csak a legnagyobb ovatossággál 
tanácsos fürd.obe menni. Vigyázni kell, hpgy. a fürdőben el ne szenderedjünk, mert így az izzadó · 
test könnyen megfázhatnék. · . 

A, fürdő melege mérséklett, körülbelöl 20_..:.._26 foknyi legyen ,Rheauniur szerint, minthogy 
p..,édig igen ke·vesen vannak hévmérővel ellátva, e tekintetben .a vizmérsékletét legjobban meghatá- . 
rozhatja a fürdő égyén saját érzése; átalaban .v'évé azonban a meleg mérséklet, melly néhi,l. felette 
ártalmas, :inkább alacsonyabb, mint magosabb .fokú legyen. - NémeJly ritkább esetben az első 
fürd~s után; az · egész tester.i , viszketegség · érzik, mi nem. sokára azután elenyészik; - a · fürdőből . 
kimenők , miután testöket szárazra megtörölgették, legalább fél- vagy egy óra hosszáig ágyba fe
küdjenek, hogy a bőr kigőzölgése fentartassék, igy elkerülík azon ártalmakat, mellyeket a bőr mun
kásságának elnyomása okoz._ - Az átalánosan veendő fürdőli: számát, ·azoknak csekélyebb vagy, nl}.
gyobb hatása határozhatja rmeg; -=--·a terhesek csak üg'yázva, s mértékletes m:elegségü . vi,~ben .ftjröd-, 
jenek·, és a . fürdőben .sok időt .ne .töltsenek;· tisztulásuk· ideje alatt vele egészen· felh~gyjanak, · vizet . 
pedig kevesebb mennyiségben igyanak. · . . 

: 10.' §. . ' . '' 

Átalános· ·szabályok az · életrendre. nézve. · · · · 
Valamint m~nden., · gyógyitás · 'tek.inietébő(- használandó · gyógyvizek'keh ·élés mellett 'az élet

r~ndre külörtös ·figyelem for.~itqndó: ugy ' eze~ gyógyforrasok ' hasin~liltának- is élét~endi · ~talános . . , . 
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szabályok, s szorosan megtartandó ovatosságokkal ·kell párosulva lenni, \logy annál nagy.ob'b és 
erősebb hatást gyakoroljon a betegség által meggyengül.t élet.mjivezetre; igy p. o •. a fürdők hasz-f 
nálata ídeje alatt mérték legyen az evésben , hogy a nagy mennyiségü étele~ miatt a gyomor 
meg ne t_erheltessék , az emésztés munkája meg ne gyengüljön, és ez által ·annak .a gyógyvizek 
átalakítására megkivántató ·visszahatása ·meg ne kisebbüljön; ...__ az ételek különös megválasztása 
nem szükséges ugyan, ·de ·azért a nehezebb emészthetőket a mennyire lehet kerülni kell;· - · a,. 
gyümölcsök éldelete ezen ~sványviz használata mellett ·ártalmas, azért a lehetségig kerülni kell ;, 
- a szeszes italok kis mértékben a velök élőktől el nem tiltatnak, hanem ebéd és vacsora közben. 
közönséges kútvizet igyanak, vagy egy kis bort vizzel bőven vegyitve; mert az erősebb emésztési 
tehetséget kivánó, savanyúvíz a gyomor miíködését könnyen m~gzavarhatja ,, mi által gyomornyo
mást, és a belekben puffadságot (flatulentia) okozhat; - a lélek nyugodt legyen, különösen pedig 
távoztatni kell a léleknek szomoruságothozö indulatit' és az elme szerfeletti megerőltetesét; mert 
ezek az idegrendszerben. gyengeséget, az emésztésben pedig lankadságot hoznak · elő; '- a:. 'mér.:. 
tékletes. testmozgást szabad légen, arra való időben, egy nap sem kell elmulasztani; - · és, mivel · 
a csendes álom által a test és lélek ereje felettébb megelevenül ' az éjszakázás'okat és' niin-1 

denféle . 6.ijeli kicsapongá~okat szorgalmatosan kell .kerülni, mert az illy .kihágásbk által; a gyógy-· 
vizek. egésségre való hatása. akadályozta tik, vagy épen megsemmisül. · · · · · ' · ' · · , 

11. §. . 

Ezek voltak röviden . azok, miket a bártfai fürdőkről · és , ásványos föirásokrol átalário:.. 1 

san , - azoknak orvosi erejéről, , és azon ovatosságról ; 'mellyet azoknak kül es belhasinálata·, 
mellett figyelembe venni kell, elmondani szükségesnek tartottam ; ' mi pedig· a. viznek üvegbe sze.: . 
dése . módjáról, é,s szétküldözéséről, - végre a graefenbergi modor szerint itt felállított vízgyógy-

1 

intézetről elmondandó , azt fUggelékül hozzáadni jónak láttam. · · 
Ezeket a gyógyvizeket ugyanis . nem csak a forrásnál issza az ember élvezettel, hanem í 

távolabbi helyekre is szétvitetnek, me11yeknek szétküldözése , vagy inkább üvegekre szedése', fia; 
helyesen történik, minőségökben még két év mulva . is változatlannl maradnak; - legjobb• ezeket 
a nyári hónapokban szedm üvegekre; majustól septemberig bezárólag; - az üvegek , a mennyire • 
lehet tiszta időben, napkelte - vagy nyugtakor : tölt essenek meg , mert ekkor. lehet a · 1egizlete.: i 
sebb, és a szénsavban , leggazdagabb vizet nyerni; - az üvegeket a forrásoknál' kell megtölteni í 
az erre már betanitott egyének által, és a fürdő pecsétével megpecsételni. Egy láda ára, mellyben· '20 : 
nagy, körülbelül 5 meszelyes nagyságú üveg van, . - 2 frt 48 kr., - a mellyben· pedig. 30 'ki- ' 
sebb üve~ van 2 frt 54 . kr. ezüstben; ezen árt a városi tanács határozta meg , és a város : 

Pénztáráb~ mindeO'yik üverrért 1 valtó krajczár fizettetik. - Az így szétküldenJő ' üvegek ·szárila i 
. 0 0 

évenkét közép számitással 120-t 50,000-re megy; - folyó évben julius végéig ezen czim alatt 
2800 vfrt folyt be a . városi pénztárba; következéskép t68,QOO üveg küldetett szét (reménylliető ' 
hogy aránylagos . számítás szerént september .. végéig 4000 váltó forint hajtatik a pénztárba, .~s .i~y 
2~0,000 üveg fog ·szétküldetni). - Ezen , úgy ·nevezett krajczáros .jövedelem a szükséges ~avita
sakra, é~ a.fürdő csinositására· forditatik, miről jegyzőkönyvet vezet a fürdőház polgári csendb1~t~su, , 
e.gyszersmind városi tanácsnok, ki · az egész .nyarat itt tölti; - .kötelessége ennek a közbát?rs~gr~, 1 

és rendre felvigyazni, · _..: · s \meg van bízva, . hogy a' fürdő körül · előjövő szükséges. ~unkakrol es 
csinositásokról gondoskodjék , · rájuk felügyeljen, és azokat igazgassa. - Hogy az erdemes ven-
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dégek névjegyzékét jó módjával el lehessen késziteni., · ezen polgári biztosnak miadegyik vendég 
bejelenti jövetelét, a mikor neve , rangja és szállása jegyzőkönybe íratik. - Az ide jövő ven
dégek száma egy nyáron által mintegy 250 családot tesz. 

A vendégek körüli szolgálatról, - azokat kivéve, kik magános házaknál tulajdon szál
lással bírnak , - a fürdő haszonbérlője gondoskodik. A különös nyájasságáról és emberséges 
jelleméről esmeretes mostani haszonbérlő Pfeifer Leopold minden iparkodását oda fordítja, hogy 
vendégei kivánatának és várakozásának egészen megfeleljen , mit eddig a jól készült ételeknek 
illő ároni adása által teljesített is. 

A graef enbe1·gi modor szerint f elállitott vizgyógyintézetröl. 

A közönsége~ hideg viz gyógyalkalmazása bizonyára nem az újabb idő találmánya, mert 
az már a régibb időkben is ismeretes volt, csakhogy használata keskenyebb határok közé volt 
szoritva, mint ma: mindazáltal az újabb időben kezdett iránta nagyobb figyelemmel lenni csak. 
nem egész Európa, azon szerencsés gyógyítások követke~tében; mellyeket ·a graefenbergi vizgyógy
intézetben Priesnicz Vincze, minden tudományos készültség nélküli, de a tapasztalati orvostudomány 
ismereteibe mélyen beavatott férfiú eszközlött. - Minthogy pedig ·a mi , tulzott képzeletekkel el
árasztott időnk szelleme mintegy legbátorságosabb menedékét a hidegvizben keresvén , illynemü 
intézetek felállításáról - mire többnyire inkább a túlfeszített képzelgés kigúnyolása, mint igazi 
meggyőződése által vezettetett - . mindenütt gondoskodott: úgy helybeli hatóságunk is elhírese
dett fürdőjének nevét, különös buzgó indulatból fentartani szándékozván , hogy a vendégek köz
kivánságának eleget tegyen, hason intézet létesítéséről gondoskodott, s engemet, hogy a hideg
vizzeli gyógymódban tapásztalatot szerezzek magamnak, - az 1838-ki évi tavasz kezdetén hiva
talosan Graefenbergbe küldött, a honnan lett visszajövete}em után az itteni fürdőben , még awn 
évben, a g1·aefenbergi modor szerint egy kisebbszerü vizgyógyintézetet állitott fel , és azt igaz
gatásom alá bízta. - Graefenbergben volt tartózkodásom alatt a vizgyógymódról szerzett isme
retemet és tapasztalatomat az előforduló javallott {indicalt) esetekre azon módon alkalmaztam, 
mint az Graefenbergben alkalmaztatik. - Azon betegségek, mellyekben ezen módszer, tápaszta
lás szerint , gyakran kívánt foganatú , különösen a, következők : megrögzött köszvény, izesiilésbelí 
idült csúsz , másod rendü bujakór, a higany használatából származott utólagos . bántalmak , a 
nyirkmirigy- és csontrendszer bajai , görvélykór; alhasbeli vérpangásoktól , és tömülésektől 

(infarctus) okozott kórok, millyenek: az aranyerek rendetlenségei, és a rásztkór; a bőrrendszer 
idültéválásra hajló bajai, sápkór (Chlorosis) és más bántalmak.· Ezen betegségekben külsőleg vagy 
csak a közönséges viz használtatott, vagy a jelentés (indicatio) módjához képest az ásványviz is. És 
ámbár az első három években ezen gyógymód sok vendéget édesgetett is ide , ~ voltak példák 
is - ezen különben makacs idült bajokban - mind a gyökeres gyógyításra, mind a beteges 
állapotok látszólagos könnyebbülésére , és javulására : mégis a következő években az illy betegek 
száma mindinkább és inkább csökkent elannyira, hogy ezen gyógymódot, miután egykori jó sike
rével ritkábban kedveskedik, felejteni kezdik, és már csak a zuhanyozást (douche) használják 
néhányan bizonyos betegségekben, mellye,k elleni hatásaért aztán nagy dicsérettel halmozzák. 

Arbulus Uva ursí. 
Artemisia Abrotanurn. 

„ Absynthium. 
Anthemis nobilis. · 

„ arvensis. 
Achillea l\lilleíolium. 
Althaea officin. 
Atropa Belladona: , ) 
Aconitum Napellus. 

„ Lycoctonum, neomont. 
Aquilegia vulgáris. . 
Angelica .i\rchangelica. 

„ sylvestris, 
Asamm europaet;im. 
Anetum graveolens. 
Arctium Lappa. 
Anlirrhinum linaria. 
Anthyllis Vulneraria. 
Anchusa officinalis. 

„ linctoria. 
Actaea spicata. 
Adonis aestivalis. 
Alchimilla arvensis. 
Anemone ranunc~loides. 

„ nemorosa. 
Asclepias V1ncetoxicon. 
Allium ursinum. 
Asparagus officinalis. 
Alysma Plantago. 
Asperula odorata. 
Aethusa Cynapium. 
Asplenium trichomane~. 
Asterocephalus svaveol~ns. 

Astragalus Cicer. 
Agrimonia Eupatorium. 
Asperula odorata .. 
Apargia autumnalis . . 
Alopecurus pratensis. 
Alyssum montanum . . 

,, incannm. 
Anthoxanthum odoratum_. 
Avena pratensis. 
Aira coerulea. 

Bártfai 
• I v1 ·r an y. • L 

Aira canescens. 
Anthericum ramosum. 
Alnus glutinosa. • 

B. 
Berberis vulgaris. 
Betonica olftcin~lis. 

Bryonia alba. 
Borago officinalis. 
Bupleurum odonl_il~s. 

Ballota nigra. . _ 
• Bidens tripartita. 

Botrichyum Jienaria. 
Briza media. 

e. 
Calendula officinalis . . 
Conium maculalu!!l· 
Colchicum autumnale. 
Chelidoníum majus . . 
Cichoreum otficinale. 
Cochlearia officin .. 

. Cynoglossum officin. 
Cicuta virosa. 
Carvum Carvi. 
Capsicum annuum . 
Convallariae plures species. 
f.ypripedium Calceolus. 
Cytisus supinus. 
Centaurea montan~. 

Clematis erecta. 
Cucubalus Behen. 
Crisium arvense. 
Cardamine pratensis. 

„ amara. 
Cardui pl. sp. . . 
Circaea luletlana; 
Conyza squarrosíl_. . 
Cirsium lanceolatum. 
Cyperus fuscus. 
Caricis pl. sp. 
Chrysanthemnm segetum. 

„ Leucanthem~m. 

Campanulae pi· sp. 
Convolvnlus sepium. 
Cirsium tuberosum. 

Cirsium lanceolatum. 
Coronilla varia. 
Chenopodium: olidum •. 
Caltha palustris. 
Cheirantus incanus. 

D! 
Daphne Mezereum. 
Delphinium vulgare. 

" 
Consolida. 

Datura Stramqnium .. 
Digilalis purpurea. 
Dipsaci pl. sp. 

' • 

Dactylis glomerata . . 
Dianthus carthnsianorum. 

,, deltoid~~· 
Drosera intermedia. 

„ rotundifolia. 
E. 

Erythraea Centauri~m. 

Euphrasia officin. 
Epilobium angustifolium •. 

„ b!fsutum. 
Epipactis ovata. 
Euphorbia amygdaloides .. 

" 
sibirica. 

Equisetum arvense. 
Erica vulgaris. 
Eriophorum angustifolium. 
Eragrostis pilosa~ 
Erysimum cheirantho_ides. 
Echium vulgare. 
Eulobii pl. sp. 

F. 
Fragaria vesca. 

" 
collina. 

Fumaria oITicinalis. 
Filago germanica. 
Festucae pl. sp. 

G. 
Geum urbanum. 

,, montanum. 
Glechoma hederaceum
Gnaphalii pl. sp. 
Galeopsis oc.h~oleqca., 
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Gentianae pl. sp. 
Galantbus nivalis. 
Gladiolus communis. 
Geoista germanica. 

„ pilosa. 
Geranii pl. sp. 
Galeobdolon luleum. 

u. 
Humulus Lupulus. 
Hyoscyamus niger. 
Bypericum perf oratum. 
Hesperis tristis. 
Hedera Helix. 
Hollostheum umbeltatum. 
Hippuris vulgaris. 
Hieracium cymosum. 

„ Cilosella. . 
Hypochaeris helvetica. 
Hedysarum Onobrychis. 
Holcus lanatus. 
Belleborus dumetorum. 

Inula Helenium. 
„ enslf olia. 

Iris sibirica. 
Juocus pilosus. 
„ glaucus. 

Juniperus communis. 
L. 

Ledum palustre. 
Lavendula Spica. 
Leontodon Taraxacum. 
Lythrum Salicaria. 
Lamium purpureum. 

„ album. 
Litbospermum officin. 
Lycopodium clavatum. 
Lycbnis sylvestris. 

,, flos Cuculi. 
;. Viscaria. 

Lathyrus sylvestris. 
„ tuberosa. 

Lilium bulbiferum. 
„ Martagon. 

Lonicera nigra. 
Lolium perenne. 
Lupinus marschallus luteus. 

Linaria vulgaris. 
·. Lotus corniculatus. 

Luzula pilosa· campestris. 
Lactuca pereonis. 
Linum flavum. 
Ligustrum vulgare. 

M. 
Melissa officin. 
Menthae pl. sp. 
Matricaria Chamomilla. 
l\falva rotundifolia. 
Menyantbes trif ol. 
Melampyrum sylvestre. 

,, nemorosum. 
Melittis meliSsifolia. 
Myosurus mioimus· 
Melica nutans. 
Myosotis intermedia. 

,, sylvatica. 
Melilotus officin. 
Milium effusum. 
Medicago lupulina. 

" 
sat1va. 

Nigella sativa. 
Naslurlium officin. 

N. 

„ sylvestre 
Nepeta Cataria. 
Nardus slricta. 
Nonnea pulla. · 
Neslia panniculata. 

o. 
Origanum Majorana. 

„ vulgare. 
Orchidis pl. sp. 

. Ononis spinosa. 
Ocymum Basilicum. 
Ophris arachnoides. 
_Ornithogali pl. sp. 

. Ornithopus perpusillus. 
Odontides lutea. 
Osmunda lunaria. 

Papaver Rhoeas. 
Polygala all!ara. 

,, major. 

P. 

Polypodium Filix rnas. 
Pulmonaria officin. 

• 

Plantago pl. sp. 
Piinpinella Anisurp 

,, Saxifraga. 
. Poa pratensis, et aliae sp. 

Poterium Sangvisorba. 
Paris quadrifolia. 
Pyrola minor. 

, , rotuodifolia. 
Potentillae pl. sp. 
Primula elatior. 

,, officin. 
Prunella major. 
Phalaris aruodinacea. 
Polemonium coeruleum. 
Philadelphus coronarius. 
Pbleum pratense. 
Polygonum Hydropiper. 
Potamogeton natans. 

,, gramineum. 
Platanthera bif olia. 

R. 
Ruta graveolens. 

„ muraria. 
Ranunculi pl. sp. 
Rumicis pl. sp. 
Rhinanthus crista galli. 
Rubus idaeus. 
Rosa alpina. 

s. 
Sambuci pl. sp. 
Solanum Dulcamara et aliae sp. 
Salviae pl. sp. 
Saponaria officin. 
Symphytum officin. 
Sc:i.biosae pl. sp. 
Sempervivum tectorum. 

,. ,, montanum. 
Stacbys erecta . 
Sedum acre.' 
Satureia hortensis. 
Solidago Virga aurea. 
Sonchus oleráceus. 

„ alpinus. 
Senecio sylvestris. 

„ Jacobaea. 
Silene nutans. 
„ Armeria. 

Scorsonera humilis. 

Sparganeum culex. 
Saxifraga granulata. · 
Scrophularia nodosa. 

1'. 
Tilia europaea. 
Thymus Serpyllum. 

„ vulgaris. 
Tormentilla erecta. 
Tussilago Farfara. 

,, alba. 
Tragopogon majus. 

Acer Pseudoplatanus. 
„ campestre. 

Aesculus Hippocastanum. 
Betula alba. 

„ alnus. 
~e~beris vulgaris. 
Carpinus Betulus. 
Corylus A vellana. 
Crataegus Oxyacantha· 
Cornus sanguinea. 
Cytisus Laburnum. 
Evonymus europaeus. 

Thlaspi Bw·sa pastoris. 
Thuja orientalis. 
Trif olii pl. sp 
Tamarix germanica. 
Tanacetum vulgare. 

,, Balsamita. 
Trigonella Foenum graecum 
Triglochin' palustre. 

u. 
Urtica dioica„ 

v. 
Veronicae pl. sp . 

Fák és ·csemeték. 

Fagus sylvatica. 
Fraxinus excelsior. 
Genista linctoria. 
Hedera Helix. 
luniperus communis. 
Lycium barbarum. 
Populi pl. sp. 
Pinus pl. sp. 
Prunus spinosa. 
„ avium. 

Quercus Robur. 
Rhamnus catharticus. 

Valeriaria sylvestris. 
„ dioica. 

V erbascum Thapsus. 
„ Blattaria. 

Viola canina 
„ tricolor. 

• Vicia syl_yestris. 
„ sepium. 

x. 
Xeranthemum annuum. 

Rhamnus Frangula. 
Rosae pl. sp. 
Robinia Pseudacacia. 
Ribes Grossularia. 
Rubi pl. sp. 
Sorbus Aucuparia. 
Salicis pl. sp. 
Syringa vulgaris. 
Tamarix indic~. 
Tiliae plures species. 
ViburnumOpulus. 
Vaccinium Myrtillus. 

20 
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II. „ ' •• . 
TERJIESZ:E~TA.NI~ FO~DRA..TZI~ „ 

VS~LA.GA.SZA.TI és ABVHJEOLOGIA.I „ 
SZA.IiOSZTA.LY. 

4. 

DGYZÖH.ÖDTYV. 

Elsö ülés Kassán aug. · 10-kén~ 

Miután a. szakosztály ·tagjai ~ k~ akademi.a teremében összegyülv~n elnökül gróf Kemény Józsefet, 
jegyzöül Dr. Henslmann Imrét felkiáltással választották volna: 

1. Olvastatott Kis Ferencz a m. t. t. tagjának az t 83~;-diki november 12-kén és 13-kán 
· történt nagyobb csillagesést tárgyazó leirása , melly leirás .mint szemtanúé: 

Hálás köszönettel tudomásul vétetett. 
2. Molnár István sáros-pataki tanár egy értekezésben előadá., mi · kívánatos dolog 

volna, baz~nk különféle vidékein teendő pontos és összefüggő szemléletek által, annak meteorolo
giai sajátságait hiteles adatokkal fel.deríteni, s egy tervet is olvasott fel különösen hévmérői, lég
sulymérői, szél- és esőmérői szemléleteket illetőleg. 

\ ~ 

A terv helyeslést nyert s a munkálatokban kinyomatni rendeltetett. Pulszky Ferencz alelnök 
inditványára a magyar országi főbb iskolák tanitói illynemű- szemléletek tételére felszólitatnak; hogy 
pedig ez,ek a lehető legtökélet'esebb eszközökkel is tétessenek, az ecryes vallalkozók költsécrére ugvan 

" 0 " ' 
de társulati úton ·volnának annyi eszközök megrendelendők, a mennyire szükség leend, s ezen ügy 
előmozdítása tekintetéből • a közgyűlés közbenjárása s intézkedése is tisztelettel ki fog kéretni. 

3. Kubinyi Ágoston a nemzeti muzeum igazgatója, az előbbi pont követk~ztében figyel
mezteti a szakosztályt a jövő évi napfogyatkozásra és kéri tagjait, hogy e napfogyatkozás alkalmá- · 
val előforduló meteorologiai és az állat- s növeny-országban várható változásokat szemmel tartsák, 
és_ tapasztalataikat a jövő évi közgyűlésnek bejelentsék. 

E figyelmeztetés köszönettel fogadtatott. 
4. Henslmann Imre a gyűlés tagjait a kassai Sz. Erzsébetnek szentelt magyarországi ó 

német stylü egyházba meghivá, és a hefy színén magyarázá a templom épitési történetét és művé
szeti jelességét. De előadását idő rövidség miatt nem fejezhetvéu bé, 

Folytatása és bevégzése a legközelebbi aug. 12-kén tartandó ülésre halasztatott. 

1"Jásodik ülés Kassán aug. 12-kén. 

5. Olvastatott a mult gyülés jegyzőkönyv~ és 
Helybenhagyatott. 
~. Következett Sz. Erzsébet templomának és Sz. Mihály kápolnájának folytatott magyarázása, 
:Mellyet a gyűlés köszönettel fogadván, ezen magyarázás következtében kifejlődött, és Hensl-

mann Imre által előterjesztetett, -következő, nemes Kassa városhoz és a megyés püspökhöz intézendő, 
levélnek 5 első pontját elfogadta; és Pulszky Ferencz alelnök indítványára még a 6-dik s 7-dikkel 

_ megtoldatni kívánta. 
E levelek tartalma a követk~ző volna. 
Az t 846-dik évi auguslus havában Kassán összegyűlt természetvizsgálók és orvos.ok má-

sodik osztálya, mellyhez a régiség tudomanya tartozik, nem tudván jobbaa meghálálpi tettel azon 
szivességet, mellyel tagjait nemes Kassa város fogadta, mint ha e nemes város legnagyobb kincsé
nek t. i, diciő régi templomainak fentartásához és · bővebb m.egismertetéséhez ohajtván járulni, e te

kinte!ben nézeteit és javaslatait következőkben öszpontositja. 
a) Valamint Sz. Mihály kápolnájában régi becses falképek az újabb meszelés alatt kitűn-

nek: ugy a nagy templom mesz~lése alatt is nagy valószinűséggel illy falképeket sejte~i lehetvén, 
e jeles épületek teljes dicsőségükbeni megielenésére igen kívánatos, hogy e falképek, millyenek ha
zánkban csak iuen ritkán találtatnak, méltatlan takarójuktól megmentessenek. 

b} A
0 
tavali árviz következtében a nagy templom némelly lejebb szált . helyei fe~emelésé~e 

czélzott ásások alkalmával, ritka becsű sírkövek, a legr~gibb padozatban, melly a mostam harmadik 
&latt több mint másfél lábnyi mélységben létezik, felfedeztettek; azonban ezen ásások nem történ
vén olly helyeken, mellyeken joggal a legdúsabb felfedezéseket ~árbatni; a szakosz~ál.y ne~es K~ssa 
vil,rost a templom közepén és oltár helyén bővebb eredmé1~yt 1gérő ásasok · f~Jytatasara, ugy szmte 
a fölötte nevezetes igen régi Szent István kápolnája alatt létező templom eredeti karba belyeztetésére 

felkéri. 
e) A főtiszt. kanon~kok székei az épitési alkotásra. nézve páratlan szentségházat annyira 

elfedez vén , hogy annak alsó osztályát alig láthatni, a szakosztály nem gondolja czéliránytalannak 
abbeli nézeteit kinyilatkoztatni, mikép a magában ugyan szükséges székek másféle alkotása által a 
remek müvet mintegy megújítva a szeml~lődésnek lehetne kitenni. · . 

d) Az egyház mostani fedele a karzatra tétetett fel, melly eredetileg e czélra . n~m vala· 
készítve, hanem arra, hogy a templom minden részeihez annál könnyebben lehessen férm, p. Q· 

tüz alkalmával. Azonban a tetőnek mostani helyezése által a karzat tetemesen szenvedett, nem 
. csak idomát, melly az egyhái diszitésére olly sokat tett, hanem rendeltetését l~ t. i •. a közl~kedés
nek könnyítését egészen elvesztvén: az osztály ennélfogva ns. Kassa várost arra kéri, b~~y a. re
mény len dő újabb fedezés alkalmával e körülményeket szem előtt tartván, a karzatot, azt osszetip~ó 
sulyától megmentse , valamint ·a· tetőt is azon rnagosságra felemeltesse , mellyel az a falakon ma is 

latható jelek után ítélve, eredetileg birt. ' . . . . , . „ ' 

. e) Hazánk vahJ.mint átalában régiségekben , ugy k1valt régi szobrasz~lt muvekben ne?1' 
igen bővelkedvén, kívánatosnak tetszik, hogy le~al.ább a létezők tehetségünk szennt ~ővebb ok~atas 
és egymással összehasonlítások végett, legalább jó mintákban, a nemzeti muzeumban osszpontositas-

20~ 
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sanak. Ezen ohajtás következtében az osztály ns. Kassa várost . arra szólitja fel: miszerint valamint 
saját dícsősségére, ugy a tanulni akarók elősegélésére is sziveskedjék, jeles templomai kitűnőbb 

szobrászati müveit, nevezetesen pedig a nagy templom éjszaki és . nyÚgoti kapuinak dombor müveit 
femészbe (gipsz) lemintáztatni , ~s a nemzeti muzeumban felállitatní, 

f) Utóbbi óhajtásához az osztály úgyanazon czélra felkéri ns. Kassa várost, hogy né
melly összeköttetésökből kiszakasztott és elszigetelten álló műv'3ket, mellyek a nagy templomban 
állanak, nevezetesen pedig, azon életnagyságu márvány szobrot, · melly a főtiszt. káptalan sekres
tyéjének ajtaja mellett áil, és némelly apróbb, alkalmasint egy régi már nem létező votio· oltárhoz 
tartozó, imával foglalkozó csoportokat, miket sz. István v.értanu kápolnájában láthatni, a nemzeti 
muzeumnak ajándékozni szíveskedjék. · 

g) A nagy teinplom oltárai közt, főkép a fő oltár, sz. Erzsébet életéből vett ábrázolat 
által, mind régisége, mind művészeti tökélye miatt, legnagyobb érdekkel birván, nagyon óhajtható, 
mikép ezen oltárnak képei értő kezek által kitisztitatva újra épségben megjelenjenek. 

7. A jegyző inditványának elfogadásából és bővitéséből ,· más következett, mellynek 
czélja, az előbbiekből várható eredményeket még inkább kiterjeszteni és gyümölcsözőbbekké tenni. 
Az osztály teh~t arra figyelmezteteit ~ mikép czélszerü volna a köz ülést felszólítani, hogy kebeléből 
két rendbeli kérelemlevelet küldjön ki. Az első maga idejében az ·akkori közgyűlés által a legköze
lebbi magyar ors~ággyülésnek ~olna · beadandó; ez utóbbihoz · azért ' foiyamodván, 'hogy a köimmikák 
előterveinek készitése között fogadja be az érdekes magyar régi épületek szigoru felvételét,· kiadá
sát, és azokn.ak megújitására szolgáló tervezeteket is. A második kérelemlevél a m. tudós' társaság
hoz volna intézendő' azt felkérvén' hogy addig mig ·az országgyűlés intézkedéseit e tárgyban meg
teendi, - ő ·tartsa szemmel az érdekes régi épületeket ; valamint folyamodásunkhoz, mellyet az 
országgyűlésnek beadandunk , . ő is csatlakozzék. · • 

Ezen indítvány is közakarattal elfogadtatvan, határoztatott: hogy pártolására a közgyű
lés felszóllitassék; továbbá a szakosztály jegyzőjének a kassai templomokat tárgyazó munkájából a· 
m. t. társaságnak egy példány határoztatott elkül~en?őnek. 

Harmadik ülés Eperjesen aug. 13-kán . . 

8. Molnár István sáros-pataki tanárnak a meteorologiát illető, s a szakosztály első ülé
sében elfogadott terve , a ·közgyüles által költséges volta miatt el nem fogadtatván, szóba hozatott, . 
mikép arra, hogy a terv legalább -némi részeiben életbe léptethessék czélszerü volna, hogy . a siak
osztály a közgyülést felszóllitsa , mikép a tervet a pesti természet-tudományi társulattal, mint foly
tonosan niüködő intézettel közölje, -és azt az emlitett terv sikeritésére szükséges munkálkodásra 
felszólitsa. 

Elfogadtatott. 
9. · Ezutá:n Pulszky Ferenci alelnök és Henslmann Imre jegyző, a ·szakosztály tagjait -Fejér

váry Gábor, a szakosztály tagjának régiség gyűjteményébe vezeté, s annak történeti és müvészeti 
oldalait m·agyarázá. · ' 

A. szakosztály . illy nem reménylt !nüvészeti kincsek látásától meglepetve, . Fejérváry tag
társának azon liberális készségeért, mivel terin~it előtte· megnyitá, köszönetét kifejezni határozta ·; 

• 
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egyszersmind pedig öt arra is felkéri , hogy jeles gyüjteményének a hazában elterjedtebb megismer
tetéséül azokat kiadni sziveskedjék. 

Negyedik ülés Ep.~l'jesen aug. 14:-kén. 

1 O. Szőnyegre kerülvén a VI-dik nagygyülésben ezen szakosztálynak megfejtésül kitü
zött kérdés, „Egy-e lényegileg és miben áll a ~~eleg és világsugárzásnak tárgyas oka." Miután 
ezen kérdésnek Mvebb megvitatására senki sem jelenté magát, Stockinger kassai tanár a kér
dés lényegét röviden taglalván, azt véleményzé, hogy ez a közgyűlésnek újolagi kihirdetés végett 
ajánltassék; mivel azonban akár a meleg és világsugárzás tárgyas okainak ugyanazonossága ' 

1 

akár ezeknek különszer.üsége bizonyittatnék be , ezen kimutatás mindkét esetben hiányos maradna, 
ha az erről értekező figyelmét egyszersmind a melegség és világosság többi tüneményeire (legin
kább a melegkötés, melegvezetés, megfoghatóság) nem forditja: ezen okból a.szólló tanár ur a kér-:
dési következőleg módositandónak inditványozá: 'Terjesztessék elő, ugyan az-e lényegileg és miben 
áll a melegség és világosság összes tüneményeinek tárgyas oka'? - Ezután Vandrák András eper
jesi1 tanár nyilvánitá nézetét; miszerint a fenforgó ,kérdés a berz és deléijességj tüneményeire ter
jesztetnék ki. Ezeknek következtéb.en, a kérdés kitÜzését illy szerkezetben ajáÍ)Jja a szakosztály. 

Terjesztessék elő ugyan az-e lényegileg é s miben áll a melegség; vi
lágosság, berz, (electricitas) é s . deléjes_sé _g · (magnetism.~s) tüneménye·i
n e k t ár gy a s o k a'? és ha n e m, a d a s s ék e 1 ő a n e v ez e tt t ü n e m é ny e;k k ö z ti k ö 1 e s ö
nös v i sz 0 ny és r 0 k 0 n s ág' ugy a mint ez az eddigi kísérletek és elmélet utján . kifejlődött. 

' ;I t ~ • # f 

Elfogadtatott. 
Végre 

t • • 1 

11. Gr. Andrássy György elnök a szakosztálynak egy régi képet · mutatott, annak néhai 
Jankovich Mihály t. b. magyarázatával. E magyarázat ki nem elégitőnek 'tartatván, . ez(}n képről Pulszky 
Ferencz alelnök nyomban értekezett, és . · · . 

Értekezése a mú.nkál~tokban kinyomatni hat~ro~ato!t ~:~;. 

Hendmtúi;, I~re 1~1. k. 
. szakosztályi jegyző. : 

~) Ezen értekezés be nem küldetvén, e határozat teljesedésbe nem mehet; mit annyival inkább kell s~jnálounk, 

mert ezen régi kép (Szilégyi Erzsébet) másolatát a mélt. gróf elnök siivességéből, munkálataink . di~zére 
megnyertük. A szerkesztő. 



158 

·B. 
y y 

EBTEHEZES:EH. 
1. 

Fölhivás és terv 1neteorologiai s~emléletekre. 
lrta Molná1· Tatván , sAros-pataki tanár. 

A. Do~.e=fél~ ~ep~rt'. ~er Physik IV-dik kötetében (184f) ige.n gazdag gyüjteményét adj~ Ma.himan 
a föld k.ulonbozo pontJ~m szemlélt. é~ meghatározott évi közép mérsékleteknek, melly gyűjteménynek 
a ~ldreszek és t~rt~manyok szermt1 rendezését . a~zal indokolj.a, hogy - ugymood - most már egy 
tekmtettel lehet latm , m.elly tartományokban, s mi szélesség alatt talál még a meteorolog ismeret
le~ ~~\det, hol biányz~nak még leginkább az adatok, hogy 'a hézagok kipótlása által az · isother
m1 gorbék1 pol_ltosabb ismeretére juthassunk. 
_ ·Egy pillantás a közlött táblákba meggyőz, hogy hazánk is egy ezen terra incogniták kö~ül. 

Csak Buda középmérsékletét mondhatjuk némi biztossággal meghatár9zottnak, a tÖbbi 
felhozo~ belyeké (Alsó Kubin , Késmark , Temes.vár, Eger, Siklós, Pétervárad, Karlovicz, Zemlin, 
Kol~svar ~ Sze?en, Brassó) , részint az idő rövidsége, részint a szemlélés körülményeinek nem tud-
hatasa miatt bizonytalan, kevés értékü. · 

„ . · . Mónpanom se~ . kell, mi szé~ volna tiszta tudományi szempontból is hazánk meteorologiai 
sa~atsagait kellő po~t~ssa~u tap·asztalatI adatokkal felvilágositani s ezáltal azt a többi europai tarto
ma~~ok i_neteorolo~1ai. sz~vet~égébe bekebelezni, rendszerébe beilleszteni. Hogy hazánk illy módon 
felv1lagos1tott éghajlati mmémüségéből a m.ezei gazdálkodásra nézve sok érdekes összeállításokat 
hasznos következtetéseket lehetne tenni s elvonni, ezt is elég csak megemlítenem. 

1 

· Ezen érdekes . czél elérésére a társúlati út és munkálkodás több okokból ajánlkozik mert 
csak igy lehet összefüggő , előre megállapitolt terv szerint tenni a szükséges szemlélete~e~, igy 
lesznek azok egyenlő értéküek s egymásközt összehasonlíthatók. De a szüksé~es eszközökre ézve 
is igen czélszerünek mutatkozik az. Sajnálatra méltó dolo~ volna ha ezek ~ sok időt állhatatos 
kitürést, szakadatlan figyelmet igénylő szemléletek nem ~~11}· tök~letes eszközökkel tét,etnének a 
millyeneket az előrehaladott tudomány, s müvészet jelenle(J' el5állitani kép. es s i(J'y eredményeket 
d 

. k t) ' C' 
a nan , ~ellyek az eszközök tqkéletlensége miatt állandó hibákkal volnának terhelve . ..__Nem isme-
rem -.~gyan .. h.~zánk te~mészettani museumait' de úgy hiszem' ~em hibázom ' ha az illy müvészi tö
kéJyu eszkozoket hazankban a ritkaságok közé számlálom. Egyeseknek illy eszközök szerzése habár 
módjok is benne, hazánk különbozö vidékein olly végetlen ba]al, s csaknem legyőzhetlen 'akadá
lyokk aJ jár, hogy ezek magok képesek gyakran a legszivesebb akaratot. elzsibbasztani; társulati uton 
könnyebben, az ezekre fordítható, alkalmasint mindenütt csekély pénzalap kevesebb koczkáztatásá
val történhetnék ez , de még az a haszon is · eléretnék , hogy a társulati uton ugyanazon müvész-
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pél megrendelt eszközök egyformán készülnének, járásukra nézve összehasonlitlatnanak, mi, az ál
tatok nyert eredmények összeállitását is igen megkönnyítené. Megemlilem végre a társulati szellem 
erkölcsi hatását, melly a vállalkozó tagoknál, ezen mint már mondám, állhatatos kitürést igénylő 
foglalatosságukban ösztönül s jutalmul szolgálna. 

Egy illyen meteorologiai társulat tervét mutatom be a t. -OZ. osztálynak, melly már ké~ 
szen volt akkor, midőn a hirlapokból olvastam, hogy tudós Stojanovics Lazár ur a k. természettu
dományi társulat által egy illynemü szemlélési terv kidolgozására felszóllittatott. -

* " 
Egy meteorologiai tarsulat alakítására aláírás nyittatik , mellyre a vállalkozók nevöket , s 

lakbelyöket feljegyzik. 
A tagok főleg hévmél'ői, légsulymérői ~ szél- és esőmérői szemléletekre vallalkoznak, de 

ezekre mindenikre elválaszthatlanul. -
A vállalkózók a szükséges eszközökkel saját költségökre társulati uton láttatnak el; e vég-

re jegyezze fel kiki azt is, mi eszközre volna szüksége. 
A vállalkozók csak hiteles adatok - materialék - gyüjtögetésében füradozvan, főleg p·on-

tos naplók vitelére ajánlkoznak. Az adatok összeállítása, az itt szokásos számítások végrehajtása, 
egy későbbi meteorolog feladata leend. A naplók évenkint közzétételnek ezen gyűlések munkálataiban. 

1. Hévméröi szemléletek. 
A hévmérő pontosan készült százas ( centesimalis) bévmérő legyen; éjszaknak néző sza

bad téren állittassék fel, sem az egyenes, sem a visszavetett napsugároknak kitéve ne legyen, eső
től, széltől védessék , szabadon függjön a levegőben ~ hogy az azt mindenfelöl köriilfolyhassa , 
végre a föld szinétől bizonyos el 0- t 2 lábnyi) tú.volságra függesztessék; a naplóban mind ezek 

feljegyeztessenek. , 
A mi a szemlélés idejét illeti, csak nehány szemlélet terveztetik naponkint. - A t_öbb jónak 

talált idő-combinatiók között Kamtz különösen ajánlja a. reggeli ,„, t o és délutáni 4 és t o órakat, 
• ' • ' .1. 

azért is, mert az ezekből kiszámitott napi k~zép mérséklet, az i~azi, mind a 24- órai szemléletek-. 
bői lehozott közép mérséklettől csak igen kevéssé üt el, - a Mablman táblái szerint (Repert. der 
Phys. Band. IV.) ez a különbség egy cent. fok nehány század részeinél soha sem nagy~bb; - dé 
azért is ajánlja Kamtz az említett órákat, hogy ugyanazokat kellvén a légsulymérői szemléleteknél 
is a mindjárt előadandó okból megtartani, egy uttal mind a két rendbyli szemléleteket meg lehet 
tenni. - Ezen órák jelölésére nézve megjegyzem, hogy a Kamtz által követelt t 6h 22b 4h t Oh . 
jelölés nem jó, mert példaúl aug. 9-dikei l 6b a csillagászi szokott jelölés szerint tulajdonképen 
aug. · 10-dikei reggeli 4 órát jelöli; . e helyett tehát jelöljük a .reggeli órákat római, a délutániakat 

pedig arábiai számokkal. · • 
A méréseknél két tizedes jegynél nagyobb pontosság nem kívántatik. 

II. Légsulyméröi szemléletek. 
A légsulymérő legyen pontosan készült szivár-alaku (Heberbarometer). szazas bévmérők

kel; rovata sárg~ rézből millimeterekre osztva. , 
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Minden szemléletet reducálni kell a higany szabályszerü mérsékletére (Oo C) és a sárga réz 
rovat hasonló mérsékletére ( mellyet a müvész az eszközön kiielölend) H · él " · . . . . ~ . - ogy enn 1ogva mmden 
szemléletnél mmd ~higany, mmd a rovat mérsékletét meg kell tudni, magában értetik. 

A helyes~tés_ ( ~orrectio) kiszámítására felvétetik a Kamtz által adott képlet: 
o, 00018. l - o, 0000 t 88 (t, - tf) h = b. __________ :__ _ _:__ 

. f + o, OOOf 8 t 

mellyben h a helyesités nagyságát, b a közvetlen szemlélt Jégsulymérői állást t a higany szemlélt 
mérsékletét, t, a rovat szemlélt mérsékletét, {} ennek · normalis mérsékletét J. elent· m· d . á 
h · é ő fi k ·b ·ri . 1, m a sz zas 
e~~ r o ~1 an k1 eJe~ve.' ~'évén {J=o és t-t, a Kamtz i\leteorologiájában a 2-ik kötet 238-9 

lapja~ egy tabla van k1szam1tva. e~en reductiók könnyítésére , de _ha a nevezett mennyiségek más 
értékuek, magunknak kell a szam1tást végrehajtanunk. · 

A számitás~knál. ~ét tizedes jegynél nagyobb pontosság nem kívántatik. 
. A szemlél~s .ó~at leszne~ reg. 4, to; délután 4, 10, minthogy ezen órák közelében áll 

be .a napi rendes hmtazasok maximuma és minimuma, melly időpontoknak biztos meghatározása 
egr1k érdekes .feladata a légsulyméröi szemléleteknek. 

111. ·szélmé~Öi s~emlélet~k. · · 
1

' 

Azt ~ondja Dove a Repert. der Physik Ill. kötetében általa adott meteorologiai értekezés
ben' hogy. mm tán. a bizonyosságig meg van mutatva, . hogy a hév- és légsulymérő úgynevezett 
rend.et~en valtozása1 legalá~~ a ~i s~élességünk alatt a szelek irányától függenek, az ollyan szem

v·lélés1 napló, melly a. szé~ iranya1t nem adja, csak igen csekély becsü. 
A szeleket. i~leto szemléletekből azoknak irán}át, számát és erejét kell meghatározni. 
A szelek ·1ranyát egy egyszerü, a szokott szélrózsával ellátott szélvitorla mutatja melly 

h~gy a szél irányát annál helyesebben mutassa, két oldal-szárnnyal láttatik el 450 alatt, ugy hogy a 
vitorla tére ezen szegletet épen felezze. 
.. . . A szélrózsán _ 16 tájék jelöltessék ki, mellyeket azonban a hónapi átnézéskor csak a nyolcz 
f~.bb taJékra .CE, E~, ~, ~K, D, .~Ny, Ny.' E Ny) kell vissza vinni, a mi úgy esik meg, hogy a 
ko~ben eső taJ s~.ele1 szamat felezzuk, s egyik felét az egyik, másikat a másik főbb tájék szeleihez 
adjuk, mellyek kozt amaz esik. 
. „ .. A szemlélés . órái„ u?-ya~a~ok lesznek, ,mellyeket a hév- és légsulymérői szemléletekre ki
~eloltunk, me~t csak 1gy tumk ki Jól a hév- és légsulymérö állásainak a szelek irányátóli fÜggése, 
1gy lehet az ugynev~zett hév- és légsulymérői szélrózsákat helyesen meO'késziteni · erre nézve a 
szélmérőt u?y kellene felállit~~i, ~og~ ~ re?geli és estvéli sötétség a szemlélést ne ~átolja. 

.. . ~1~tbogy. a. sz~lek .1ranyan k1vul mmden egy egy szél számát is meg kell határozni~ az évi 
kozep. széh~any k1szam1tha.~asa , s az uralkodó szél kitudhatása végett, hogy ez , a négy izbeni 
sz~mlel.és ~1att· ke~!eténél tob.b~e. ne üssön , ez lenne a szemlélés módja, hogy ha két, három egy
mas ~tan kovetkezo szemlélési oran ugyanazon szél fú, megneveztetvén az az első órán, a többi órák 
rovataban egyegy vonal - buzassék ·11 ' ód hó · · é é k · · , 1 ~ m on a napi atn z s or a mennyi a megnevezés annyi 
a szélszám. Ha szél nincs a rovatba o teendő. ' 

Minthogy a szél erejének pontosabb meghatározására czélszerü eszközünk nincsen csak hoz
závetőleg fogjuk azt meghatározni, és elnevezzük s z é 1 lőn e k ázt , melly a fák level~it s vékony 
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gallyait ingatja, szél n e k azt, melly a fák koronáját mozgatja, és hallható zugást okoz, szélvész
n e k, melly a fák derekát is megingatja s erős zugással jő, viharnak melly fákban, épületekben 
kisebb károkat is okoz, hangja bömbölő, orkán a a k a romboló dühös szelet; a naplóban jelöljük 

rendre sz!„ sz„ szv., v., (' 

IV. · Esöméröi szemléletek 
Esésnek mondunk köz~nségesen minden a fellegekbőf jövő vizet, legyen az eső , hó, jég, 

dara képében. 
Az esésekre nézve teendő szemléletekböl azoknak számat és mennyiségét határozzuk meg. 
Esésn~p minden nap, melly~l bármi kis esés ._történik, de ·ha két három izben esik is ugyan

azon napon, az is csak egy , esésnek vagy esésnapnak vétetik, itt hát, ba a többször említett, 
itt is megtartandó szemlélési órák között történik is az esés, külön fel kell azt a naplóban jegyezni 

az akkor szemlélt széliránnyal együtt. . 
Ha esé~ nincs, az ég képének jelölésére használjuk a következő szavakat: t í sz ta, ha sem-

mi vagy csak igen kevés felleg látszik; d e r ült, ha az ég nagyobb része fellegtelen; f e 11 ege s 
ha az ég nagyobb része. fellegekkel fedett; bor u_l t ha az ég egészen fellegekkel van bevonva. 

A hónapi átnézéskor megkülönböztetjük a havat és est5t illy formán: esés volt 1 O nap, ebből 
6 nap hó, 1 nap havas eső stb. 

Az esés mennyisége - mint tudva van - azon magasság által batároztatik meg, a meny-
nyirc az esés vize bizonyos tudva . lévő téren, bizonyos nagyobb időszak, például egy hónap alatt 
emelkednék, ha el nem párádzanék. E czélra szolgálnak az esőmérők. Legegyszerűbb illynemü ké
szület lenne ez: egy négysieg lábnyi teri.iletü 3-4 hüvelyknyi párkánnyal ellátott bádoglap, két 
három lábnyira a föld színétől vizszinesen felállittatnék a szabad ég alatt, fáktól, épületektől olly 
távol, hogy azokról a viz reá ne f~rcseghessen; a reá hullott esővíz minJjárt az eső után egy szük, 
de ismeretes nyílású fokozott üvegcsőbe töltetnék , s azon magasságból, mellyre ebben emel
kednék, számiltatnék ki az emlitett lapra eső magasság. A Horner Ombrometere kevesebb alkalmat-

lansággal hasmáltathatnék ugyan,. de igen sokkal költségesebb. 
A hó 

1 
dara stb. mennyisége az elolvad ás után határozta tik m g. · 

Ezek s illy mótlon végrehajtandók volnának, a . nevezetesebb meteorologiai szemléletek, 
mellyeknek pontos és huzamosan folytatott kivitele által, ugy hazánknak, mint a külföldnek jó szol
gálatot tehetnénk; a külföld előtt bizonyosan érdekes dolog lenne, a különféle nemes terményeiről 
elöttök ismeretes Magyarországnak éghajlati saját~ágait is közelebbről megismerni; de átalánosabb 
szempontból is Magyarország éghajlata, mint continentalis éghajlat, az összehasonlító climatologiára 
becses adat lenne. De igen illő dolog, hogy mig geo- zoo- minerologjaink hazánk földét s ter~é
nyeit. vizsgálják, egy osztálya a természetkedvelőknek hazánk légkörét is figyelme tárgyaúl vegye, s 

annak bizonyosan igen érdekes sajátságait felderíteni igyekezzék. -
Nem hagyom említés nélkül , hogy ezen szemléletek teljességére, a szemlélési hel~ek 

földrajzi fekvésének, szélesség~nek, hosszuságának, · a tenger szine feletti magasságának ~i~él biz
tosabb meghatározása szükséges volna; de az . eszközök hiánya miatt egyesektől nem telJes1ttethet
vén, az a kérdés adja elő magát, nem lehetne-e például itt az iránt intézkedni, hogy hazánkban erre 

nézve is lépések tétetnének. 
21 
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III. 
·' .. 

A8WANY·FO~D-TEGY· 
ÉS 

' ' GYOGY8Z:EBTAN.1 8ZAii:08ZT1'.L Y. 
.& . 

DGYZÖB.Öl\TYV. 

Elsö ülés augusztus 10-kén 1846. 

A szakosztály Kubinyi Fereucz -ur vezérlete alatt összegyűlvén, az alapszabályok értelme szerint 
azonnal az ill.ető elnök és titoknok választásához fogott, és Kubinyi Ferencz urat, kinek az ásvány
és földtan iránti érdemeit és buzgalmát · hazánk mindep természetvizsgálói méltán elismerik, elnö
kének , Nen~tvich Károly urat ·pedig titoknokának közakarattal választotta. 

Erre felolvastatott az ezen szakba magokat bejelentett tagurak névsora , azon felhivás ki
séretében, hogy a kik a szakba vágó értekezéseket felolvasni, vagy előadásokat tartani kívánnak, 
magokat eleve feljegyeztetni szíveskedjenek, mire Farkas Sándor, Kubinyi Ferencz, Schnei~ 
der Gyula, és Nendtvich Károly részökről következő értekezések mutattattak be. 

f. Farkas · Sándor értekezése a feleki hegyen Kolosvár mellett előforduló gömbkövekről. 
Ezen értekezés alkalmat nyujtott alelnök urnak azon inditványára, melly szerint a tek. 

közgyülés felszóllitatni határoztassék, hogy mind azon tárgya_k és kérdések irán~, mellyeknek kidol
gozásával , vagy megfejtésével egyes tagjai a gyülekezetnek vagy egész szakok és bizottmányok 
bizatnak meg, különös jegyzőkönyv vagyis inkább sconlro tartassék , hogy e szerint ai illető tár
gyak feledékenységbe ne merülhessenek, s a gyülekezet kitüzött czélját minden tekintetb_en elérhesse. 

Az inditvány közakarattal- elfogadtatott. · 
Farkas Sándor ur értekezésére nézve pedig határoztatott: 
Minthogy többnyire csak átalános nézetek és emélkedések körül forog, a helyett, hogy 

azon viszonyokat és körülményeket adná elő, mellyek közt az emlitett gömbkövek előfordulnak~ s 
piellyek azok képeztetésében leginkább részt vettek, e szerint a feladott kérdést nem csak kimeritő
leg meg nem fejtette, de a tárgy érdeméhez egyátalában keveset szóllolt :' azért az értekezésről em
lítés a jegyzőkönyvbe tétetni ugyan rendeltetelt, de a gyülekezet munkálataiba való felvételre nem 

ajánltathatik. 
2. Kubinyi Ferenczjelentése a Liptó megyében fekvő Havránek nevü hegyszakadás-

ról" . melly alkalommal . az értekező az ugynevezelt kárpáti homokkőből némelly példányokat' va
lamint az ezeken látható kövirágot bemutatni szíveskedett. Ez utóbbit az értekező felszóllitása kö
vetkeztében Steer Ferencz Kassa város jeles gyógyszerésze, alkatrészeire felületesen vegytanilag meg-

21 * 
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vizsgálni sziveskedett, ·a ki benne szénszavas és kénsavas mészélegre, mint ezen por fő alkatrésze
ire talált. Valószinűnek látszott azonban, miszerint ezen por pontosabb megvizsgálása következtében 
m~g más alkatrészeket, nevezetesen vízben feloldható égvén}sókat, _p. o. kénsavas szikéleget és 
sz1khalvagot tart magában; mit már annak sós ize is látszott jelenteni. 

Határoztatott, hogy tek. Kubinyi Ferencz jel.entése e ritka természettüneményről a gyüleke
zet munkálataiba való felvételre ajánltassék, s arra kéressék meg egyuttal Flittner János Liptó megye 
nyugalmazott főorvosa, ki e tüneményt legelőször leirá, hogy a hegyszakadást minden változásaiban 
szemmel t~rtani, s a legközelebbi gyülekezetnek a történt változások iránt jelentést tenni szíveskedjék. 

3. Nendtvich Károly felszóllitása hazánk szölőbirtokosaiboz, .a rézvirág franczia mód 
s~erinti előálfüása iránt. Értekező , ki a m. g~zdasági egyesület felszóllitása következtében pontos 
k1sérleteket tett e tárgy körül, ezen hazánkra nézve új iparágat nemcsak mint iCTen jövedelmezőt 
ajánlja, hanem az illető eljárásnak minden részleteit, s kísérletének eredményét i~ előadá, a nyert 
terménynek a legjobb franczia rézvirággali tökéletes megegyezését bizonyítván be. 

Ez alkalommal nagys. Rhombauer bányai tanácsnok arra figyelmezteté a szakot misze
rint ezelőtt 40 évvel Tokajban már létezett gyár, melly a rézvirág igen jövedelmező clőáilitásával 
foglalkozott. E gyár azonban a szükséges réz ~iápya miatt nem sokára ismét megakadt, a nélkül, 
hogy újonnan megkísértetett volna e vállalat. Az e tárgy feletti vitatkozás közben azonban kisült, 
misz_erint a tokaji gyárban gyakorolt előállítási m~d nem volt az eredeti franczia, melly szerint a 
r.~zv~_rág ~özve,~l.e~ül szölőtörkölyből szokott előállita.tni; hanem inkább 'azon német mód, mellynél a 
torkolyéből eloalhtott eczet használta tik, mi által a gyártás nem csak körülményesebb, hanem ke-
vésbé jövedelmező is leend: · 

Határoztatott, hogy ezen Mtekezés a munkálatok közé fel vétessék. 
· 4. Felolvastatott Schneider Gyula jelentése azon eseményről, melly Mathias Büttner 
Gründl nevü bányában, Göllnitz szomszédságában adta elő magát az ugynevezett gyulasztó bá

~ nyaléggel. Ez esemény annyival inkább fölgerjeszté a szakosztály figyelmét, mivel érczbányában tör
tént, mellyben a gyulasztó bányagőz származása nem igen magyarázható; e jelen· esetben az értekező 
véleménye szerint egyedül csak a bányafa nagyobb tömegének rothadása ki:1vetkeztében képezletelt. 

A jelentés ritkasága miatt, mint igen érd~kes, a munkálatokba kivonatban fel.vétetni 
határoztatott. 

Második ülés augustus 12-én · 

5. Felolvastatott a m~lt ülésnek jegyzőkönyve és hitelesitetett. 
6. Barra István Pest megye főorvosa földismei utazását Pestről Zimonyig, s Servia 

nevezetesebb részein felolvasá. - Ez értekezés annál nagyobb szívességgel fogadtatott, minél 
érezhetőbb hazánkban a hiány olly egyénekben, a kik ezen a jelenkorban olly fontosságra -kapott 
tudománnyal foglalkoznának, s minél inkább el kell ismernünk hátramaradásunkat hazánk földismei 
tekintetbení megismertetésében. 

A szakosztály azt határozza, hogy ezen ismeretlen hazánk egyik részét megismertető ér
tekezés a gyülés munkálataiba felvétessék, a szakosztályi elnök azon megjegyzésével, hogy a péter
vári kőszikla, mellyre a vár építve van, nem darla (trachyt) minek értekező tartja, hanem minden 
ásványtani jelleménél fogva az elnök véleménye szerint kigyla (serpentin). 
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7. Kazinczy Gábor arra kérte a szakosztályt, hogy a Bodrogközben feltalált n. géresi 
ásványvíznek vegytani vizsgálatát eszközölni szíveskedjék, hogy ez által alkatrészei megismertesse
nek, mellyeknek az olly kitünő gyógyerőt köszön, hogy hire legközelebbi lakosaitól napról napra 
mindinkább messzebb földre terjeszkedik. 

A szakosztály méltányolván Kazinczy Gábor ur kívánságát, arra figyelmeztelé felszólarnló 
urat, miszerint az orvosok és természetvizsgálók gyülekezete, áthatva hazánk elhagyott ásványvizei
nek nemcsak vegytani megvizsgáltatása , hanem azoknak minden egyéb tekintetben megismertetése 
szükségétől , állandó bizottmányt nevezett ki, . mellynek főfeladata az, hogy hazánk ásványvizeinek 
vegybontását, gyógyereJének minden oldalróli kipuhatolását eszközölje, és azoknak a külföldi_ekkeli 
hasonlatosságát vagy azoktóli eltérését meghatározza. Minthogy azonban e nagyobbszerű terv foga
natos végrehajtása tetemes költségeket igényel, az illető tulajdonosoknak pedig e tekintetbeni rész
vétlenségét számtalanszor tapasztalni szomoru alkalmunk volt, a tek. nagy gyülekezet a nmtgu hely
tartó tanácshoz folyamodott, hogy ebbeii szándékának kivitelére segédkezeket nyujtani , az üdvös 
czél sikeritéséhez pénzbeli segéllyel járulni méltóztassék . .A szakosztály ennél fogva oda utasitá Ka
zinczy Gábor urat, miszerint ebbeli kivánságával a Pesten létező bizottmányhoz folyamodni szívesked
jék, melly, mihe.lyt munkálatait meginditani képes leend, Kazinczy . Gábor kivánságát a mennyiben 
lehet, teljesíteni minden bizonnyal fogja. · 

Kasinczy Gábor azonban az ásványvíz minél előbbi vegybontásá~ sürgeti; a gyülekezet fő 
feladatát az efféle kérdések rögtöni elintézésében és végrehajtásában látván. Mire a szakosztály 
szüksécresnek látta Kazinczy Gábor· urat felvilárrositani, miszerint az ásványvizek pontos és a tudomány 

0 0 ' 

jelen állásának megfelelő vegybontása nem csak tetemes költséggel jár, hanem hosszabb időt is ki-
ván , elannyira, hogy akármellyik ásványvíznek szigoru vegybontását legalább két h~lnap lefolyta 
előtt nem várhatni; miszerint végre kevés egyén létezik hazánkban, ki nem csak az ásványvizek 
sziCToru s főképpen mennyileges vegybontására megkívántató ismeretekkel, de a nélkülözhetlen költ
sé:es eszközökkel bír mellyek hiánvában ok'szerü vegyész ásványvizek vizsgálatához nem is foghat. 

0 . ' J 

- Mert azon vizsgálatok, mellyek imitt amott nehány kémszerekkel történnek, olly hiányosak, 
hogy általok csak egy két, a legközönségesebb s majdnem minden vízben előforduló alkatrészeket 
ismerünk meg; nem pedig a víz minden alkatré.szeit, mellyeknek ismerése egyedül gerjeszthet tiszta 
foualmat az orvosban a víz hatásáról. - Ha azonban olly igen sürgetőnek látszik az említett ás
vá~yviz vegybontása, a szakosztály azon javallatot adá .Kazinczy Gábor urnak, hogy szómszédsá
gában lakó derék és munkás gyógyszerészt St~er Ferencz urat felszóllitaná, hogy kívánságának meg
felelvén, a n. géresi ásványvíznek vegybontását magára vállalni szíveskedjék. 

s. F;kete Károly egri orvos arra figyelmezteté a szakosztályt, miszerint Adler ur egri 
uyMyszerész több vizsCTálatai következtében a vízi lencse ( demma) valamint több hasonnemű növe
~yek hamvában , melly~k az alföld posványos vidékeit nagy mennyiségben ellepik , iblany ( Jod) 
találtatott; Adler ur véleménye szerint tehát nem volna czéliránytalan, ha ezen egyéb haszonra 
nem fordilható növenyek az annyira drága iblany előallitására fordittatnának, mellynek ára jelenleg 

már az ezüstével felér. 
A szakosztály az indítványozó ebbeli jelentését köszönettel fogadá, s nem kétel~edik' ~i-

szerint az említett növenyek hamvában ' iblany csakugyan létezik, valamint azt mmd~~ as
ványvizekről feltehetni , mellyek konyhasót nagyobb mennyiségben foglalnak magokban. A fo kér· 
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dés :zonban jele.n ese~ben leginkább abban áll, valljon milly mennyiségben találtatik benne az ib
lany ·. M~rt ha .~nnak mennyisége csak ige~ csekély, ugy hogy elvál.asztása a b~mu többi alkat
része1tli! igen k~~tsé~es volna, s az ~ czélr~ fordított költségek az iblany árát tán felülmulják, _ 
akkor s1kertelenul torténn~k ~nnak előállitása. A födolog ennélfogva nem annyira az iblany jelen
l~téne~ ~elfedezésében, mmt mkább a költségek meghatározásában áll, mellyek annak kiválasztá
sara. k1vantatnak~. Felszólamló ennélfogva arra kéretik meg, hogy vizsgálatait a munka ezen részére 
for~1tsa,. s azt torekedjék meghatározni: valljon milly költséggel jár ezen testnek többi alkatrészeitőli 
elvalasztása. · • 

9. Bemutatt~tott K.limk~. Antal ur értekezése a salétrom előállitásáról. Minthogy azon
ban a mód, .~ellyet ő e czelra aJanl, csak abban tér el a közönséges módtól, melly a salétrom 
ugynevez~tt ul~etvényekbeni előállitására használta tik, hogy vért vesz, melly drágább mind azon 
anyagoknal, miket e czélra közönségesen használni szoktak: az értekezés 

Tudomásul vétetett , mire a szakosztáíy szétoszlott. 

Harmadik ülés Eperjesen augustus 14-én. 
. 10. Glocker, ·boroszlói tanár szóbeli előadást tartott á morvaorszáoi Jura- mésznek a 

karpát-f éle homokkőhözi viszonyairól, számos tapaszlalásait hozván fel mellyek l)állitásainak bebizo-
nyítására szolgáltak. · ' 

· Értekező . ur a szakosztály által arra kéretett meg, hogy értekezését írásba foofa)va a 
m. orvosok és természetvizsgálók munkálataiba engedné; - mire a tisztelt tanár ur iuére~et tŐn 
h~gy -b~ az idő rövidsége s elfoglaltsága azt egész kiterjedésében kidolgozni nem engedné is , leg~ 
alabb kivonatban ·a 'szakosztálynak átadandja. 

ti· ~e tt. lm re 4. különféle _táblákon nyomatott földismei bánya térképeket mutatott be , 
s. azo~ magyarazat~r~ s.zolgaló értekezést olvasott fel. E három elő mutatott térkép csak részét tes·zi 
a fe~so ~agyarorszag1 banyacgylet kerületének, mellyel ezen egylet' egész kerületére' nézve kidolgoz
tatm, és hasonló képekben kiadatni határozott . . 

. · .Fett ur eze~ .~rtekezése, valamint a felső . magyarországi bányakerület ezen ~emes törek-
vese ~nnal nagyobb orommel fogadtatott az illető szak által, minél érezhetőbb azon hiány, mellyet 
e . tekn~tetb~n haz.ánkra ?ézve sajnosan kell tapasztal~unk, s forró ohajtását nyilvánitotta az iránt, 
mISZermt bany.a~v1szonyam~' .melly.eke~ csak nem áthatlan lepel fed, előttünk is valahára kiderüljenek, 
a fényes napvdagra s a nyilvanossag tiszta mezejére lépendők. Értekező ur az előmutatott példá
nyokból egyet a m. természettudományi lúrsulatnak, eO'yet a m. t. társasacrnak ajánlott a többit -
pedig a jelenlévők közt osztotta ki. 

0 
, 

0 
' 

· 12. Hazslinszky Frigyes Sárosmegye földismei helyzetéről igen jeles szóbeli előadásával 
le~te . meg a. szakosztál.~t ' .. mit annál nagyobb részvéttef hallgatott, minél közelebb vi;zonyban állott 
eloadasa az altala eszkozlott ásvány és földismei kiállitással. 

· A szakosztály köszönettel fogadván előadását,- arra kérte értekező urat, hogy azt irás
ba foglalva, a gyülekezet mukálatai számára átengedni sziveskedjék.· 

Negyedik ülés augustus 15-kén. 
~ . 13. ~ kiállitott ~öfd- és ásványtani tárgyak megszeml~lésévei'~ azok iránt teendő jelentéssel 
Zipser, Nendtvich, Hazslmsky és Hencz u_rak bizattak meg. 
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14. A pécsi nagy gyülekezet határozata következtében, melly szerint minden szaknak kö
telességül tétetett, hogy évről évre olly kérdéseket tüzzön ki, mellyek megfejtésétlil a gyülekezet 
hazánk megismertetését természettudományi tekintetben várja, a tisztelt szakbeli elnök indítványára 
következő kérdések fogadtattak el : 

a) A már mull évben kitiizött, de eddig még meg nem fejtett kérdés: Irassék le Pest 
és Buda vidéke földlani tekintetben. 

b) Irassanak le a hazánkban előforduló álanyásványok (Nickelerze) hegyképletei, határoztas
sanak meg azok különféle nemei s adassék elő azon kísérletek nyómán kikutatott mód és eljárás, 
melly szerint a bennök levő külö~féle érczeket egymástól elválasztani s e szerint értékesíteni lehet. 

15. Glocker tanár ur a terebratulák pémelly általa feltatált, vagy közelebbről megismertetett 
fajairól szóló munkáját mutatta he, rövid értekezést tartván felette. - I\özlötte to~ábbá a Morvaor
szág- és Szileziában előforduló gyántakőre tett némelly észrevételeit, mellyel koczka alaku homokkő 
közt barna kőszenek kiséretében talált. Különbözik a közönséges gyántakőtől állitás~ szerint több,· 
őt lényegesen jellemző tulajdonságokon -kívül főképen trichrometismusa, vagyis azon tulajdonsága 
által , melly szerint 3 különféle oldalain keresztül nézetve, ugyan~nnyi különféle színeket is mutat. 

16. Nendtvich Károly sz9beli előadásban közlé némelly észrevételeit a Mura~öz félszigeten 
előforduló hegyi kátrányról. Ezen hegyi kátrány, melly Peklenicza nevü forrásból viz kíséretében 
tetemes mennyiségben kibuzog, s ~isebb aránysulya következtében annak felületét beborítja/ honnét 
tiszta állapotban lemeritethetik, összetételére, val~mint egyéb tulajdonságaira nézve igen érdekes. 
E kátrányt hevithetni egészen a 350-dik fokig a nélkül hogy forrásnak indulna, s mihelyt forni 
kezd a zsiros olajok modora szerint alkatrészeire szétbomlik, különféle más alkotásu, részint gőz

alaku , részint pedig hig testeket képezvén. Ha hőfoka csak 200-ig emeltetik , sárga, néha barná
ba átmenő zsíros olaj fejlik ki belőle, melly csak köneny- és szénenyből áll. A mi ezen kipárlás 
által nyert olajra nézve igen érdekes, . abban áll, hogy nemcsak alkatrészeinek természetére, de 
azok arányára nézve is igen egészen megegyez a terpetin, rosmarin és több illó olajok alkotá
sával, ámbár maga nem illó ~laj. Boussingault, ki egészen hasonló, Bechelbronban előforduló 

hegyi kátrányt emlit, s szinte vizsgált; azt állítja, hogy minden hegyi kátrány nem egyéb mint 
az ugynevezett Asphalte nnek ezen lepárlás által nyert olajbani ~eloldata, melly olajt ő Petrolen
nak nevez, mit egyébiránt ;i közönségesen ismert Pelroleummal összezavarni nem szabad, mellyel 
folyóságán kívül egyetlen egy tulajdonságot sem oszt. Az értekező azonbun ezen muraközi hegyi 
kátrány vegytani vizsgálata következtében azt tapasztalá, miszerint ezen anyag semmi élenyt nem 
foglal magában, mit kellene tartalmaznia, ha Boussingault állitása szerint, mint az Asphaltennak 
Petrolenbeni oldata volna tekintendő. Alkotása egészen megegyezik azon olaj alkotá~ával, mely
lyet. belőle lepárlás által nyerhetni, és melly Petrolennak neveztetik, annyira, hogy a két testet 
egyaránylatuaknak (Isomere) kell tartani. · S ez azon me~lepő tulajdonsága a testnek, mi által 
magát lényegesen különbözteti, s mi annak ér~ekét neveli. Ertekező nem csekély meglepetésre 
ugyan e testet, mint a ránki ásványviznek egyik igen jellemző alkatrészét találta, mit szagából l~g
inkább · akkor vehetni észre, ha az ember a vizet félig telt üvegben hosszabb ideig állani hagYJa. 
Akkor t. i. a többi illó alkatrészek elillanása után a hegyi olajt jellemző szag marad vissza. Az ér
tekező meggyfüődése szerint csak tévedés lehet azon állítás, meUy szerint a ránki viz egyik alkatré- • 
sze Naphtának vagy Petroleumnak mondatik. 
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· .GJocker tanár ut' az értekező azon állitását, melly szerint Boussingault nézetét hibásnak 
nyilatkoztatta' azáltal törekedett czáfolni' hogy a hechelbronni kátrányt a muraközitől már sűrűsé
gére nézve is különbözőnek jelentette ki. De a bechelbronni , Böusslngault leírásánál fogva egé
szen megegyezik a muraköziv~l, aránysulyánál, valamint azon tulajdonságánál fogva is, melly sze
rint azon sajátszeru olaj is elválasztható belőle, mellyet Boussingault i>etroleumnak nevez. Érte
kező a közte s Glocker tanár ur közt hosszabb ideig folyt vitatkozásnak azáltal vetette végét, 
hogy arra figyelmezteté Glocker tanár urat, miszerint ő a Boussingault által neveztetett Petrolent 
a közonségesen ismert Petroleummal, a többi mineralogusok modora szerint összezavarja, mitől 
épen ugy különbözik, valamint p. o. a terpetin ·Olaj a faolajtól. 

17. Hencz ur értekezését olvasá fel az e tájako_rí előforduló darla (trachyt) képletekről, mi 
figyelemmel hallgattatván , határoztatott. 

Hogy az a munkálatokba iktattassék; megkéretett azonban értekező ur munkájának foly-
tatás ára. 

18. Felolvastatott a nmlgu k. helytartó tanácstól a nmlgu Scitovszky János pécsi püspök, 
mint a magyar orvosok és természetvizsgálók Pécsett tartott gyülekezetének elnökéhez intézett azon 
kegyes intézmény, melly szerint a nmlgu helytartó tanács ő ·Excját arra méltoztatik felszólítani, 
hogy ezen bizottmány, melly a magyarországi ásványvízek gy~gy- és vegytani vizsgálata ügyében ki
neveztetett, tervezett eljárásának részletes és · kimeritő tervét kidolgozván , azt a nmlgu helytartó 
tanács elébe terjessze, hogy a szerint a további intézkedések iránt határoztathassék. 

A. ~zakülés kötelességének t{lrtván a nmlgu helytartótanács ezen méltányos követelésének 
minden pontjaiban megfelelni, a m. orvosok és természetvizsgálók kassa-eperjesi gyülekezetének 
azt határozta javaslani: 

Méltoztassék a Pesten lévő állandó bizottmányt arra felszóllitani, hogy az ásványvizek vizs
gálatában követendő eljárásának részletes és kimeritő rajzát és tervezetét dolgozná ki; s ugyan 
e bizottmányt egyuttal arra felhatalmazni, hogy a tervet a nmlgu helytar(ótanácsnak átszolgáltat
_ván, azzal magát közvetlen érintkezésbe tenni , s eljárásának sikeréről a magyar orvosok és ter
mészetvizsgálók nagy gyülekezetét maga idejében tudósítani sziveskedjék. 

is. Milwicz Kelemen éjszaki Némethon igen érdekes földismei földabroszát mutatá elő, 
mellyen az ugynevezett elszórt egyes kőtörzsökök ( erratische Blöcke) meddigi kiterjedése is kive
hető; . mellyekről ez a ~udósok közt uralkodó közvélemény, hogy Swéd és Norweg hegylánczola
taitól egykor elszakadtak. mikkel minden ásványtani- tulajdonságokban megegyeznek. 

Értekező ur ezen tanulságos földabroszát a m. természettud.ományi társulatnak ajándékozni 
sziveskedelt; mit a · szakosztály · köszönettel fogadván, azt jegyzője állal a társulatnak átszolgál-
tatni határozta. · 

A szakosztály e szerint ezen gyülekezetnek munkálatait befejezvén, a legközelebbi gyüle
kezetnéli viszonlátás örvendetes reményében szétoszlott. 

Kuhillyi Ferencz, s. k. elnök. 
Nendlviclt Ká1·olg, s. k. jegyző. 
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B. 
' ERTJlHEZ:ES:EH. 

1 

1. 

Liptó megyében fekyo Havráiiek neyű h_egy Ieszaka
dásáról földismei tekintetben. 

Kuh_inyi Ferencz. 

Bátorkodom ez uttal az igen 'tisztelt szakgyülést, egy Liptó megyében folyó év janruar 6-kan köz
bejött tüneményre, melly nem csak a közel lévő lakosokat, de a távol levőket is aggodalomba és. féle
lembe ejtette, s melly status-gazdasagi szempontból is különös gondoskodást igényel, figyelmeztetni. 

Liptó megyét éjszak felől a magas Kárpátok lánczolatának egy része, délkelet fel öl" öt, sőt 

hat ezer láb magasságu havasok, mellyek leginkább mész és magla (gránit) sziklákból állanak, övedzik 
körül. Ezen hegyek számtalan völgyek által szakitlatnak félb~, mellyek mind meg annyi nagyobb és 
kisebb rohanó és iszonyu károkat okozó patakokkal ellátvák. A völgyekből lfirohanó vizeket a me
gye derekán nagy sebességgel lejövő Vág folyam fogja föl, melly kivált az éjszak felőli völgyekből 

lezuhanó patakok által mész, leginkább gömb. alaku magla kövekke!l fövennyel és iszappal annyira· 
feltöltetik, hogy medréből kiszoritatván, más ágat s folyást kénytelen keresni s ekkor a térségen lévő 
legtermékenyebb kerteket és szántóföldeket ·nehány perez alatt széjjelrombolja és iszonyu vadon
ná változtatja. Efféle kiszámithatlan kártokozta tünemények mindennapiak, kivált nagyobb esőzések 
alkalmával, minden évben tavasszal és ősszel rendesen fordulnak elő _; hogy ezek Liptó megyében 
a hol kivált a térségen nagy szorgalommal telekesitett föld nagy becsü, a mezei gazdaságot bát
ra vetik, sőt gyakran megsemmisitik és hogy a legszorgalniatosabb szegény földmivelőt a szorga
lomtól elkedvetlenitik, sőt kétségbe ejtik, midőn előre látja; hogy .vére; verejtékkel müvelt földje 
az árvizek martalékja leend , mindenki által láthatja. 

Ezen eseményeken kivül , már több izben a liptói lakosok réndkivüli tüneményeknek va
lának tanui. 

Majdnem a megye derekán a Vág jobb partján az ·éjszaki hegyláncztól elkülönözve fekszik 
Havránek nevü, sárga agyag, föveny, . fekete föld és homokrészekb61 álló, · a hegy ormain több he
lyeken menedékesen homokkő-rétegekkel ellátott, a homokkő fekvéséből következtetve' valamelly 
földalatti forradalom következtében felemelkedett hegy. Ennek tövében délnek Kis-Olaszi; délkeletnek 
pedig Sz. Mária nevü helységek feküsznek~ 18 t 3. évben a rendkivüli nagy vizáradások alkalmával 
a kérdéses hegynek majdnem derekán Kis-Olaszi felett egy vastag vizoszlop emelkedett, melly olly 
áradást okozott, . hogy-Kis-Olasziban számos házakat szé~el 1s rombolt: A begy déli oldala' nagy ki-

'>"' ...... 
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terjedésben leszakadt és ekkor valóságos medencze alaku horpadás képeztetett, a honnan jelenleg 
is nacryobb kisebb mennyiségben víz szivárog. Ezen medenczében szamos források és ingová-

~ . 
nyok szemlélhetők, a földszakadás a kisolaszi országútig terjed, melly Sz. .Mária felé vezet. 
Később, leginkább a mult években, a megindult földtömeg időről időre leijebb szállván, az a Vág 
által annyira alámosátolt, hogy az arra vezető orsz~gutat el is sodrotta, ugy hogy a megye az országutat 
feljebb vezetni kénytelenittetett. Folyó év januar 6-dik napján estéli orákban történt, hogy a kérdé
ses hegynek az érintett szakadáson tul Sz. Mária felé vezető ut felett lévő legmeredekebb oldala 
nagy robaijal, t 70 lépés szélességnyire, alulrul véve a szélességet, leszakadt, és az utat eltemette, 
ugy hogy a közlek~dés több időre meg is szünt, mig a megye a kérdéses · szakadásokon vezető utat 
járható ~llapotba nem helyheztette. Ezen szakadásokon kivül több szakadások is. láthatók, jelesül a 
Kis-Olaszi helység felett nyugot felül. A földtömegen a rajta számos helyeken végig tartó, egy, sőt 

több láb kiterjedésű repedések terjednek el, számos források, mellyek fehér hártyával behuzvák, 
azok között rendetlenül elhányt homok kősziklák, mellyek a hegyormán vezető telepből szakadtak 
le, szemlélhetők. A !~omlott h0mokkősziklák többnyire fehér alaku anyaggal ( effiorescenc) bevon
vák. Ezen kővirág Steér Ferencz úr által veg_ytanilag megvizsgáltatvá.n, abban szénsav és femész 
( gypsz) részek fordulnak elő. 

Az előadottakból mindenki általláthatja, hogy a hegyalkotta részeknek szilárd tömöttsége 
( consist~ntiája) nem Íévén, a hegy ormán egykor díszlett és a hegy oldala felé lenyuló fenyőfák ki
irtása által a föld hártyája, az eső viszontagságainak folyvást kitéve, a szénsav hozzájárulásá
val naprul napra porhanyósabb lőQ , időről időre szivacsként magában véve a vizrészeket, a földbe 
üregek támadván, azokban gázok fejlődtek ki; mellyek felfelé hatván, a föld lággyá lett, ugy, .hogy 
a földnek is azt alkotó részeknek semmi összetartása nem _ lév~n, a gra vitatio törvényénél fogva is, 
miszerint minden test lefelé siet és meg nem állapodik, miglen bizonyos és állandó alapot nem 
kap, a~ omlásnak vagy is szakadásnak be kell e követke.znie. 

Továbbá, hogy annak belátására, hogy a kérdéses szakadások lejjebb süljedendnek és 
a szándékba vett új országutat eltemetik, melly .a Vág .mostani medrébe (minekutánna az távo
labb. vezettetett) ép1ltetni szándékoltatik, és hogy az építendő ut Scilla és. Charibdis közé szorittatik; 
arra nem valami föltlismei ism·éret és tudomány, nem jÓslói tehetség, hanem mindennapi tapaszta
lással párosult józan ész kívántatik. 
. Az· eddig történtekből a föld minémüsé.gére és a hegy alkotó részeire tekintve , következ-
tethetni, hogy a hegyet környező vidék hasonló tüneményeknek folyvást kitéve. leend, hogy mind
addig'· mig a leomlott földtömeg tökéletesen meg nem állapodik, új . országutat építeni nem taná
csos , sőt czéliránytalan, mert ·az arra fordítandó napszámok és költségek siker nélkül lesznek 
elpazarolva. ' · 

· A veszélyt, melly a környéket fenyegeti, kiszám.itani nem 'lehet, tartós záporok, tartós 
tél, felhőszakadások az eddigieknél nagyobb és veszélyesb tüneményeket fejthetnek ki , egy rendkívüli, 
az eddigieknél nagyobb fóldszakadás a Vágot medréből annyira kiszoríthatja, hogy ott, hol most 
kastélyok, faluk , kertek, és szántóföldek díszlenek, a folyam medre . leend , földrengés esetében 
pediO' a begy tökéletes összeomlása várható. Igaz ugyan ,. hogy az efféle tünemények kivált föld„ 
renO'~sek ellen , a vidéket tökéletesen biztosítani majdnem lehetetlen , de azt, mi ·annak előmozdi
tás:ra szolgál, elhárítani szükségés, sőt az emberiség és nemzeti gazdaság szempontjából polgári 
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kötelesség. Felebb érintém, hogy mind az 1813'-dik évi, mind a legújabbi hegyszakadás következ
tében süppedések, ingoványok és források támadtak, ezek minden esetre vízcsatornák által az om
lásokból, mellyekbe folyvást szolgálnak, lecsapolandók; ezután remélhelő, hogy a leszakadt föld .... 
tömeg előbb nyerend megállapodást. A hegynek délkeleti oldala pedig mentül sürűbben fákkal len
ne kiültetendő, ezek gyökerei a föld hártyáját erősbitenék. Mellőzve a hegyszakadást, a gázok ki
fejlődése által előmozdi,tó okokat, hogy azf az erdők kiirtásának is · tulajdonitbatni, kétséget nem 
szenved, ezt tapasztalhatni hazánk több vidékein, hol az erdők kiirtásakor a föld minémüségére fi
gyelemmel nem voltak; és ha a törvényhozás a futóhomok meggátlására a mult országgyülésen tör
vényeket alkotott: ideje, volna az elárkosodott vidékek fákkali kiültetése, az erdők melly esetekben 
és körülmények közt lehető kiirtása tárgyában?, torvényeket alkotni. 

Ezen értekezésemet ne méltoztassanak valami pontos tudományos értekezésnek tartani, 
mert !llidőn a mult hó végső napjaiban a többször érintett hegyszakadást szemléltem , annak tö
kéletes megvizsgálására nem valék szerencsés elegendő időt fordithatni, hanem inkább felhi.vásnak~ 

arra szolgálandónak, hogy a kérdéses hegyszakadás pontosan ahoz értők által megvizsgáltatván, 
folyvást szemmel tartassék és a közbejött s jövendő körülmények pontosan jegyeztessenek fel, hogy 
idővel annak tökéletes leírását birhassuk, és a veszély elharitása iránt mentül többen véleményüket elő~ 
adhassák. Vélekedésem szerint ezen kívül a hegy magassága, egész kiterjedése valamelly ügyes föld
mérő által felveendő , több helyeken nagyobb mélységekre , kivált a begyormán kőtelepek vastag
sága és 'terjedése, az olt találtató viz is vegytanilag megvizsgálandó volna, mert ha a hegy ormai fe
lül látható kőtelepek a hegy tövéig vonulnak r remélhető, hogy a hegy dereka, az ott található kő
tömegek tekintetéből nagyobb szakadásoknak nem leend kitéve. Mind ezeknek1 ugy szinte az 18f3.· 

évr stakadást érdeklő körülményeknek megviz~gálására. és kitapogatására lisztelt tagtársunk és ba
rátunk Flittner ur felszólitandó volna, azzal a kéréssel, sziveskednék mély belátásánál és a kérdéses 
begyszakadás körül .~ddig is tett tapasztalásánál fogva, aJövő nagygyulést egy körülményes tudósítással 
megörvendeztetni, addig is a· hegyszakadást folyvást szemmel tartani és a közbejöhetö körülménye-
ket szorgalmatosan feljegyezní. . . 

Végtére szerencsém Yan a leomlott földtömegből az ott találtató ugynevezett karpáti ho
mokkőből egyegy darabot, és az azon szemlélhető kővirágból bizonyos mennyiséget ez uttal bemutatni. 

2. 
1.lazánk bo1"termesztöihez. 

A ré~virág franczia mód s~erinti előállitásáról. 
Nendtvich Károly. 

Déli Francziaorszácr bortermesztő tartományaiban nevezetesen Montpellier és Grénoble vidékein 
a szölőtörkölyök réz~irág elŐ~llitásá'ra való használása, egy régi és igen jövedelmező iparágát alkotja 
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a szőlőmivelőnek. - Déli Francziaország látja el Europa nagyobb részét rézvirággal, s _igen feltü
nő, hogy-ezen iparág Europának más bortermesztő országaiban eddig meg nem honosult. Német
ország sokkal kevesebb és alárendelt tulajdonságu rézviragot termeszt, mint Frankhon, többnyire 
más eljárást követvén előállitásáhan, és nagy mennyiségű hamisitott rézvirágot hozván a kereske
désbe. Milly tetemes lehet a különbség a franczia mód szerint előállitott, és a német, nevezetesen a Szász 
rézvirág közt, kitetszik már abból is, hogy az elsőnek ára kétszernél magasabban áll, mint az utóbbié. 

E szerint a rézvirágnak igen Jelentékeny mennyisége vitetik az austriai birodalomba; még 
nevezetesebb azonban annak mennyisége, melly hazánkon keresztül a szomszéd tartományokba szá
littatik. 

Minthogy a rézvirágnak franczia mód szerinti előállítását tudjuk; minthogy be van bizonyit
va, hogy a rézvirág előállitása a franczia bortermesztőre nézve igen jövedelmező; minthogy végre 
a rézvirág nyereséges előállitásának föltételei az austriai birodalom több tartományaiban meg van
nak: az austriai gazd. ~gyesületben először ébredt fel ezen gondolat, miszerint a réz virágnak fran
czia mód szerinti előállitását Austriában megkisértsék. 

, Több kisérletek után, mellyeket az austriai gazdasági egyesület e tekintetben tett, azon 
eredményre jutottak, hogy a rézvirágnak fránczia mód. szerinti előállitása legalább Austriábau nem 
elegendően jövedelmező, okát ennek a szőlőtörkölyök rosz voltának tulajdonitván. 

- Az austriai gazd. egyesület ezen siker nélküli kísérletek utiin felszóllitotta a magyar- gazd. 
egyesületet' hogy tétessen szinte e tekintetben kisérleteket ,mivel remélhetni' miszerint a magyar 
szőlők, főkép az ország déli részeiben, e czélra alkalmatosabbak lehetnek, mint a savanyu, _borkő
tartalmu austr-iai szőlők törkölyei. 

A magyar gazdasagi egyesület, a felszólítást .be·csülettel magától el nem hárithatván, ~ény-, 
szeritve látta . magát, hogy a kisérletek tétele végett az iparegyesület vegytani szakához folyamod
jék. - . A kisérletek tételével megbizott tagjai. a szakosztálynak azok kivitelét végre rám bizták. 

Van szerencsém, ezennel a tett kisérletek eredményét, valamint azon °eljárást is, . mellyet 
követtem, és melly tökéletesen megnyugtató eredményhez vezetett, egész 'terjedelmében és minden 
részleteiben a tek .. Gyülekezet elébe terjeszteni; miután a magyar gazd. egyesületnek, juliusban tar
tott közgyülésében jelentést az iránt már tevék, és kísérleteim terményét elő is mutattam. 
· · Ámbár a mult év a. ~zőlők csekély czukortartalma miatt elhatározó eredmények nyerésére 

épen a legalkalmatlanabb vala: mégis határozottan állíthatom fel azon tényt, hogy a nyert ered
mény minden reménységet tulhaladt, annyira, hogy aion, hazánkra nézve új iparágot, mint igen 
jövedelmezőt, minden szőlőmivelőnek ajánlhatom. · ' 

Hogy biztos vezérfonalat nyujtsak mindenkinek, a ki e részben kísérletet tenni szándéko
zik, előbb azon eljárást hiven leirom, mellyel magam követtem; az.tán pedig az eredményeket elő-
adandom, mellyekhez kisérleteim következtében juték. · 

Én hiven azon . eljárást követtem ·' mellyel a Francziák MontpeHier és Grénobleban követ
nek. Az eljárás igen egyszerü , semmi nenézségekkel összekötve nincsen, és kevés apasztalás mel
lett ollyanok' által is egész _ biztossaggal kivihet0, a kik a tudomány elveiben akár minő avatlanok. 
Az eljárás átalában abban áll, hogy rézlemezeket kitesznek eczetforrásban levő szőlőtörkölyök gőzének._ 

A kísérlet közönségesen nagy, 14-16 hüvelyknyi magas és 12- i 4 hüvelyknyi tágas fazekakban. 
".Ítetik végbe~Ezen faz~kakba a kisajtolt és jól széjjelosztott törkölyök tétetnek, azokat meleg helyen. 

' 
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addig hagyván benne, mig az eczetforrás elkezdődött, s a törkölyök az eczet szúró szagát föh1ették • .Mihelyt 
ezen eczet~zag leg~agasabb fokát elérte, tehát a törkölyök egész czukortartalma eczetre átváltozott vol
na, akkor a rézlemezek berakásával késni nem szabad. A mint t. i. csak i 2 -21). órát mulasztunk 
el, az eczetforrás tökéletes bevégezte után, a kisérlet szerencsés eredményéről többé nem ke
zeskedhetüok. A törkölyök t. i. az eczetképzés. tökéletes bevégezte után olly kitűnő hajlandóságot 
mutatnak a büzhödt rothadásbai átmenetelre, hogy ez a bevégzett eczetforrás után néhány óra 
mulva már be is áll, és 12-~4 óra alatt .a szőlőtörkölyökminden eczetszagát tökéletesen elpusztitja. 
Mihelyt tehát ezen változása a szőlötörkölyöknek egészen beállott, akkor a közökbe rakott rézleme
zek változatlanul maradnak, nem képeztetik rajtok a rézvirág legkisebb nyoma sem, ha bár még 
olly hosszú ideig hagynók benne azokat. -

A legtöbb tankönyvekben, mellyekben a rézvirág e mód szerinti előállitása van előadva, 

az mondatik, hogy az időpont megbirálására, mellyben a rézlemezeket a törkölyök . közé rakni leg
czélszerűbb, legbiztosabb módja ez : hogy azon pillanatban, melly alatt az eczetszag leginkább ~el
tünő, egy rézlemezt törkölyök közé rakjunk. Ha 21). 6ra lefolyta alatt a lemez alsó -felületén tiszta 
csöppeket veszünk észre, akkor ai jele annak, hogy az eczetforrás a · megkivantató fokot még el 
nem .érte, s ekkor szükséges, hogy a törkölyöket inég egyszer hagyjuk 24 óráig veszt~ állani. 
Én eleinte ezen eljárást követtem, azonban annak bizenytalanságaról csak hamar meggyőződtem. Mert va
lahányszor a szŐlőtörkölyöket még 24 óráig állva h·agyám, ha a közökbe helyezett rézlemezek alsó 
lapján tiszta vízcseppek mutatták volna magokat, ezen . 24 óra lefolyta ·alatt minden eczetszagu
kat elvesztették s minden további kísérletre ·haszonvehetlenek lettek. 

Én részemről csak hamar meggyőződteril arról , hogy a legbiztosabb jel' a rézlemez be
helyezletése iránt a szőlőtörkölyök tiszta és átható eczetszagában áll. Ha a lemezek a legczélsze
rübb időpontban helyeztetvék a törkölyök közé, akkor eczetszagukat többnyire még 14 napig egé-
szen 3 hétig niegtartják, mi · alatt : a . rézvirág képeztetés.e szakadatlanul foly. · 

·Az idő, melly alatt a kisajtolt és szétszedett törkölyök forrásba átmenni szoktak, részint a. 
levegő hévmérsékletétőr, részint pedig annak szabadabb vagy korlátolt hozzá~érhetésétől függ, mi
n.él magasabb t. i~ a levegő hévmérséklete, s minél szabadabb annak a törkölyökböú hozzáférheté
se' annál sebesebben halad a törkölyök eczetforrása s annal szabályosabban foly az. „ 

Kétséget nem szenved, miszerint azon időpontnak czélszerű eltalálása, mellyben a réz
lemezek a szőlőtörkölyök közé behelyezendők, a kezdőre nézve legnehezebb része az· eljárásnak, 
hogy- azonban k_'evés kisérletek által annyi gyakorlatot szerezhetni magának, hogy minden biztosság-
gal jarhatni. el· benne. 1 . 

A rézlemezek, mellyek a törkölyökkel egymást felváltó rétegekben a fazékba helyeztet
nek, mintegy 4-~6 hüvelyk hosszak és 3-4 hüvely szélesek. Lehet e czélra minden régi rézle
mezeket használni,· mellyeket előbb, hogy felszinökön minden piszoktól és minden idegen élegektől 
(Oxyde) megszabaditassanak; izzitani kell. Ez által ~ réz fölületén egy élegkéreg (Oxydkruste) ké
peztetik, m.elly kalapácscsali ütés által könnyen elválasztható. Egyálalában minél jobban kalapá~sol
tatnak a lemezek, annál' inkább fel~lnek meg e .czélnak. Vastagságuk minteg,Y 'l~ -1 vonalny1 le-
het, ugy hogy minden darab körülbelöl 6-8 latot nyomjon. _ _ 
- . .Ha a r·ézlemezek legelőször' használtatnak e. czélra , akkor azokat kissé előkészitem k_~ll. 

Az előkészités .abban ·áll; hogy a lemezeket egy rézvirág oldatába mártott rongygyal .megdor-
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zsöljük, s ezután megszáritjuk. Ez által könnyebben megfogamzik rajtok a rézvirág. Ha azonban a 
Jemezek egyszer már használtattak, akkor annyi rézvirág sz okolt vissza maradni felületükön , mint 
a mennyi a rézvirág képeztetésének meginditására szükséges , s ekkor azok további bedörgölése réz
virággal szükségtelen. 

Ha e sz.erint minden el van készitve, akkor a rézlemezek betételéhez fogunk. 
E czélra ·a fazék fenekére egy hüvelyknyi magas réteget hintünk az eczetes'törkölyökből, 

mellyel rézlemezzel fedünk. - A lemezeket, mielőtt betétetnének a fazékba, parázs tüz felett ad
.dig kell hevilni, hogy puszta kezekkel meg ne foghassük. A lemezekre ismét egy . hüvelyknyi 
vastag törkölyréteg hintetik , ezekre ismét rézfomezek, mit addig folytatunk mig a fazék egészen 
megtelt. Egy fazékba említett nagysággal mintegy 110-. 120 darab rézlemez fér 24--40 0 hü
selyknyi felülettel' mellyek együtt :l5-30 fontot nyomnak„ A törkölyök mennyisége, melly egy fa
zék megtöltésére kívántatik, mintegy 20- 24 fontra megyen. 
. A fazehk ezután szalma fedéllel fedetnek be, s hűs helyre tétetnek el. Már más nap lát-
juk a legfelsőbb lemezeket egyenlő rézvirágréteggel bevonva lenni. . 

A fazekakat 14 napig, egész három hétig egymás . me:llett és fölött veszteg állva hagyjuk. 
Montpellier és' Grénobleben minden szőlőmivelőnek pinczéjébeff van egy . különös a réz virág előálli
tására szánt műhely. Mihelyt azt vesszük' ~szre, hogy a törkölyök eczetszagokat P.lvesztették, s fe
fütetükön penész képeztetett, akkor a rézvirágréteggel befedett' lemezeket kivessz.ük a fazékakból, 
azokat a még hozzá' ragadó törkölyöktől a mennyii-e lehet megtisztitv~n. A lemezeket fedő rézvi
rágrétegn~k szine többnyire kékes-zöfd, néha fűzöld; mindketten alkotásukra nézve különböznek egy
mástól. A kékes t. i. aljasabb (óasisch) sót alkot mint a zöldes. 

Ha a. rézlemezek mind kivétettek a törkölyökből, akkor még egy s pedig mindenek között a 
legbajosabb mütételnek szokták alávetni. Szükséges t. i. hogy .vagy tiszta vízbe , vagy vizzel elegyi
tett borba több izben mártassanak. Minden mártás után nedves helyre leginkább nedves pinczébe 
egymás .mellé, és fölé tételnek. Ha száradni kezdenek, újra bemártatnak. A bemártást annál rövidebb 
idő.szakban kell ismételni, minél szárazabb a hely, mellyben a ·1emezek felállittatnak. Igen 'nedveses 
h'elyeken minden 8- t O napban. Egyátalában azon kell lennünk, hogy a lemezek soha egészen 
meg ne száradjanak. E bemá.rtást 6-8.:szor kell ismételni. Ez alatt feldagadnak a rézlemezek, s a 
flézvirág mennyiségben látszólag ·szaporodik. Ha azt vesszük észre, hogy. 6-8-szori bemártás után 
a · rézfemezek fel nem dagadnak, akkor a rézvirágot réz kés segítségével levakarjuk a lemezekről, 
a nyert rézvfrágot kevés vizzel elegyitve egy tagas cserép edényben jól egybekeverjük, hogy egyen
lő tömeget alkosson, meHyet vagy ~körhólyagba, vagy sürű vászonból készitett zacskóba jól be
nyomunk, és meleg helyre akasztván fel, . addig szorítjuk, mig egy kés hcgyivel a réz virág töme-
gébe csak nehez.en hat be. A rézvi.rág ezután a kereskedésre egészen készen 'van. . 

Ez tehát azon-,' Francziaországban átalánosan elfogadott eljárás, mellyet én is, kisérleteim
nél követtem. l\Jint már említve volt, a legnagyobb nehézség a kezdőre nézve azon időpont meg
határozásában áll, mellyben a rézlemezek beteendők. A munka többi részei minden nehézség nél
kül kivihetők. 'Frankhonban többnyire csak asszonyok és gyermekek foglalatoskodnak az ipar ezen 
ágával. 

A mi ezen első kisérletemnek eredményét illeti, azt csak ugyan sikerültnek lehet te
kinteni, nemcsak a productum minéműségére, hanem annak mennyiségére nézve is. 
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A kisérlet csak egyetlen . egy fazékban tétetett, mclly valamivel kisebb volt, mint a fönebb 
emlitett mértékek. Ebbe mintegy 15 fontnyi törköly fért, melly a kőbányai szőlőkből került. Ezek 
közé 104 darab rézlemez tétetett, mellyek együtt 20 fontot nyomtak. A fazékból kivéve, miután a 
törkölyök minden eczetszagukat elvesztették, és felületükön penésszel befedettek, egyenlő, részint 
kékes, részint zöldes réz virág-kéreggel valának bevonva. A mártogatás hatszor történt. :Minthogy 
azonban gyakran más munkával valék elfoglalva, többnyire csak minden ~ásodik, harmadik, ~~g!. 

negyedik hétben' mi alatt többnyire kiszáradtak a lemezek' mi~, a mennyi.re lehet, el kell . ker_ulm. 
- A mártogatás az első három izben vízzel elegyített borban torlént; a barom utolsó pedig tiszta 
vizben ......... Az utolsó mártogátás után a rézvirág minden lemezről levakartatott, vizzel kemény péppé 
cryúratott, ez sürü ·vászonból készitett zac.skóba nyomatqtt, és a napon megszáritatott. A tökéletesen 
Mgszáraz rézvirág nem egészen 3 fontot nyomott, minéműségére nézve . pedig a franczia rézvi;ág
craJ egészen meO'eO'yezik, annyira, hogy különbséget köztök találni lehetetlen. 
° Franc~i: adatok szerint minden fazékból, melly körülbelöl az előa~ott nagysággal bir, és 
mellybe mintegy 40 fontnyi rézlemez fér, 6 fontnyi nyers rézvirágot nyerhetni 1 melly tökéletes ki
szárítása után körülbelől 50 száztulit veszt. E szerint a nyert 6 fontból csak 3 font egészen száraz 
rézviráO' marad vissza, következőleg valamive~ több, mint én 20 fontnyi lemezen nyertem. A 20 font
nyi rézlemezből 1/ 2 fontnál valamivel több emésztetett·fel a rézvirág képeztetésére. A többi 19 1

/2 font 
ennél fogva még sok más kisérletekre szolgálhat. . · . 

. A rézvirág ezen e'IMllitás módjának költségei a rézlemezeket kivéve, mellyeknek megszer-
zési tőkéje valamivel .nagyobb, a többiekre nézve igen kevésbe kerülnek. - Ha a~ ember ócska re
zet veszen, akkor azt gyakran egy váltó forinton , néha 54 krajcz~ron k~phatni. Uj rézlemezek t -~· 
30 krba kerülnek. Ha tehát minden. fazékra 20-24 fontnyi rezet szám1t az ember, akkor az ko
zép számmal 24-30 váltó forintba kerülhet. lgaz ugyan, hosy az egyszer megszerz~tt ré~. ~0-40 
esztendeig eltart, mi alatt mindig csak azon lemezek lesznek pótolandók, mellyek tobbszon hasz-
nálás után elkoptak. _ 

A fazekak, mellyek e czélra forditatnak kevésbe kerülnek. Talán alig 40-50 váltó krba. 
Lehet azonban e czélra lyukas és egyébre alig használható hor?ókat is forditani. A fazekak .Jekop~~
tásnak alávetve nincsenek s annál hosszabb ideig használhatók, minél inkább vigyázva bánunk velok. 

A szalmafödelek;t, mellyek a fazekak befedésére szolgálnak, maga a szőlőmivelő csinálja ma~á
nak. Ezeken kivül a rézlemezek mártogatására nehány tágas cseréptálra van szüksé~ün~, .valammt 
több deszkákra, mellyek czélszerüen összefüggesztve, a mártogatott lemezek fe~alhtas!lra szol
ua' Jnak véO're eO'y a rézviráO' levakarására szolgáló réz késre, s egy parázsserpenyöre, mellynek se-o ' í:' 0 0 <. 

gitségével a rézlemezek bevitelnek. 
A szőlőtörkölyből minden fazékra 15-20 font kívántatik, mellyek összes ára alig me-

cryen nehány krajczárra. . . . . . 
e Ha azt vesszük, hogy minden fazékban közép számmal 3 fontnyi _sz~:a~. rézv'.r~g képeztetik 
s hogy ezen rézvirácr képeztetésére fél fontnyi tiszta réz, és 20 fontnyi torkoly k1vantato~ meg' 

0 
• e · é · · crk vántató mellynek árát legfeljebb 6--S krajczárra tehetni, akkor a barom 1ontny1 r zvll'agra meo 1 .. 

1 b é · · · · t k 30 p krra tesszuk költségek csak 36-38 krajczárra mennek. - Ha el en en a r zvirag ara csa · 

(jelenleg a franczia rézvirácr ára 48 kr. p.) akkor egy fazékban képezett rézvirágért 1 .ft. és 30 kr. -~· 
0 

· k t' · k"lt é k t · tekmtetbe vesszuk p. nyerünk. Ha még a tőkesitett pénz kamatjait, valammt ~le opta asi o s ge e is 
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még egy igen tetemes összeg marad vissza a. munkára, melly ez esetben, hol nagyobb részt csak 
asszonyok és gyermekek foglalkoznak olly időben, mellyben a paraszt alig talál alkalmat más mun
kára, tekintetbe nem is jöhet. Mind ezekből tehát könnyen átlátható, hogy nem létezik mód, 
melly szerint a törkölyök czélszerűbben volnának felhasználhatók és értékesíthetők, mint az épen 
kijelölt módon. 

Kivánatos volna, hogy az iparnak ezen ága hazánkban meghonosittassék, és erös gyö
keret verjen. Hasznot hajtó volna leginkább a szegényebb szölömivelőre nézve, ki ebben télen hasz
nos foglalatosságot lelne. 

Ezen iparág átalános kiterjedésének a szölőbirtokosok szegényebb osztálya közt legna
gyobb a~adályul szolgálna a réz magas ár~, melly minden fazékra legalább S pgö frtnyi tökét 
igényel._ Lehet azonban itt is okos intézkedés mellett kisebb mennyiségű rézzel többet vinni vég
be, mint nem takarékos üzlet mellett sokkal nagyobb mennyiséggel. Lthet t. i. ugyanazon rezet 
kétszer egész négyszerig is használni egy télb'en. Ha t. i. az . e czélra. szánt törkölyből míndig csak 
annyit. hagyunk átmenni eczetforrásba, mennyi a birto~unkban lévö 'fazekak megtöltésére kivánta-

, tik' a_ többit pedig a levegő hozzáférhetésétől annyira megovjuk' hogy tartani 'lehet, a nélkül' hogy 
eczetes forrásba menne . által, akkor 6-S hét mulva, miután t. i. az első rézvirág a lemezekről 
levétetett volna, ugyan e lemezeke~. másodi-zor lehet használni, egyátalában annyiszor ismételni e 
munkát, a meddig a törkölyök ·még használhatók. E .czélra azonban · mint már mondatott, okvetet
lepül szükséges a törkölyök eczetes forrását' mindig csak akkor inditani meg, ha rájok szükségünk van. 
Hátráltat.ni egyébiránt a törkölyöknek eczet forrasba átmenetelét. részint az által lehet, hogy azokat · 
hideg helyen állani hagyjuk, részint pedig, hogy a levegő hozzáférhetésétől megmentjük •. Történik 
az,_ mint tudva van a törkölyök erős összedömöcskölése és az összedömöcskölt törkölyö'k agyaggali 
befedése 8.ltal. · 

· Volt szerencsém· a magyar gazdasági egyesület folyó év junius holnapjában tartatott közgyű
lésén jel~ntést tenni kísérleteim ·eredmépyéröl, s a nyert ké&zitményt elő is mutattam. Kitettem. 
továbbad ezen magyar szölötörkölyökkel készített rézvirágot a jelen iparmükiállitásba mindenkinek 
megszemlélésre, kit a tárgy érdekel, s felszólitok ezennel mindenkit, ki egy új iparág meghonosí
tását, fök~pen szegényebb sorsu birtolwsaink számára, · szivén hordja, hogy a közlött tudósítás sze- : 
rint eljárván, kisérléteket tegyen. Nem kételkedem, miszerint · a kísérletek mind kívánt sikerrel ko· 
ronáztatandanak, mihelyt a _híven adott leírás nyomán történik minden részben az eljárás. 
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3. 

A sujtólég (f cblagcnbc ~etttr) előfordult~ról a Büttner
gi:ündel Mátyás vájnában Felső-Szlovinka mellett 

Szepes megyében. 
Sclmeider Gvuta. 

Folyó év junius hó 26-kán a Büttnergründel Mátyás vájnában Felsö-Szlovinka mellett köv~tkezö 
szerencséUen eset adá elő magát. · . 

A reggeli munkaszakban éjfél után két óra felé a Büttnergründel Mátyás vájnához tartozó 
felső férvájáson (Zubaustolle ), melly Subtransactions tárnának is neveztetik, négy dolgozó vájár 
munkába vala menendő. Lovas Mátyás fával megrakott csilléjével (Gr.ubenhund) a vájnába indult, 
és már Boszok János is szinte megrakott csilléjével követni akará, hanem csilléjének helyre igazi
tása végett a tát (Mundloch) előtt a gorczon (Halde) időzött; egyszerre a vajnában egy menny
dörgéshez hasonló durranás hallatszott, mellynek következtében a tárnatátnál 3 ölnyi bosszuságra 
terjedő ácsolat összediilt, a gorczon csilléjével bíbelődő Boszok Jánost messze a gorcz alá ledobta, 
a megrakott csillét pedig 4-0 ölnyi távolságra egy kocsi uton keresztül az egy kevéssé alacsonyab
ban fekvő Cypriani gorczra lökte. A gorczon még jelenlévő vájár Lovas Mihály a vájnában lévő 

Lovas Mátyásnak attya, Herrmann Márton legényével fiának segitségére indul, s a mint a lég szét
durranása által a tárnatáti ácsolaton felül csinált nyiláson a férvájásba érkeznek, a tárnatáttól 40 

ölnyire a szerencsétlen Lovas Mátyást földre terítve találják , a vájnacsillét 4 ölnyire tovább szétzúz
va , és a fakat belőle 10 ölnyi távolságban szétszórva. 

A mint Herrmann Márton a szerencsétlent nevén hivá , egyszeri nyögésen kivül életének 
többé semmi jelét sem adá. Ezen pillanatban a szerencsétlen atya fia mellé ledült, Herrmann azt 
bivén, hogy talán föjdalon1 miatt teszi , igyekszik őtet felemelni, s egyszerre ön maga kábu~ást 
érez, és a két szerencsétlent a vájnában visszahagyván, a tárna alján kimászik, a gorczon öntudat 
nélkül ledűl s csak hosszasb idö után eszméledik fel. 

Az alatt a szomszéd Cypriani vájnai vájárok segitségre érkeztek, és ezek közül Kopasz 
János, Moflan, Possner, Jaoossik, Perhacs és Szullin, valamint a Cypriani tárna örna~ya (Hutmann) 
Gulla István a tárnába indultak; de a tárnán belül a fenjárók fuladozást vettek észre, miért 4- kö
ziilök visszatért, és a tárnán kívül a gorczon eszméletlenül összerogytak, Perbacs és Jánossik pe
díg a tárna alján má~zva a két szerencsétlenhez eljutott, ide érkezve ezeket i~ az eszmélet elha~yá. 

Ez idő alatt Bobovics Mátyás, Blaskó, Scbomszky György és János, Scbfüger, Szakacs, 
és a tárna őrnagy Ullrik András a Mátyástárnával közlekedésben lévő alsó Latzenberg tárnából feJ-
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érkeztek; de a gorczon eszmélet nélkül fekvő társaik látására megilletődve, hasonló sorstól tartván, 
vonakodtak a tárnában lévő szerencsétleneknek segítségére sietni. 

Végre mégis Gulla István cypriani őrnagynak, Schfüger és Szakács vájárokkal sikerült, a 
négy szerencsétlent a vájnából kihozni, azokat tudniillik egyegy darabra a tárna alján huzván, mire 
mindenkor a tárnából kisiettek friss levegőnek beszivásáért; ezen munka egy óránál tovább tartott. 

A kihozatott 4 szerencsétlen közül Lovas Mih.ály és Perhács több mint 6 óráig feküdt 
eszmélétlenÜl-, Janos~ik pe'dig csak ,dél tájban, miután a '1Vallendorfi Somp orvos · által ere me~ 
nyittatott, 1ért eszméletre, a negyedik szerencsétlen Lovas Mátyás pedig halva hozatott .ki a tárná
ból, inge testén gyujtó anyaggá égett, nadrágja erősen meg volt pörkölve, haja bőrig leégett, átalaban 
egész teste annyira összeégett, hogy bőre attól egészen elvált, fején még 2 nagy seb találtatott, 
s az orvos mondása szerint tüdőszélhüdés is járult mind ezekhez. 

Az előbb említett 3 szerencsétlen a rendelt hánytatót bevevén, a mellszorongás, gyen
geség és mámor csak néhány nap után rnult el. · 

Hermann Márton állitása szerint a lég szétdurr.anása után sürű fehérszürkés füst emel
kedett ki ugyan a tárnából, mellynek kénes szaga különbözött a· lőporfüst szagától , és az inyre 
édesesen hatott. Maga a tárna tele volt vele, és a mécs világ igen gyengén csak az alján égett. A 

durr maga olly erős volt, hogy azt Alsó.'..Szlovinkán egy óra távolságra hallották. 
Ugyan az nap délután Hruska , Liska és Maz.erko latzenbergi vájárok kiváncsiságöól a 

férvájásba felmentek azon feltétellel, hogy a Mátyás felső tárnáját megjárják. Maz.erko mégis ide 
érvén kedvét veszté a másik kettőt követni, hanem a lárnatáttól 3 ölre letilt. A mint a kettő a 
Mátyás tárnában vagy 10 ölre beérkezett, felemelvén mécseiket a váj na fülére, a sujtóléget ismét 
meggyujtották, minthogy mégis lélekjelenlétöket el nem vesztették , a tárna aljára borultak és fekve 
másztak ki belőle, a mint az utóbbik Hruska a tárnatátnál a veszélytől mentnek hiYé magát és fel
állott, a lég nyomása állai egy a gorczon fekvő kő halomra odalöketelt, és mellét megsértette. A 
tárnatát előtt ülve maradt l\lazerko a sujtó lég ezen szétdurranása által a gorczról letaszitatott. A 
vájnában lévő vájárok pedig a· váj na vizek szétszóratása által átnedvesitettek és kalapjaik a tárnatáton 
a .cypriani gorczra vitettek. 

Hruska vájár vallomása szerint a meggyujtott lég lángja borszeszlánghoz hasonlitott, és 
az egész tárnában azonnal meggyult, mennydörgéshez hasonló durranással. 

Minthogy tovább alól a váj na müveltetése és localitása bővebb leiritsnak tárgya leend; 
legyen itt még megemlitve , hogy a felső fervájáson, vagy Subtransactions tárnában, a fölebh 
emlitett 4 vájárok egy nappal előbb azaz , junius 25-kén egész estve 6 óráig munkába lévén, a 
sujtólég legcsekélyebb jelét sem érezték, s . igy ez csak azon é.iJel, azaz junius 2 5-kén 6 órától 
estve egész .junius 26-ki éjfél után 2 óráig a vájnai sáron és agyagon átszivárgott. 

Ez a képe ezen szerencsétlen esetnek, a mint az Göllniczbányán a kir. bányabiróság által 
kipubatoltatott. 

A Biittnergründel Mátyás vájnaépülete 3/t óra távolságra fekszik Felső-Szlovinkától délfelé, ke
letre határos Latzenberg vájnával, nyugotra pedig Florianival. A még fonmaradt régi vájnaköny
vekhől tudomásunkra jutott, hogy ezen vájna hajdan és még 1786. is jó lábon állott, mivel ha
vonkint több mint 300 mázsa sárga és szürkeérczet (Fablercz) adott. De helyezeti viszonyai nem a 
legkedvezőbbek , minthogy a latzenbergi altárna (Erbstollen) a latzenbergi völgyben lévő tátjától 
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egész a: keletf elé nyuló Mátyás határáig már magában 3 7 O ölnyire terjedő hosszasággal bír, ezen 
táv pedig majd mindenütt laza kömegü telérben müveltetik, s igy ácsolással vagyon ellátva, mi ezen 
hosszaságu tárnának föntartását nem csak nebeziti , hanem a rajta kelést is nagyon akadályozza. S 
ez volt oka, hogy már a régi bányász is a Büttnergründel völgyben felül a hegyen, épen az ugy
nevezett Scala alatt, melly a legmagasabb csúcsa a reá helybeztetett mészbegyeknek, Latzenberg 
és Mátyás határán az ugynevezett Paulovszky aknát lefelé műveltette, ennek 1780. évben összes 
mélysége 94-, 5 ölre terjedett, s ez által szállitattak Mátyás tárna érczei is leginkább a felső köze
gekből (Mittel). De miután 1786. évben ezen akna (Schacht) egészen bedült, s így a Mátyás vájna 
csak az alsó tárna, klilönösen a latzenbergi altárna által szállittatbatá érczeit : történt hogy 
ezen vájna elhanyagoltatván idővel romlásnak indult, s igy a Mátyás telekén még nyitva lévő latzen
bergi altárnát is vészbe döntötte. 

Ennek következtében már 1845. évben a mostani bányarészvény társulat azon határozatot 
hozta, melly szerint nem csak a Mátyás telekben lévő latzenbergi altárna nyittassék meg újra, hanem 
a Subtransactions tárnától egy férvájás az aknáig, és innen tovább egész a telérig müveltessék, hogy 
így a Mátyás telek felső közegeinek ércztartalmáról meggyőződjenek. 

Ez év martius közepe táján a latzenbergi altárna vájhelyéhez jutottak, 7 4, 5 ölre a nyu
goti határtól. Ezen vájhelynél a födüben volt egy haránt vágat (Querscblag); a vájna őrnagy Ullrich 
András és az eleinte említett Herrmann Márton ki akarták puhatolni, valljon a beomlott kőbalmocskák 
mögött nem találandnak-e mélyezésre ( Abteufen) és a mint mécsvilágaikkal a fötéhez (Firste) ·értek, 
a lég meggyult és kék lánggal fél óráig csendesen égett, a nélkül hogy szétdurranat, vagy kárt 
okozott volna. Ez volt az első eset, mellyben sujtóléget vettek ezen vájnában észre. 

Aprilis havában· 75 ölnyi hosszuságban a felső férvájassal, vagy Subtransactions tárnával 
a Paulovszky aknát elérték, mellynek újonnani kimüveltetése után mut~tkozott, hogy épen ezen 
mélységben egy férvájás ment a telérhez, melly az aknától S ölre nyitva volt, és csak magosságá
nak 11. ölére álló vizzel volt megte~ve; a viz kimerittetett és minthogy a vájhelyről a telérig körül-· 
belől csak S öl lehetett: a vájás azonnal kezdetni parancsoltatott, és ez azon hely, hol az imént 
leírt szerencsétlen eset a sujtólégnek meggyulása által történt. 

Noha a bányász három faját különbözteti a rosz légnek t. i. 1) közönséges rosz léget; 
2) sulyos és 3) sujtóléget, kétség kivüli dolog, hogy a leírt két esetben az ezen vájnában észrevett 
rosz\ég, sujtólég volt. 

A sujtólég a kőszénbányákban ismeretes tünemény és az általa okozott sze~·encsétlen ese
tek közönségesek, ellenben, ercztartalmu telepeken igen ritka s illyesmit eddigelé táJékunkban soha 
·sem vettek észre. 

A sujtólég, a mint tudva lévő dolog, a közön~éges levegőnek vegyületéből áll, részint 
tiszta, részint szénitett, könenuyel s néha könkéneggel is. Minthogy a tiszta köneny aránysulya 
o 00688 a szénitetté pedig 0,6009 s igy a közönséges levegőnél könnyebbek, igen természete
s~n a vájnáknak fölét lepik el, s mint fehéres köd jelennek meg. A köneny és a könszéneg gyu
lékony lég, és ezen tulajdonuk teszi a léget olly kártékonnyá. A. lélegzést elő nem seg~t.ik, de azt 
nem is hátráltatják mind addig, mig térimére (Volumen) a légnek %, részét nem haladJak' de ~a 
1;3 elérik már meggyulnak, (halált okozók, és szétdurrannak), a közlég teriméjének egy barmada
nál e gyuladás megszűnik és a láng eloltatik. Ha a· sujtólég széntartalmu, akkor a benne tartóz-
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kodókna:k szorongatást, fuladozást, ágyékrai nyomást, és tetszhalált is okoz. Ha ezen lég azou 
helyben gyujtatik meg, a honnan kiömlik, mielőtt t. i. a közönséges levegővel érintkezésbe jön·, 
csandes kék lánggal szétdurranás nélkül ég el, a mint azt az ezen vájnában marlius havában tör.., 
tént gyuladás igazolja. 

A tiszta és kénes köneny növenyi és állati anyagok összerothadása által fejlesztetik ki; 
netn különben rothadó vizek által is. Ugy látszik, hogy a sujtólég ezen vájnában egyedül a légcse: 
rének tökéletes gátolása által eredett, melly a Paulovszky akna, és latzenbergi altárna összeömlése 
!lltal okoztafott, me!lyekben hosszabb időnek lefolyta alatt a betemetett -vájnafák rothadásba átmenvén 
a konenyszesz kifejlődésének és összegyülésének ezen zárt térekben okul szolgáltak. 

Ugy látszik továbbá, hogy a felső férvájás ~agy is a Subtransactions tárnában találtatott 
víz, rothadása által ezen sujtólég képződésének okul szolgált. Egyébkint a telérkömegben jelenlévő 
vaskovandok szétbontása járulhatott szinte ezen lég képezéséhez. · · 

Noha a sujtólég elégése után gyakra~ még sulyós léget (Schwaden) hágy maga után; 
mégis, miután a Subtransactions tárnatátja kijavítva helyre állíttatott, az egész tárna kitisztáztatott, 
a Paulovszky iaknáhozi járat újonnan elkészíttetett i a még most is érezhető kellemetlen \za gon 
kívül a Subtransactions tárnán ezen légnek legcsekélyebb nyomára sem akadhatni. 

'1 

4. 

Barra István Pest megyei főorvosnak földtani és 
· földismei utazása. 

Pestváros kőbányai részétől Bajáig , innen a .l)unaparljától keletfelé Bács és a közhatárú 
megyék ne~ezelesb tájékitól ismét nyugotnak fordulva Ujvidékig , innen Péterváradtól 

. Zimonyig , innen Belgrádig, aztán Szerbiának természetlanilag kitünöbb helyein. 

Juvat ad exstruendum manus cujusvis templu·m, 
~elim sí possem et meam admovere. 

1 

A mult évi .Pécsen tartatott hatodik nagygyülés alkalmakor az ásványföld- és vegytani sza~ülés
ben szerencsés voltam Pest megyei kőszirtirat (Petrographia) czimü értekezésemet felolvasni; ugyan 
akkor megígértem , hogy a jövő Kassa-Epe~jesen tartandó 7-ik nagygyüléskor Pest és a véle 
egy hoszban folytonosan összefüggő vidékek rievezetesb róna és síkságán (mint mellyek a termé
szetnek szintugy mint a bérczes és kősziklás resz figyelmet igénylő és érdemlő remek müvei) 
látható homokpadok, zátonyok, torlások irányzatáról, folyásáról, létré~zeiről ; a homokhalmok 
·es· hegyek közti termő földrül; a homok-tömeg és termő föld alatt fekvő tőzektelepekről, az 
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épen illy helyeken találtató durva mész vagy sárk0"'.ekről, ·a felemel~edett agyagpadokról éi1e'.". 
kezendem. Az említettekből következők méltók figyelem.re. . „ 

1. Zátony, homokpad-torlás-buczka. 
(Sandbank , Banc de sable.) 

. . 
Az említett földrészen elterjedő homokhalom-láncz, mint megannyi , a hajdanában úgy 

nevezett de már eltünt , édes , vagy fehér tengerbeni zátony, kezdetét veszi Csávol és Sz. István 
faluk határánál, honnan keletre Bács vár,megyén keresztül a Tiszáig több ágakat bocsát , innen 
Sükösd, Nádudvar, Hild, Orbán, Sz. György, Császártöltés, ~sala helyeknek keleti részén . ~ 

Kiskúnságon keresztül, hasonlóképen a Tisza felé több ágakat eresztvén, Polgárdi, Keczel , és 
Csábor nevü helyeken keletfelé kanyarodik , innen délre görbül a halasi határnak , innen éjszakra 
kanyarodik, Harka, Kötöny, Tázlár, Szank, Bugacz puszták tájékán, innen keletfelé, Monostor , 
Jakabszállás, Mátkó 1JUsztáknak, Kecskemét és Köncsög határokon Kerekegyháza, Bene , Lajos 
pu~ztákon délnek, hol 1,t homokpad kisebbedik. 

Egyik ág Tázlár, Bócsa , Czebe, Kaskantyu , Páhi pusztákon .Orgoványnak megyen, hol 
Kar g a t a nevü helynél megszünik; itt egy térség van, melly több kevesebb kanyargás piellett a 
Tisza és Duna part lapályáig nyulik. Ez egy betemetemült és elenyészett nagy folyó medrének 
omladványa. Á kecskeméti határon folyó homokpad Fehértó vize mellől éjszakfelé folyván, össze
ér az ágasegyházi homokkal , melly az, izsáki határnak keleti részén éjszak felé megy Balás, Ke~ 
rekegyháza puszták keleti részén. Kerekegyházát elhagyván a baracsi homokoldallal összeér, -
innen folyik S a r 1 o s ár felé, hol az úgy nevezett Strázsa hegynél megszünik. 

Ezen homokpad keletre kanyarodván, folyik Tatár- Sz. György' · Eső határokon, Gyón, 
Dabas, Újhartyánnak Nyáregyháza felé csekélyebbül. - Egy ág megyen Bene, Mike, Budaháza, 
Irsa, Berezel, Czegléd felé, hol lassanként csekélyebbül. Egy másik nevezetes utolsó viiözöni 
homokpad az, meHy Polgárdin kezdődvén, l{eczelen, Kiskőrös, Czebé, Kaskantyu, Páhi puszták 
nyugoti részén folyik Csengőd • Izsák „ Fülöpszállás~ Szabadszállás, Balás és Adacs helyeken dél
ről éjszakra , Adacsnál megszünik. Baracs pusztának nyugoti oldalán viszontag egy homokpad fek
szik, melly a Földváry Gábor új erdején él kezdődvén, Baracstól elkanyarodik Peszér, Mán telek . és 
Ürbő felé , hol viszontag megszűnik. Ezen vidékeken a homok felemelkedés si~sággá válik; mind
azonáltal az itt eső lapályok homokkal dúsak, mellyel n különböző égsarkaktó! fuvó szelek szór
tak széijel. 

l\'leg kell jegyezni , hogy az érintett földrész éjszaki részén a homok lerakodás cseké
lyebb számú, és csak a folyók és patakok tájékain észrevehető, mint p. o. a Hajta , Zagyva és 
Tápio vizek menetele körül, így a homok felemelk~dések, Egyház·, Apostag, Dunavecse, Szalk, . 
Szent Márton határokban csak apró buczka alakban tünnek elő , de ellenben a. némedi határtól 
kezdve több helyt földásáskor kavics-halmozatokra akadhatni. Minél fölebb megyen az ember dél
ről éjszakra, mindig nagyobbodnak a lerakodott részek. Az érintett földrész legalsó táján a .ho
mok szemek apróbbak és szinte fövény finomságuak , fölebb jöve, mint Baracson némelly völ
gyekben már nagyobb, az az porond alaku, fölebb jöre kavics, mint ;iz alsó némedi erdő alatt 
és mindenütt ezen vidékeken, ha a föld mélyebbre ,beásatik. Fölebb menvén az éjszaki részek 
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felé·, az agyagpadhegyekben még nagyobb kődarabok találtatnak. Még fölebb m~nvén egé&i 
azon helyig, hol az érintett földrész Dunán · errőli hegyei származnak , valódi. szikladarabok létez
nek. Legnagyobb mennyiségü gyülvény létrésze az érintett földrészt elborító homoknak a kovarcz 
(Quarzum) vagy békasó. A '" folyók szigetébeni és az 1838-ki martius 13. 14. f 5. 16-án történt 
vízáradás által kihányt dunai homokban nagy mennyiségben van csillám { mica) vagy az álezüst 
és álarany, macskaarany, macskaezüst (Katzensilber, Katzengold) ezen rész a félreeső homokban 
is jelen vagyon, de alig észrevehető- számmal, mert ezen nagy töredékenységü ásvány , a ho
moknak szél általi · idestova történt hordatása miatt, porrá tördelődzött. Kevesebb mennyiségű ho 
inokunkban a· mezöpat {Feldspatum) nagy részt lészen, a vaséleg ( oxydum ferri), a szénsavas 
mészéleg ( Carbonas calcis) , melly két járulékony részek, vagy poralakban vagynak a homok sze
mek között, vagy ezeket mint valame!Iy vékony kéreg béburkolják. Legkevesebb mennyiségben 
lehet vegytanilag ( chemice) megtudni a kénsavas-szikéleg ( sulfas sodae) jelenlétét; melly az olly 
homokban található nagyobb mennyiségben, hol a sziksós tavak és lapályok vagy közhatárosok, 
vagy legalább a honiokhelyektől nem messzire feküsznek és igy a ·szél által könnyen a homok 
közé szóratnak. - A futó homo!{ közt az életmüves maradványok nem· igen maradnak meg , 
innen · lehet terméketlen' és a tengélet e vita· vegetativa) lehetésére nem a legalkalmasb voltukat 
Jfövetkeztetni. 

Ezen földrész homokjában, · különösen mint emlitém a Csepel szigeti és a mostanában 
kihányt liomokban, nagy. mennyiségű, szintugy az arany mint az ezüst csillám találtatik„ Hogy hon-' 
nan hajtja a Duna vize ezen ásványmorzsát könnyii tudni , ha a- Duna partját tévő kő- és föld.:.. 
tömeget megvizsgáljuk , ezen részekben csillámot tartó kő- vagy földtömeg nincsen·, a honnan: 
tudhatni, hogy ezen részt a Duna , eredete helyétől fogva medre feneke és partja csil~omot rejtő 
oldalaiból mosogatja ki. Csillomot legnagy~bb darabban Peruban és Sziberiában találhatni, Ma
gyarországon Abaúj vármegyében , Dopsán a Hernad partján a dunai csillám lemezekhez hason- . 
1 itva m·eglehetős nagyságú lemezeket lelhetni . . A . csillám könnyen porló, de hajlékonyságánál, s 
könnyüségénél fogva, a viz rontóerejének ellentáll, és messziről elhajtható. Ez az agyagfajokhoz 
tartozó ásvány egy tevő része -az említett vidékbeli homoknak. Alkatrésze kovany ( silícium) timany 
(aluminium), vas (ferrum), mészeny (calcium), kesreny (magnesium). Csendességben állván akár 
a lég, akár a viz vegytani müködése által elmállik, és a homoknak termő erőt ád. Ezelőtt töb~ 

ezredekkel a csillám is' sziklatÖmegekben' ·állott „ de a természet ereje ezt is már porrá mor
zsolta űgy, hogy már most a földszinen é:; belsejében meddig f. i. az emberi mesterség béhat
hat, tiszta csillámból egész szirteket nem találhatni. 

A· homok közt lévő vas és mész csak annyiban figyelemre méltó, a mennyiben ezen ~ét 
rész nem csak a föld tömegében, vizében hanem még légkörében is nagy mennyiségben jelenke-
zik, mellynél fogva semmi földi lény nincsen, mellyben· ézen két ásvány másokkal egyetemben 
jelen nem lenne. 

A sziksó mint láttuk csak az olly homokokban felfedezhető, hol a szikes vidékek köze
liek. De a rónaságon fekvő · tavakban szint olly nagy mennyiségben jele11kezik, mint a tenger 
vizében. 

A homok torlás, bnczka , halomszármazás módot a kolozsvári gyülekezet ásvány-földtani 
szakülésében előadtam, erről most hallgató, a bomoktorlások· közti termőföldről egykét szó em„ 
Jitést tészek. 

-
II. A homokhegyek közti : t~rmötöldröl. 

(Dammerde, terre vegetale, vegetable soil.) 

· · A. termőföld a · különböző ·vegytani sajátságú kőszirteknek elmállott vagy akármi termé-
széti ·erlhzak ·által finom ·porrá morzsolt részeiből, nem különben megrothidt és változott növenyi 
és állati állományokból van készülve. Az érintett földrész homokos részein, az ezeket k~lönbö.ző 
irányzatok szerint körül kanyaritó homokpadok közt kétféle talaj vagy lapály (Boden, sol soil) talal
tatik t. i. agyagtalaj (Thonboden, sol, ou plancher d' argille) és homoktalaj {Sandboden, sol de 
sable). 

Az agyagtalaj legnagyobb kiterjedésü helyet foglal el ott, hol.'. Pest, ' Bács, ~zerem ,; 
Temes, Bánát, Arad , Békés, Bihar, Szabolcs, Heves, Borsod megyék fekusznek; ott a fold ~el~o 
kérge nagyobbára agyagsárból {clay soilure) áll; azzal a ·különbséggel mindazonáltal hog~ 1m1tt 
amott az agyagf'öld közzé jó mennyiségű sziksó vagyon vegyülve. Ezen helyeken volt ~.aJdan .a 
Duna feneke, de a viznek inneni eltakarodásától togva a különböző alkotású , természelu és k1-
terjedésü földrétegek mutatása szerint az emlitett vizfenék a sokszori megáradt viz lerakodott ko-
padékai által szembetünőképen töltődött és emelkedett. . , .. 

Az itt lévő agyagtalaj a föld legfelsőbb rétegét képeh , alatta van agyagos sarga fold
vas, csapóföld (weisse Erde, blanch sol, white soil), mellynek_ alkatrésze nagy me?nyiségü més'~, 
kevesebb sziksó (soda) még kevesebb keserüsó (magnesia). A vasnak nyomdoka 1s észreve.het~. 
Sok helyeken az agyagtalaj alatt febér homokrétegekre , kovarczkövecsekre akadunk , .melly asva
nyi részek különböző időben történt vizözönök által hordattak mostani helyökre. 

Midőn az ember szárazság idején a Duna medre fenekén kiálló záto~1yokal beáshatja ' 
ott épen illyen földrétegek tünnek elő; nem mindenütt ugyan, m~rt sok helyeken a meder fenék 
a föld mélyéből kiduzzadt kődarabokból áll. Ebből nyilvánságos, hogy azon he~_yek ~9~ ~z .. o.~
:szág földjét különoöző nagyságú folyók futják, ezelőtt már termőföldek voltak . és tobbs~ori v1zozon 
altal alakitatott, minekelőtte a most ott menő folyók azon helyeken magoknak -medret astak v.q)na. 
Még hitelre méltóbbá teszi ezen állitást . és fölfedezményt a Duna vizéne~ f 8.38-ik es.~~endei ma~
tius hava I 3. 1 l).. 15-ik napján történt jégtorlódás által okoztatott megaradasa és k1omlése :, m.1-
dőn is a viz, medre fenekét némelly helyt mélyebbre ásván partjára földtőzek (turfa) és kosz<iµ 
da.rabokat hányt ki. A beszakadt partban sok helyt mocsári töményt, vagy gyeptőzekft _ (Sumpf
moor-Torf) római cserepdarabokat, vizi állat maradványokát fáthatni. . .. . 

A homokpadok közti és , a sárközi, nemkülönben a sivány. homok~t vegytam. kozelebb1 
alkatrészekre bontván , az azok közli arányt így találtam. - 100 resz termo fekete földben van. 

Agyagföld (terra argillacea) 70 
'Kovarczfövény { arena. quarzosa) - 5 

Siénsavas mészéleg (cálcaria carbonica) .- ' 6 

Kénsavas szikéleg . (sulfas ~odae) - 2 
Kénsavas keseréleg (sulfas magnesiae) . 1 

Szénsavas szikéleg ( carbona sodae) 1 
1 Sósavas szikéleg (murias sodae) - --
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egetés által, elröpülö életmüves maradvány 
Égvény vagy bamag (Kali) által kihozható rész - 1l 

3 

100 

A fölebb Ieirt homokos részeken is kétféle a termőföld, t. i. fekete és sivány · vagy futó 
homok. A homokos rész közt fekvő ugynevezett . termő vagy feket~ homok földből 100 részben van; 

Kovar~zfövény 62 

Agyagfóld t 4 
Szénsavas mészéleg S 
Kénsavas szikéleg 2 
Kénsavas keseréleg t 
Szénsavas szikéleg - t 
SósavM szikéleg l 
Egetés által elröpülö tőzekből létesült életmüves maracivány földsav ( acidum 

humicum, residuum organicum) fO 
Egvény vagy haméleg által kihuzandó rész t 

A sivápy ·sivatag vagy futó posza-homokból 100 részben van : 
Kovarczfövény 
Agyag 
Szénsavas mészéleg 
Eletmüves maradvány, földsav 
Vaséleg (oxydum ferri) 

-----
100 

77 
13 

4 

3 
3 

100 
Innen látni való, hogy az érintett földrészén lévő siványhomok-sivatag a termésre épen 

nem alkalmatlan ; sőt némelly n.övenyeket jobban megterem, mint a kövér fekete föld. 
Legtávolabbi vegytani (partes constituentes chemicae remotissimae) alkot-, alvány, v. lét

r:észei ezen földrésznek követkézendők: vas (ferrum), iimany (alumínium), kovany (silicium), szikeny 
( sodium ), kesreny e n:iagnesmm ), kén ( sulfur ), éleny e oxygenium ), halvany ( chlorium), köneny (hyd
rogenfom), vilany (phosphorus ). 

.Ezen termőföld nem azon helyen származott a mellyen most van' hanem részint tenger, 
részint folyóvíz által, sokszori vizözön alkalmával más táv.olabbi vidékekről hajtatott ide , melly 
lassan lassan mint megannyi különböző teJmészetü kopadék a fentebb említett törvény szerint 
kedvező heryen lerakodott. A földtőzekből (turfa) és életmüves részekből létesült járúlékony 
rész inkább mostan találtató helyen -vehette eredetét, de a homok bizonyosan távolabbi vidékről 
szél és viz által hajtatott mostani helyére, midőn t. i. távolabbi· helyeken több körülmények a 
kemény kovarcz kősziklákat iHy apró részecskékre morzsolták. 

A szikeny, kesreny ; a véle egyesült savakkal ( acida) tengervíz hagyományok. Az élet
müves rész , mellynek jelenlétét az égetés és a haméleg (kali) tagadhatatlanná teszik, nagyobbára 
növenyi és vízi állati maradványok. Legbizonyosabb ez a homokpadok közti fekete homokról , 
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mellyben a termő és növenytáplálható sajátságot az életmüves maradványok teszik. A honóan a 
szél . a homokot mélyen elsöpri, fekete kövér föld marad meztelen, melly úgy látszik mint valódi 
összemorzsolódott ·tözek; .ez tüzre hiatetvén nagyobhára meg ég, kevés homok, agyag és mész · 
részt hagyván maga után. Ez a földréteg a növenyi életnek alig kedvező, de mésszel és kevés 
homokkal vegyítve jó termő földdé válik. 

W. A termö föld és homok alatt fekvö tözekké vált zsombikról. 
(Torf tourbe , peat, dru). 

Figyelmet érdemel továbbá a föld különféle természetü rétegei közt találtató tőzek-te

rület is. Ez valami két földréteg közzé szorult , azok által összenyomott , , s a föld belső tüzének 
kiható ereje által felmelegült, egymással összebonyolodott és fonódott tengeri, édesvízi és mocsári 
növebymaradványból létesült telep. Rokon ezen ásvány .a köszénnel , de a n~venyeknek , az 
összenyomó ásványtömegeknek és a föld hévségenek foka különböző volta szerint a tömény 
vastagsáfta és éghetésre való alkalmas léte is különhöző. Sok helyeken az érintett földrész magos 
homok hegyei tövébe beásván, négy öt ölnyi mélységre , két lábnyi vagy még nagyobb vastag
ságµ tőzeket találhatni, melly feketés, kövér tapintásu, szurkos természetii, fehér lánggal égő 
anyag. Égetés ·ut~n kevés fehér hamu marad. A hol az összeszorító földréteg kevesebb nyomó 
erővel bír, ott a növeny-alaknak nyomdoka alig észrevehető , minthogy a lég és víz odajárulta 
miatt a növenyek össze.rothadtak; - ellenben a vastagabb és nehezebb földrétegek közé szo-

. rult töményben yagy tőzekben, noha a réteg vékonyabb; de az elhalt növenyek alakja annyira 
ép, hogy minden részük i. i. alaki tekintetben megkiilönböztethetők. 

Az érintett földszak alsó részen lévő homok alatt leginkább mocsártőzehe (Sumpft'Orf) 
találhatni; ez áll földi, vízi és tengeri növenyekből. Az illy tözeket nemcsak homokos vidékün
kön, hanem az agyagföld-terÜletek közt is találhatni. ltt mivel a nyomás erősebb , a növenyi 
alak nagyon szembetünö. De nem csak az illy vidékeken, rnellyek már a viztöl menttek, hanem 
a legmélyebb vizek fenekén is akadhatunk tőzekrétegre. Az t 838ik eszt. martius hava 13ik, t 4ik, 
I 5ik napján kiöntött víz, a Dµnafenékről sok darab tőzeket hányt ki, mellyek valódi · tengeri nö
venyekből állani lá:tszam~k. Hogy ez, a jég és víz .által felszaggattatott Duuafenékről _hányatott 
ki , nyilvánságos, - Holland és Angolbonban tengerzajgáskor a víz roba]a nagy darau tőzekeket 

·hány ki. A tengerfenékig leereszkedő vasmacskák vagy horgonyok gamóira gyakorta tözekdarabok 
akadnak. Ezek mind azt bizonyítják, hogy minekelőtte a· tenger ezen helyeket elfo~lalta volna, 
már ott száraz földön és ingoványon, mocsáron éll növenyek léteztek. A Dunától mintegy két 

· három mértföldnyi távolságra, midőn az ember a' Dunafenékkel egyenlő mélységre leás, épen 
olly tulajdonságu földrészre akad, mellyet a Duna feneke' mélyéből mindennap partjára kimos és 
kihány. Tetétlenen, a nagy érben nyugot felé dunai vizár apadása után, egy nagy darab olly tu
lajdonsága tőzekre akadtam, mint' a milly.et a nagy-bócsai és más homokos vidéken mélyen be
ásván találtam. Mind a kettőben meglehet különböztetni az életmüves maradványok alakját lllye
. nek p. o. a kétlaki sás ( carex dioica ), kesliedt sás ( carex divulsa ), madárlábu sás ( carex orni-
thopoda ), hüvelyes gyapu ( eryophorum vaginatum), és sok vízi növenyek a siska, födő-nád és 
káka nemekből, mellyeknek alakját nyilvánosan már megismémi nem lehet. A lopvanősző növenyek 
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( vegetabilia cryptogama) tőzekké vált részei sokkal jobban meghat~rozhatók , p. o. forrási páfrán 
(polypodium fontanum), borsókás sárgolyó (pilularia globulifera), mocsári fótaly. (sphagnum pa
Justre), butykos vánkosally ( spl~enum ampullaceum), mocsári csillaghím ( mnium palustre), tavi 
z~urló ( equisetum palustre ). Találunk továbbá · a homok alatt lévő töményben *) vagy tőzekben 
embercsont, csigaház, római kanta- és edénydarabokat, régi pénzeket. 

A tőzek valamint más világrészeken , ezen érintett földrfazen is szüntelenül származik, 
különösen a mocsáros helyeken, midőn azok váltogatva bizonyos években hol kiszáradnak, hol 
vízzel dúskodnak, nem különben az olly helyeken, hol a !llély tóban lévő zsombikókat, vizi álla
tokat és növenyeket a homok lassanként , vagy egyszerre vastagon beborítja, eltemeti. Az illy 
zsombikok kevés évek alatt tőzekké változnak., mint p. o. mostanában eltemetett és már elenyé
szett tavaink újra kiásott fenekén. 

De -vagynak a homok alatt olly tőzekek is , mellyeknek eredetideje ezredek előtti időre 
esik. Mindenütt hol az ember tözekre akad, hajdanában mocsár, ·kutu, ingovány, tenger vagy 
édes ·víz part volt. Midőn az ember valamelly tőzek rétegben régi ember-müvekre: p. o. edény, 
fegyver, -pénz, csont, kanta, (urna) darabokra akad, gyanítani lehet, hogy ottrégenten mocsár, 
tó, ·vagy legalább ingoványos hely létezhetett. Igy a római pénzek .megmutatják, hogy sok he
lyeken, hol most szárazföld vagyon, ezelőtt háromezer esztendővel, folyó vizek, tavak és mély 
mocsárok lehettek, és bizonyosan voltak. lde menekültek a szaladó lakosok és sokszor a meg„ 
győzetett katonák is. Az állati csontokat, pénzeket , fegyrer-, nyíl-töredékeket a magos homok
hegyekről a mocsáros helyekre, hol már most tözek van, a szél is hajtotta mostani helyükre. 

Sok helyeken 30 lábnyi vastagságu · tőzekrétegekre akad hatni, de még eddigelé az érin
tett földrészen 1, 2, 3 lábnyinál magasabbat nem találtam. Pesten felül az ördög malma ·körül a 
Rákos foly6 partjával határos mélyebb lapályokban fél ölnyi vastagsagu tőzek-területek találkoznak. 
Nálunk a tőzek leginkább sík lapalyos helyeken találtatik, homok- és agyagrétegek és gyurmák 
közé szorulva; de más világrészeken, .a tenger fenekén, nem különben a három négyezer láb ma
gosságu hegytetőkön is tőzekteriiletekre akadhatni. Az. illy tőzekek, a magos hegytetőkön Iév5 s 
abba mélyen beható vizzet, vizi nÖYenyekkel és állatokkal teljes gödröknek, mellyeket közönsé
gesen . bográcsnak (lebes) nevezünk, lassanként vagy hirtelenéhen történt hetemettetése által jöttek 
létesülésre. 

Hol a földben rejtező tőzek ·nagy kiterjedésü, ott gyakorta hamar cserélődve a földkérge 
hol felduzzad, hol lesüpped, midőn is gyenge földmozdulás jelentkezik; ezt részint a tőzek alatt 
lévő víznek megszaporodása, részint ennek a föld belső hévsége általi gőzzé s párává változtatása 
okozza és míveli. Ez is ·egy oka az érintett t~jék homokos részein gyakran történni szokott gyenge_ 
földrengésnek. 

~-v .. Az érintett földszak sík, részint homokos, ré~zint ·fekete fÖldü 
Iapályain találtató -sárkövekröl vagy durv~ mészröl. . · 

. (Grobkal.k, calcarius tophus.) 
· Ké.tf éle pöfeteg vagy sejtmész (Tuffstein , Duckstein, Duck stone) találtatik e rónaságon. Az 

egyik faj a hegyek vagy bérczek Duna melletti oldalaiban található; a másik, melly k&znyel~ep 

Cl) Kovács Mihály ur a torfot töménynek nevezi. -
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sark ö n e k vagy sár mésznek neveztetik, csak nem mindenütt felfedezhető ezen földrész édes 
vizü mocsárjai gödre partjában, fenekén sőt körül lévő tájékain is nemcsak , hanem bizonyos la
pályok, hol régen vizmeder volt félölnyire a föld alatt a Tiszától a Dunaig folytonosan illyen kővel 

megtelvék. Ezen könem áll szénsavas mészélegből ( calcaria carbonica ), agyagból ( argilla comunis) 
homokból, melly részek kovasavas vaséleggel (silicas ferri) és kovasavas mészéleggel ( silicas calcis) 
.vagynak összeforrasztva. Ezen kőtömeg közzé csillámlemezek , tekercses apró csigák, ·növeny 
levelek , gyökerek , magvak , szárak vagynak szorulva. 

Noha minden kemény földtestoek származhatására nézve bizonyos melegség vagy hévfok 
kivántatík; de hogy ezen kőben az említett életmüves maradványok épen meg lehettek, azt lehet 
következtetni , hogy ezen kő létesülhetését inkábl) a viznek , mintsem a tüznek köszönheti. 

Midőn a természetvizsgáló azon irányzatot keresgéli , melly szerint ezen kődarabok le
rakodvák , úgy találja, hogy ezek vagy valamelly már régen betemetődött folyó medre part
jainak maradványai, vagy csak bizonyos gödör tájékban r~jtődzők, de ezek gyakran folyóviz ala
kúlag messzire nyomozhatók. 

Az illyen kövek repedékesen vagynak egymásra rakva , a hézagok közzé agyagsár van 
betömve: Az illyen köveket már most csak az édes vizü folyók, patakok , viztelü völgyek part
jaiban és fenekében találhatni; de az egészen kiszáradt völgyek földteriiletei is sok helyeken rakva 
Játszanak sejtmésszel , vagy . úgy nevezett sárkővel. Az érintett rónaság alsó részein jó mélységü 
gödrök vagynak az illynemü kövei megtelve, mint p. o. Kis-Kőrös , ·Vadkert, Köncsög, ~agy
Körös, Czegléd , Abony, Szolnok, Csongrá~ , Pusztaszér, Csávol , Szent-István, Baja , Rigicza 
s a t. ezen rónaságon fekvő helyek határiban. Az illy kőrakomák nem mindenütt folynak nyomoz..., 
ható menetel szerint, hanem csak holmi keskeny kerületü gödröket töltenek be. Az illyen göd
rökben ó idő tájban , mésszel, fövénnyel , vassal, savakkal birt édes viz foglalt helyet, melly
ből lassanként az említett részek egymás ellen vegytanilag vagy vegytani úton munkálkodván, pö
fetegesen , sejtesen lerakodtak, mivel a viztömeg sok századok lefolyása alatt csendességben állott; 
úgy azután az ekként lerakodott kőnek hkacsai és nagyobb hézagai közzé lassanként a homokkal 
vegyült agyagsár bemosatott, bétapasztatott. 

Ezen kőnem alkotási tekintetben különbözik a kőszirtes bérczek aljában találtató sejt
mésztöl , vagy az Olaszok úgy nevezett travertinójától, noha a teriliészetvizsgálók többnyire ezen 
kőnemet ahoz számlálják és egy eredetünek és egy idejü11ek lenni állítják, de ez egészen később 
eredetü és t. Kubinyi Ferencz tudós honfiak véleménye szerint, inkább a durva mészhez szá
mítható. 

Fölebb már emliteltem , hogy midőn a Duna hajdani időben magosra áradt feneke és 
oldala felszaggatásiból nyugotról keletre nagy darab köveket kihajtott, mellyeket az apadó viz, 
mivel azok a mélyebb völgyek fenekére leestek, a Duna medrébe vissza nem hajthatott; ezek az 
e.mlitett helyeken leülepedvén ott maradtak és lassanként a feleltek lévő víztömeg a szerint a 
mint apadt, a benne lévő · iszapot reájok és közibök lerakta. Az illy sárkövek származása módját 
ezen természeti esetnek is tulajdonithatni , az említett földszakon a Dunától és Tiszától távol eső 
kavicshalmozványok és ezzel teli mély gödrök is igy származtak. 
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V. Agyagpad ·· vagy régi Du~apart. 
(Thonbank, Baric d' Argil!e.) 

Földtudományi tekintetben különös ügyeimet érdemlő azon · domb is, melly régi Duna
partnak neveztetik , ~ellyen most Csanád , Sükösd, Nádudvar, Sz. István , Császártöltés feküsznek. 
Ez több kevesb megszakadás mellett Váczig nyulik, innen kelet folé görbülve újra délre fordul a 
.Csörsz árka felé, itt töhb apró dombokra szakadozván , Pilisen . felül siksággá válik. 

Az emlitett Dunapart Baja köröl ~!tekeredik Rigiczának , Sztaniticsnak , Militicsnek , Ker
nyánál egy kelel-éjszaknak irányzott ágat bocsát, melly a síkságon elenyészik, Kernyát61 folyik ezen 
felemelkedés Újszavacmak, Cservenkának , Kulának, Sz. Tamásnak és az úgy nevezett Te 1 e cs k át 
alakitja; Sz. Tamástól egy középág a bajsai patak mellett folyik délről fekete hegynek, szeghegy
nek, kish~gynek, Bajsának, itt két ágra szakad, - a· bal ág Kula pusztáig, a jobb pedig újra két
felé' szakadván, az egyik Pecsérig a másik jobbfelé Nagyfény pusztáig nyulik ; - itt újra a domb két 
ágra szakad, a bal Bájmok :, a jobb pedig Távonkút puszta felé nyúlik. 

Szent-Tamástól elkanyarodik Telecska, . kele.tre Kükút, Petrovoszello folé, de közbe két ágat 
ereszt, mellyek közül az egyik . keletre Szeghegy felé, a másik is szinte erre Topolyaig nyulik. Pet
rovoszellónál viszont egy ág Tornyos, Zognatica, Likas, Verasics pusztákon keresztül Szabadka 
felé nyúlik. Petrovoszellótól a végső ág Pezér és Kalocsa pusztán két ágakat bocs'.ijtva Zenta felé 
holott is egy ágat ereszt Likas felé, éjszakra elcsavarodik , délfel6 onnan viszont éjszakra Kanizsáig 
terjed, hol négy ágba szakadva végződik. 

A Telecska *) következendő földtani alkotású: legfelül te.kszik a termőföld, alatta porló s 
nagyobbára agyagiszapból , mészből és homokból jól megkeményült vastag földréteg fekszik. Ez alatt 
minte~y négy ujnyi vastagságú pázsit vaskő (Rasen-eisenstein) , agyagos sárga földvas (Thoneisen
stein) kovarcz- és mészkődarabokból kül_önböző időben _történt különböző mennyiségü . és· sebességü 
vízzel bírt áradások által létesített földtelepek vagynak elterülrn. Ezen föld jó keménységü, a bele
ásott gödör, padmaj, pincze oldalak gyámot és· támasz nélkül is be nem omlanak. Vegytani alkat
része ezen föld nemnek: mészeny ( calcium) , timany ( alumnium), vas (ferrum), kesreny (ma
gnesium), ·szikeny (natrium), kovany (silicium), iblany Qodium), melly elemek éleny (oxygenium), 
széneny ( carbonium) által éleggé ( oxydum) , és sóvá válva jelennek meg. 

Az említett emelkedés vagy dombosság úgy látszik, hogy homokból , agyagból, kővelőből 

készült területekből áll , mellyek közt mint a kút és pincze ásáskor gyakran 30-!0 lábra beható 
földkihányá5kor látható, több helyeken növenyrészek mint fa-kő (lithoxylon), csonttörek (Schalthie-

. . 

1,1) Ennek az agyaghegynek nevét a Szlavok ezen Cseh szótól Tele borJu, tele e y borjuból való, származtatják, 
mivel ennek a hegynek alján régen, midőn lent viz volt, a borjuk legeltek. De hihetőleg a görög Te l o s ha
t ár szótól vétetett e név , mert a· magyarok ezen földszakra jöttekor a Duna é~ Tisza közt e volt a határ , itt· 
pedig akkor Görögök , Bolgárok a Szlávokkal együtt voltak a birtokosok. 

A magyarok népszerüleg a telek fundus és tele p 1 e n u s szótól veszik , mert bejöttökkor ezen domb 
mellett egy oldalról a Duna más oldalról a Tisza öntötte el a kelet és nyugot f eléi csatázatra alkalmatos 
térséget, midőn nékik a vízzel is, az emberekkel is kellet küzdeniök. - Mind a három nevezet igaz lehet. 

ren Breccia), orrszarvu szarvdarabok (Rhinoc'eros), gy~kran találhatók: Ha az ember le.ijebh ás, 
az ott találtató földb_orulat a mostani folyóviz és nrocsárfénekek földtani alkotásaval ·egészen meg-
egyező. · 

Ezén több .ágakP!l oszló dombok eredése , az utolsó alakzáshoz (ultima formatio) tarto~ 
· zik, és er.edés mÓdja következő , a mint azt· jelenleg is ineglév5. természetes árkokból Császár· 
töltésből egész Zimonyig láthatni. . 

· A Tisza és Duna folyók, 'a köztük fokvő síkságot gyakrabban mint jelenleg gyakorta ki
áradáskor ·beöntötték. Mert akkor, azon ., ·most is létező vizerek és mar most bétemetült árkok ; 
mint csatorn~k által . a· Duna és Tisza csekély vizáradáskor is egymással érintkezésbe jöttek, P,s a 
köztök fekvő . térséget vizökker igen gyakran beöntötték. . 

· · Ne".ezetesb erek, mellyek még móst is meg vagyuak; a Dunából: Bukioér melly a l\foszton
ga . érrel egyesül, Kigyósér, Bezdányér, Vajasér, melly ugyan emberi munkának állittatik, Nagyér, 
Bagér ' Agy·agosér, sorok~ári ér, Rákosér, mogyorodi ér ; a Tiszából ' kis-tisza, tószegi ér' szolno
ki ér, vezsenyi vagy kőrösér, petrovoszelloiér, kéri é~, Zagyva, Tapio patak. A két főfolyók kiöm
lött vize legjobban összetolult Szolnoktól -és . Ráczkevétől fogva, egészen Pest megye bérczes ré~ 
széig éjszakfelé , délfelé pedig Bajától és Szegedtőt azon résznél , mellyek Bezdán , Apátúr, No
voszelló, újpalánk~ - , Begecs, Kovil, Gordingovácz, Tittel, Becse , Zenta, s Kanizsa körül kerit
nek. E két i:ész közt középen a viztömeg csendesen álló volt; minélfogva a homok és hiás kön
ny~bb részek ott rak~dtak le; - de a déli Tészen a két nagy folyók vizének összeütközése miatt, 
az ereken kiömlött ~iz . csendeségbe a vizerő törvénye szerint .nem maradhatván, az egymással 
különböző égsarkak felül összeütköző viztömegek összeütkóző erejeknek csendesedése szerint az 
említett telecskai domborodások származhatására okot szolgáltattak. Egy víztömeg a Tiszának 
Dunába szakadásától Zombor, Szivacz, Cservenka ; Kula, Sz. Tamás, ú-Becse felé csapkodott , 
s igy az emlitett ·domborodás· déli alkotását okozta. A · domborodások közt és alatt lévő erek, 
mellyek közül egy, melly ú-Becsétől ú-Moravicza felé kanyarul, még most is jelen van, a többiek 
köz;lil is sok, csak a Ferencz csatorna létezése olta sziint meg lenni, mos·ogatták keletről délfelé 
a fentebb emlitett tíz dombor folyamokat. 

Egy másik hatalmasb „ nagyobban csapkodó és mélyebb viztömeg , a szeremi hegyláncz · 
_tövében megszorulva, vihar vagy más természeti forradalom által , millyen a földindulás, a be
·gyeknek a föld belső hévsége megfeszü_lése által okoztató rögtöni felcsucsorodása , a tűzhányók 
kitörése még nagyobb erőszakkal tolulvárí délről éjszak felé, az említett agyagpadok képelődhetésére 
legnagyobb hatású befolyással bír. 

Elutaztam innen Kula, Verbász, Sz. Tamás, Földvár, Czurog, Goszpodincze, Józsefdorf, 
Paska, Ko\ri~ , Gordingovácz, Palánka , Karavukova helyek által körül kanyarított lapályon Újvidé
kig, innen Pétervárig. Ezen földrész. egész Újvidékig mindig mélyebbtil mélyebbül, és igen jó ter
mő agyagból "'.an szerkesztve, illy sajátságú" agyagföldben vagynak ásva az úgynevezett római sán
czok , mellyek Újvidéktől a Tiszáig Csurognál ; a Dunáig nyulva Apatinnál végződnek. 

A Dunán átmenvén tüstént egy nagy tömeg hegyemelkedés tünik elő, erre van építve 
Pétervárad (V aradin ; PeterwardP;in , Petrograd , Casarna · Petru lui). Az ezen vár alatt fekvő kőtö
meg erős, n_ehezen porló, és a rálövendő lőgolyókat vagy meglapítva , vagy szé.ijel töredezve pat-
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tantja vissza; a vár aláásás itt , szintúgy .mint ennek lőporrali felvettetése nem csak bajos , hanem 
szinte Jehetlen. · · . · 

Ez egy magosra kiduzzadt, fölülről termőfölddel fedeztetett, ásványtanilag közönség e s 
kigyókő vagy kigyla rievü (S.erpentinus communis', Serpentinit, Schillerfüls serpentinartiger 
Granit, Ophiolite commun, Euphotide, Diallage Rock} kemény~n összefort szirttömeg. A természet 
ezen várat az emberrel kezetfogva szinte bevehetlenül erősitette ·meg. Ezt a magyar Gibraltárt 
há:rom magánosan álló ·meredek, valamint ostromló, úgy védhely byaaánt szolgáló, épen illy saját
ságú az ellenséggel daczoló kőhegy környezi és öleli , ezek teszik a várfokot. A várban az említett. 
kigyla gyurmába bevágott egész a Duna viztükréig bémélyitve s ennek vizével ·egy sajátságú 
vízzel biró kút, eldődeink merészségének és ásási tudományának nyomdoka és bizonysága. 

Az említett szirttömeg körti erdő Fruskagorá név alatt Péterváradtól délfelé a Duna 
viztükre felett 500 ölnyire van kicsucsorodva. Tető felé tölgy és cserfákkar, ·alantabb meg ~o
bus római Császár által ültettetett finom bortermő és a környéket bájolóvá tévő szőlővel díszlik. Ez 
a kőtömeg innen messzire terjed éjszakról dél és nyugot felé. de a Schnéé Mária temploma és 
Karlovicz felé, alolról kemény agyaggal, fölülről a'növenyi- va'gy tengéletnek (vita vegelativa) nagyon . 
kedvező termőföld által fedeztetik. A Schnee Mái·ia temploma törtéaeitanilalT annyiban nevezetes 

t> . ' 
hogy az ~ mellett lévő iromba tölgyfához volt kötözve , egy vastag szemekből álló , a pétervári 
f~gyvertárban most is látható lánczczal, v'ezérhadnagy (FeJdmarschal lieutinant) gróf Brenner, 'ki 
összebilincselve a fához kötözve a nagy vezérnek saját keze által elevenen szétkonczoltatott, · hoit
testének darabjai pedig czigány hóhé_rok által a tölgy ágakra akasztattak. Ezen helyhéz közel ~an 
a Láz kút (Fieberbrunn) szénsavval , és több sókkal duskodik e viz, mint has ·és vizelet hajtó a 
gyomor és más lázakat némellykor orvos nélkül meggyógyítja; - minél fogva valamint gyógyitó, 
úgy mulatsági helynek elég nagy néptömeg használja. 

Kelet felé a Tiszának Dunába folyásával által ellenben Sókő, Szalankamen, nemcsak föld-, 
hanem vegylani tekintetben is nyomozást érde·mlö. Itt a Badeni Lajos sóskútja; mellynek vize leg
több konyha- de e -mellett más sókat is, mint Glauber sót, kellős-sót tart magában; e helyen két
ség kivül a földben valahol nagy só tömeg rejlhetik. Egyezik ez a föld fekvés és szerkezet Francz
honnak azon rónaságával, hol ezelött csak sós források jelenkeztek, jelenleg pedig rakalaku sókö-
vek fedeztettek fel. · · 

Földtani és földismei tekintetben e földszakon nevezetes Ronortor, e helynek nagy ré- · 
szén szinte ·Begecsig mindenféle erős .cserép edények . készitésére alkalmaztatható a jó termő föld 
ölnyi terület alatt hasznos veres agyagból áll, mel!ynek mint közelebbi ugy távolabbi létrésze szint 
az., a mi az ugynevezett valódi porczellán földdé. · 

·,Épen illy természettani ügyeimet igényel és érdemel Czerevicz tájéka, hol ·egy részről 
malom daráló oszlop hidműkre nagyon alkalmatos föveny, mas részről pedig a jó mész égetésre 
kőfal és más épület rakásra hasmálható közönséges tömmészkő (gemeiner dichter Kalkstein, Cal
carius densus vulgatis) egész hegy vonalban találtatik. 

A közönséges kigylát épületnek régen sokkal bővebben .használták, mint jelenleg. Stá
ringrád, úvár, Hunyady János vára, Erdődy ·vára, Ujlaknál a római kastélyok és ugyanott az 
erdőbeni Diána · templom omladéka nagyobbára kigyla, darla (trach);t) é3 fövénykőből · van 
épitve. -
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. VI. Földtani utazás Pétervártól Zimonyig. 

Pétervártól ~ezdve a szeremi hegyek alkotását igy találtam : Kercsdintől kezdve egészen 
~irkoviczéig az egész bérczláncz egy több darabokra szakadozott é~ régi időben csendes nagy v:iz":" 
tömeget tartó völgy által ket hegy-gerinczre van választva. A kigyla egy tömegbe összefort kő':' 
szirt Pétervárná~ kezdődik, és folyik Karlovicz felé Kercsdinnek, Szalankamennek, B~skának, Verd
niknek, Lezimirnek, Szolnak. Az éjszaki oldalon Novákig. Ezen hegy a föld mélységében egymás
ba fagyott kőgyurmából. , felülről pedig igen jó termékeny agyagföldből áll. Ez elsqben tűz által 
származtatott, aztán rögtön tüzes állapotban viz által kioltatott kőgyurma a felől lévő termő föld 
a tenger vizének lassanként történt apad~sa alkalmával ülepedett az alatt fekvő kemén-y kőtömeg 
tetejére. Nováktól Berákig veres homokkő, kőszénmész és kovarcz törek sziklákkal cserélődve jeien
kezik, l,llelly már a viz erőszaka nagy hatásu müködésének származtatványa. E felibe is igen jó 
gabna- és borterm·ő nagyobbára agyagból és mészből alakult termőföld van telepítve. Berák és 
Opatovácz patárán az említett hegyalkotás vagy szerkezet közt több helyeken 60-70 ölre nyuló 
egymástól könnyen elváló darabokból álló, nagyobbára szénből és mészből szerkezett rendszeresen 
szénmészkőn~k ( Antbracolithus) neveztetett mészf~jból létesült hegydomborodás .tünik elő, melly nyu
gotra hosszan Vukovár felé nyulik. Ezen nevezetes hegyláncz a .tüznek és .viznek szélegyenesen mü
ködött ereje által szerkezüll össze. Átgyalogolván a szerem'i nevezetes hegyeken, ennek déli tövé
nél újra egy termékeny, némelly helyt agyag~ad által dombos rónaság terjed el az emberi szem 
előtt, - ez egészen Zimonyig folyik, de már itt újra a régi Dunaparttal és telecskai hegyekkel 
egyenlő alkatásu és szerkezetü agyagpad nyúlik keletről éjszak felé. 

VII. li,öld- és ásványtani utazá~ Szerbiának nevezetesb részén. 

A természettudomány semmi határral nem l1·atik körül, nincs az .egy nemzethez, egy 
helyhez kötve, hanem közös az egész emberiséggel, és széjjel van terjedve az egész természetben, 
minden .embernek sajátja .ez, ki ennek avatottja. Nem csak ezen oknál fogva léptem be Szerbhonba 
mint természetvizsgáló, hanem azért is, hogy ott elhullott őseink porait és ci;;ontjait felkeressem„ 
Belgrádnak, Szabacsnak, Deligrádnak, Aerapalankának , Vidtlinnek keriilete most is nedves és 
pirosló minden érzékeny honfinak lelke előtt, eldődeinkn~k ott szétömlött vérétől. 

Belgrád (Beograd, Fejérvár , töröklil Kali Mjédán) kerülete illyen földtani alkotásu: legfe
lülről mintegy másfél ölnyi, nagyobbára agyagból . álló jó termő föld, ez alatt kisebb nagyobb agyag 
által könnyen elválaszthat.óán összeragadt durva mészkődarabok rendetlenül egy más mellé rakod
va jó mélyen foglalnak helyt. Illyen földtani szerkezetü azon domb is, mellyre Belgrád vára van 
épitve. Had tani tekintetben az illy földalkat annyiban nevezetes, a mennyiben az illy v~rak alja és 
alapja ágyúgolyók által könnyen megrontható, lőporrali felvettetbetésre alkalmatos, pinczék és rej
tek likak belejök és alájuk könnyen és észrevehető robaj nélkül áshatók. 

Itt kezdődik és innen délfelé nyulik egy hegyláncz. Ezen láncz A vala nevü, Belgráddal 
egyenlő alkatú, római vi.trrommal díszlő hegyormon veszi eredetét és elterjed Coulla, · Cbabori, Blata, 
Majd*n felé Pozsegáig, .- ,itt egy kies, imitt amott domborodásos rónaság terjed -el. Ezen hegyfolyam 
közepe táján van a Szerbekre nézve örömdus, a törökökre nézve bánatos, .darla (trachyt) ·és· 
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kigyla (serpentin) öszgömböl alakult, felülről ~mberi kéz által ~rösitett vit~zvár vagy Deligrad, -
itt tágitotta meg a vitéz Szláv faj, a közelebbi években a török járomnak· szegeit. . 

Belgrádtól kelet felé Szendrö vagy Semenelria van belybeztetve ; .innen délre dülve kezdődik 
egy nevezetes hegyláncz, melly Passa, Palanka, Sabalicza helye~ határain egész Ni~száig nyulik.
Ezen hegyláncz nagyobbára tarka és vörös homok- és fövenykőb.ől áll, de közie, ·.mint. Szendrőné], 
Moliválánál, Milanovácznál, Gyerzaviczánál, a kőszénnek minden fajai figyelmet .·érdeinlőleg szem 
elébe . tárva, 1009, s több ölnyi szél·es , bizo.nytalan mélységű tömegben tünnek _elő. A. homok kö
vek is kemény összenyomott és forrt látatuak. Mind .két· ásványfaj az emberi~éginek, midőn a tu
domány és mesterség ·ott is lábra· és becsülésre kapnak, nagy hasznára szolgáland. 

Belgrádtól nyugotra fekszik Szabacs·. Itt kezdődik . egy hegyláncz, melly Kostilrtól délfelé 
kanyamt, Zvornicktól Visegradig nyúlik. Ezen hegyfolyamban Zeoviszte, hol nagy kiterjedésü magla 
(gránit) ~ovarcz kőszirtek jelenkeznek, ezek közé ·gazdag mennyiségű arany, ezüst drága érezek vagy
nak beolvadva. Továbbá Lasznovics ·hol a mészpat (Kalkspat) alatt fekvő szürkegy (Grauwake) arany
nyal., Lasznyevaczon pedig. a zagyla '. gneis) válékai ezüst erekkel diszlenek. Az ezen. hérczek közül 
csergedez ki: az arany homokkal duskodó Czerna rieta (fekete patak) is. . . 

Földtani tekintetben azon h~gyláncz is figyelmet érdemlő, melly Blatánál kelet felé teke
redik, és Rovninak, Bacseviczának ·menve e Drina folyó mellett újra délnek fordul: Eze~ bérczek
ben több helyeken jő elő az olaszhonit felülmuló, hó fehérséO'ű faragást pattoO'zás nélkül kiálló le-e ' ~ e . 
lemez szemcsés mész ( calcarius granuloso lamellosus , kornbliittiger. Kalkstein, ·m-3.rrnm; di carrara ). 
Ez eg~szen egy gyurmává összeforrt tömeg; .bármilly nagyságu szobrok belőle faraahatók. Nem messzi
re ezen helytől a magasabb magla (gránit) darla (trachyt) kőszirt~k tövébe~ tal~ltató rostos femész 
(gypsum fibrosum) rétegei közt jegülve találtató konyhasóból és : sós patakokból a föld . mélyébe~ 
rejtülö sókőgyurmák. ülhelye ott létére . hihetőleg kiiyetkeitethetni. Rudnyák is·;· m~lly ·a i:éznek és 
vasnak gazdag termő helye, minden tekintetben ügyeimet igénylő és érdemlő. -

. A földhátnak ezen része szint · azon · természeti ajándékokkal ékeskedik , mellyel Magyaror-
szágnak és Erdélynek ércztermő . ~egyei diszlenek, csak az ·a baj, hogy még itt ··az álladalom in
g~kon~sága miatt gyanúskodó nép szelleménél .fogva a természetvizsgálók &or.sa · nem eléggé van 
b1zt0s1tva. · · · 

'' 

·5, ·-. 
' . 

Ertekezés a darla ~ ( trachyt) képletekrdl. 
He1~cz Jánostól. 

Igen Tisztelt Tudó~ Gyülekezet! 

A nien~yÍre ön tapasztalatomra alapitott nézeteim · engedik, szerencsém vari egy nem csak tájé
kunkra, hazánkra , de a külföldre is, ásv~ny- és földismei · tekintetben igen érdekes darlaképlet-. 
nek Jeirását illetőleg, e következőket kö.zleni. 
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A dal'lahegyláncz , melly Sáros megyéből éjszak-keleti irányban Abauj . megyébe ,vonul„ 
ezen irányt tövább is megtartván, egyes hegyeinek kúpalakja által annyira jellemeztetik, hogy 

ennek formatiojára már távolról is reá ismerhetni, - az ellenben álló palahegyekkel szinte egykö
Z'Űn- folytatván terjedését s igy Hernád völgyét kepezvén, Zemplén megyébe áthat, .és Tokajnál vég-· 
ződik. - Ezen képlet már a régibb időkben bányászati tekintetben érdekes volt, haszonnal müvelt 
érezteiepeiről,- mi főkép Telkebányán valósult, mellynek t. i. romjait néhány magány kassai vállalko
zókon kívül maga a magas kincstár is tetemes költségekkel feléleszteni törekszik, s már enne~ 
bizonyos· haszonbéri pénzt, a magán vállalkozóknak nev~zeles hasznot, főleg Veresvágáson, a hegyi la-· 
kosságnak élelmi keresetet, a kőfaragóknak pedig egész Abaujban tartós lég- és tűzálló anyagot· 
szolgáltat. · 

A darlahegyeknek külső alakját illetőleg, a mint már emlitém , kupos és néhol el.3zige
telten kiálló, lejtőjét (Abhang) gyurmagok (porphyr), lazagok (Tuffe) és„gyakran torolványok (Con
glomerate) köpenyalakban környezik, alját pedig szinte lazagok torolványok, és törgyületek (Breccie) 
takarják, mellyekben növenyi kövületek is találtatnak, végre fehérszürkés, és néha levélnyomatokkal 
ellátott dörösz (Créta ). 

Mint alárendelt ásványok találtatnak, ögle (Obsidian), gyöngyle, szurokkő, horzsa, (Bims
stein) tülle (Hornstein) félopál, faopál, tej- és viaszopál külön szinekben, porczellánpat, porczel
lánjaspis és porczellánfóld. 

Kitünőbb szerepel játszanak a hegyeken átható telérek (Giinge), mellyeknek telitő anya
guk nagyobb részt torolvány, agyag, vagy elmállott gyurmag, mellyek ezüsttenylét vörös és 
fekete ezüsf érczet (jegedve es tömeges állapotban) lüllez~stérczet (Hornsilber), horgf énylét (Zink
blende) ólomfénylét, kőlenalaku vasgáliczo.t, vas- és rézkovanoot, jegedett dárdanyt, higkéneget (Ci
uoher) és termék higanyt tartalmaznak, mellyek többnyire nagyobb kisebb mennyiségben aranytar
talmuak, még pedig maga a hegykömeg (Gebirgs-masse) aranyra és ezüstre, a telérkömeg (Gang
masse), pedig a kovarcz (Quarz) felléptével tetemes nyereségre mutat. - Az arany részint termék 
állapotban, részint más fémekkel együlve találtatik. - Nevezetesek az iiveg- és tejopálok, mellyek' 
Vörösvágáson nemes opálba átmennek, ez utóbbikról tek. Pulszky Ferencz. a Kassán tartott nagy-· 
gyülésben egy kimerítő értekezést olvasott, mint olly tárgyról, mellynek előfordulta, átmenetele és 
környezete mind eddig homályba volt burkolva. 

T. ez. Glocker Frigyes boroszlói tanár· urnak azon szó.val előadott rövid véleményére, mely
lyel ő a teléreket a darlaképletben kétségbe vonja, bátor vagyok e következendőkkel vájaszolni. 
- A telérek jellemző bélyege, a mint tudva van, a telérkömegnek CAusfüllungsmasse) hosszabb s 
bizonyos égirányi menete (Streicben) bizonyos óra szerint, mélységbe és maaossáaba való teriedése 

. " " J ' minek pebizonyitására, melly a darlaképletekben lévő telérek jelenléte mellett harczo1, bátor · va..: 
gyok megemliteni :· hogy Telkebányán a bánya-müvelést több száz ölnyi hosszaságra ugyanaz9n me
net szerint, és több mint 50 öl mélységre folytatták, érez nyerés végett; természetes bizonyságul 
szolgáljon még, hogy a magas kincstár · egy altárnát müveltet ugyan azon menetirányban, melly 
még el nem érvén a :vájhelyet (Feldort) már néhány száz ölig terjed; ha· tehát ezen. ugyanazon me
netű fötevájást (Fürstenábbau), függőlegesen az említett áltárnával (Erbstollen) összebasonlitjuk, 
vagy jobban m'ond~a mathematice kiszámitanók, eredményül a táv ha nem többet, legalább· 
80- 100 ölet tenne, ai altárna ·álját nem számitva; melly ezen quotushoz még ennyivel járulhatna.• 

25 
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l:n magam Regeczen egy ó tárna-niüvelést újrá nyittattam azon menet szerint 80 ölre, mellynek telér 
tömege arany- és ezüsttartalmu vaskóvtu1dos, réteges és nagy vastagságu agyag volt. 

Menetében olly következetes, hogy jrányától kevesbé hajlott, mint az 6s és átmeneti 
hegyek telérei. Ez.en tények elegendően bizonylthatják a teléreknek valódi jelénlétét ll darl<\ 
hegyekben. 

Ezen·alkalommal az ugynevezett Sátor hegyet megemlíteni el nem mulaszthatom, melly kül
sőleg kúposán kerekitett és a legmagasb kúpján elegendő mélységű, katlan alaku mélyedés· vagyon, 
mellynek palástalaku lejtójén horzsa, (Bimsstein) gyurmag, és Szántó felé tüzömle (Lava) da
rabok találtatnak, mint ugyanannyi nyomai a hajdani tüzkirohanásnak, - ha a több tekintélyes 
és tisztes egyének által velem közlött szó hagyományoknak (Traditio) hitelt lehet adni, hogy t. i: ne
hány év előtt a szőlő munkások egy földalatti zörejt, és az ·erre következő hegyrengést észrevévén, 
eszközeik hátrahagyásáva~ félelemböl szaladásnak eredtek, valljon nem lehetséges-e, hogy a talán 
jelenleg csak föld alatt müködő Vulkán· mühelye, müködésének jelét írj kirohanás által bizonyítsa'? 

6. 

A karpáti homokkő-képletben előjövő . Juramész 
viszonyair~l. 

Olocke1· FA"nö F1•igyea, tudor és tanár Boroszlóban. 

Giocker tudo(' szóüeli előadást tartott a. kárpáti homokkő-képletben előjövő világos szinü felső 
Jura-mésznek (Coralrag.) ugyan ezen képlet márgapalájához és homok-kövéhez való vi
szonyárol. Ama Juramész elszigetelten,' kitűnő rétegtelen tömegekben s apró dombcsoportokban kiséri 
a kárpáti homokkőképlelnek réteges képleteit Gács-, Magyar-, Morvaországban s a tescheni herczeg
ségben. Különösen kitünők s kövületekben gazdagok a Juramész csoportozatok a Vistula mellett , 
Krakkó -vidékén s Skotschau mellett Teschentől nem messzire Tichau, Stramserg, Jasenicz melfett 
nem messze· oláh Moseritschtől s. másutt Morvaországban, a gács- magyarországi határnál Alten
dorf mellett stb. Morvaországban ezen mészképl,et sokkal tovább terjed, mint eddigelé hitték és 
tudták, t. ·i .. Glocker tanár vizsgálatai szerint egész Gaya vidékeig, hol egy hosszu alacsony hegy
láncz emelkedik föl a harmadrendű képletből s a szóbani Juramész több helyeken elszigetelt részletek
ben és szinte olly jelleinzően, mint másutt, le van rneztelenitve. Ezen mészkőnek különösen meg
nevezendő kövületeihez, mellyek más tartományok Jurameszében is elŐJŐnek, tartoznak a többek 
közt a.z Ammonites biplex, Terebratula lacunosa; subsimilis, biplicata, T. perovalis, insignis, számos 
korallok, különösen az Astrrea· cristata, Lithodendron stb._Minthogy a Jilramész ezen tOmegei a kár
páti homokkő-képlet egész kiterjedésében illy elszigetelve jelennek ineg, az a kérdés , hogy miként 
belyezvék azok a homokkő és mitrgapala rétegeihez·, mellyekböl ·kiemelkednek. Azon és'zrevételek 
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szerint, mellyeket szerzőnek némelly pon.tokon volt alkalma tenni, ezen Juramésznek szétszórt kép· 
letei, a kárpáti homokkőképletnek márgarétegében fészkelnek. Igaz ugyan, hogy abból , m*ént 
a homokkő több rétegeiből is gyakran olly meredeken emelkednek ~i, hogy ugy Játszik, mintha ezen 
r-étegeken keresztül törtek volna, de a mi egyátalában nem ugy van , mert világosan láthatni azo
kat például a tichaui hegyen Frankstadtól nem messzire Morvaországban a meglehetős meredeken 
bees? márgapala-rétegeken feküdni ; mig a magasabb márgapalarétegek, a nélkül, hogy valami 
z~vart szenvedtek volna, körülött.ök helyezvék. Miként a mészkőnek leszedése a ticbaui l:iegyen be• 
bizonyitá, a Juramész egész tömege rendkívül nagy ellipsoid képében jelenik meg a márga pala hajloU 
rétegei között. l!;µen illy ellipsoidokat vagy sphaeroidokat is, néha oriási nagyságuakat, de gyakrad 
sokkal csekélyebbeket szemlélt szerző a Juramészből még számos más helyeken Morvaországban, 
mint például Stip mellett Fre~stadtlhoz nem messzire a preraui kerületben, hol szinte épités végett 
ásatnak s gyakran évekig szükséget kielégitő mennyiségü meszet adnak. A szóbani Juramész ezek
szerint ugy látszik, épen olly módon jő elő a. kőrétegekben, mint az agyagos sphrerosiderit ki
csinyben, t. i. ellipsoid és sphreroid tömegekben 2 mellyek a márgapala rétegei közé · helyezvék~ Hol 
ezen tömegek minden oldalrul körül vanna'k véve márgapalával; ott idomokat · is még tökéletesen 
megtartották, míg ellenben ott, hol t?incs·enek f~lötl~k márgapala-rét.egek s ~nnélfogva a mészkő 
fölülete szabadon kiáll., sokszerüen szétszaggatvák és elporulvák s meredek kősziklák képében 
jelennek meg. 

Végre megjegyzé még értekező, hogy a kárpáti homokköképletben átalában igen gyakran 
jőnek elő tekeképletek (Kugelbildungen) más tömegeknél is, nevezetesen kisebb és nagyobb már
ga!ekék, sőt homokkő tekék is·, me11y utolsók között mindenek előtt említendő egy colossalis nagy
ságu. sphaeroid homokkő-teke, mellyel Glocker tanár a magyar- morvaországi határhegyen Czélad„ 
na fölött több évek előtt vett észre a márgapala r~tegei között. A szakülés elnöke tökéletesité ezen 
közleményt azon, az összehasonlítás végett igen fontos adattal, hogy a homokkő Erdélyben fs kisebb 
nagyobb tekékben jő elő. 

Glocker tanár továbbá értekezést mutatott elő-a morva-, és magyarországi Juramészben 
előjövő terebratulákról, melly némelly új észrevételeket tartalmaz a - Terebratula insignis, T. lon
girostris és T. diphya-rol. Különösen arra figyelmeztete, hogy a két első faj teken-Oin életm üves 
szövetet, t. i. szabályszerü sejtszövetet vett észre, mellynek egy mellékelt tábla nagyított rajzait 
tünteté elő; mint szinte azon igen ritka szabálytalan tüneményre, melly szerint a terebratula lacunosa 
egy . tekenőjén, melly a tichaui hegy Jurameszéböl került, két csórnyilás voltésirevető. 

Ugyan ő némeny adatokat közlött a gyantárnak (Bernstein) eddigelé .Ínég hallatlan, zöld 
fövénykőképletbeni előjöveteléről. Eten gyantárt ő már több évek előtt találta a bomokkőnek alája 
rendelt k6széafekvetekben Uttigsdorf és Langenlutsch falvaknál nem messzire morvaországi Trübau
tól, továbbá Walchow és' Obora mellett, közel Boskowitzboz és Havirna mellett közel LettE>witzboz 
a· brüni kerületben. Ezen előjövetel azt mutatja, hogy a gyantárfa, m~lly a gyaritíírníézgát szolgál
tatta, nem tartozik, miként eddig hittük, kizárólag a harmadrendü képlethez, hanem már egy sok
kal előbbi időszakban t. i. ·a dörösz (Creta) és zöld fövénykő ,időszakában jelen voJt a földön. Áz 
uttigsdorfi gyantárok között szerző egy tricbromaticus gyantárt is fedezett föl, melly kü~ö"nböző íráay-

25 * 
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baa_ különböző s_zi.neket mütat, · egyet visszahajtott, kettőt . pedig áteresztett v,ilágosságsugár mellett 1; 

,nelly utólsók ~gyike jáczintvörös. 
·iégre azt közlé G l o c k .e r tanár, hogy a Boskovitz meUet.t létező walchowi zöld fövény

kőnek .c}iH~riy- és kénkovandban (Rhombenkies und Schwefelk:ies) gazdag .kőszént.elepeibeQ kéi év 
előtt s át g a és fe hé r méz k ö vet (Honigstein) talált fel, melly mi.ndkettő a közönséges mézkő"1 
től .az il_gyagfqld .nagyobb tartalma, a víznek és méz-savnak (Mtillitsiiure) csekélyebb mennyisége s 
ezenkül a kovaföldnek -csekély vegyülete által különbözik, mig lény~ges külső· sajátságaikat te~intve 
egymással megegyeznek. Ennélfogva értekező véleménye szerint a mézkőnek két faját kell megkű ... 
lönböztetni t. i. a közönséges és morvaországi mézkövet (Mellites vulgaris et M„ morayicus). 

_ Ep~i;jes városban kiállitott ásványorszaghoz tartozó . 
~~ros ~egyei termények névsora. 

f-~zör. Töbhféle á~ványvizek különböző helyekről, 87 üvegben a páratlan szorgalma Saárosy 
József fő011yos által következőleg rendezve: 

I. Vasas savanyít források: 1. ~István-forrása, 2. ~Andrásy-forrása, 3. (~Bene.,. 

forrása, 4. * Doctor-forrása, 5. * Fürdő-forrása ,„ ezek Bartfán léteznek. 6. Szulin , 7. Hosszuréth • 
8.Singlér, 9. Borkútés 10. ~'Czeméthe, eperjesi határban. 11. pitrova, t2.Fricske, 13.Sznak~„ 
14. Hrabszke, 15. Gerlacbo, 16. Gáboltó, J7. Felső-Tvaros~a., 18. Alsó-Tvarosza, 19. Czigla f 
20. Niklova, 21. Dubova, 2:!. Radoma, 2 3. Lagnó, 21. Ternye, 2 5. Ádamfölde, 26. Töltszék „ 
i7. Tapli Bisztra, 28. Tapli Hermany, 29. Hanusfalva, 30. Kapi Pál-vágás, 3t. Péter-vágás, 32. 
'Kakasfalu, 3it. Somosújfalu, 35. Kende, 36. Radács, 37. *Kis-Sáros, 38. Bujak, 39.Bajor, 
40. Berki, 41. Izsép, 42. Hazslin, 43. Pósfalu, 44. Ásgútb, ·45. Feketekút. 

. U. Vegyes savanyu vasas kénes égvényes forráso.k: 46'. #Szinye Lipócz a) fő 
forrás, 4 7, b) Natbalia forrás, 48. c) Feszt kutacska, 49. d) · (Jj forrás. 

Ill. Kénes forr~sok: 50~55. * Sztjavnyik, hat eddig neveket nem nyert forrásokkal 
s fürdővel, 56 Kaponcza, 57. ~:< Hradiszkó, 58.-* E(>'erjes. sz. László forrással, . 59. •Szeben, 
60. Gnomos a) Nagy forrás, 61.. b) Kise_bb forrás, 62. Darócz a) Erősebb forrás, 63. b) Gyen
gébb forrás, 6!J. Olyso, 65. Pluonyicza, 66. Bajor vágás, 67 •. Gábolto:· csoda forrás, 68.Decsö. 

IV: Sós, széksót foglaló f:o.nások: 69. *A S.ebes: M. Isla. Ferdinand forrás,. 
7 O. Amalia forrás 2 7 t . .f'.'iirdő, forrás, 72, Soovar, 7 3. * Czigelka: · a} L_ajosi forrás , 7 4-. b) Imre 
forrás, 75, <1) Malotn forrás·, 76. d) Fe.hér0 forrás. · . . 

V. Eddig ismeretlen alkat~észü fo.rrások: 77. N. Sáros.; 78. Zabava, Bártfji, 
mellett, valószinüleg vas a s forrás o k, 79. Kapi , 80. * Kelemes, a réten valószinüleg (Bitu
minosus) kőolajos források, minthogy a nagy kőszénrét~gekből fakadnak. 

<i Jegyzet helyeken intézetek létezr.ek~ 

97 
2-szor. Ásványok: 

a) Maglafélékből. Magla fehér és sárga csillámmal, álmagla, siva (Syenit), zagyla 
(Gneus) csillám rétegekkel s habos csillámba beburkolt szemekkel. 

b) Palakövekből. Csillámpalla, szarukőréteg, kovarczpala, agyagpala, salakpala és 
márgapala (kátrányos, vaskovandos és femész jegeczes). 

c) Homokkövekből. Különböző szemü s kötszerü homokkő Sáros megye minden tá
jaiból s többféle torolványok. Emlitést .érdemel a hanusfalvi . a dörQsz képletből, az eperjesi sze
nült moszatokkal, és a raqácsi . szá~os növenynyo~arokkat 

d) DarlaféiékbŐl. : Malomkőképü ;·_szarú-fénylés: gyurmagképü üveges és maglaképü 
darla. Darlaromkövek. Dolomit és darla elmálásából s más kőszenekből szármozott réteges kövek. 

· e) · Mészfélékből. Rétege·s és r~tegteleff 1nészkő, i jura.qié.sz, . darázs·~& · éS' mészreve, 
durva mészkó, mészkövecs, barria kövecs, Dolomit, -~ialás ·és· szeiiies 'fomész; A~hydrit és csepe
gőkő , legújabb fakövületek s levélnyomatok. 

. „. 
e) Alárendelt kövek : _ 

aa) .Érezek: termés arany, horganyfényle, ólomfényle, szürke dárdanyfényle, réz
kovand, higkéneg, vaskovand, barna s agyag vaskÖvek. · ' 

bb) Opálok s kovarczok :- közönséges- fa- viasz- téj- üveg és nemes opálok, 
chalczedon, hyalith , tülkő, amethyst és köz~ns.éges kavarcz - mind ezek több különböző ·dara
bokban különböző helye~ről. 

3-szor. Ösvilági maradványok: 
a) Kőszén. Barna· kőszén: finta1, kapii, hanusfalvi, balásvágási, csincsi, hertnek4_, 

~ztebuiki és eperjesi. 
b) Fakővületek:, pálmatörzsökök szarukőben szenült feliil~ttel„ · . · 
e) Különféle. ·szenült növenyek nyoma~jai homokkőben. · . 1 

d) Allatországból: kagylqk, csontok, fogak, és szarvak. _Nevezetesen n,éhány fog, 
elephas priscus, és elephas primigenustól, egy ·2 ül hosszu agyar, egy ép szarvpél~ány fejcson~ 
tostul az oriasi szarvastól Tapoly völgyéből s más effélék, · . 

A kőgyüjtemény körülbelöl soo .darabból állott • 

llazaluazky Frigyea és Hencz Jánoa, 
mint az ásvány- vegy- s gyógyszertani szakosztály kiküldöttei. 

• 
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. IV. 
' ' ,t.z 1'IA~A.T· E)jET~ 

ÉS . '· 

IW6QIWYT.AII SZAliOSZTÍIAY. 

A.. 

1. · 'f{ a s s· á ti. 
; . ' , EJsö ülés aug. l o~kén:. 

Az e szakhoz tartozó tagok a számokra kijel~lt h~~yen . ö·s~zejöv~~' ~ago,kat sz~bályszerüleg alaki.., 
ták, s közakarattal elnöknek nagyságos Kubinyi Ágostont, jegyzőnek Kovács Gyulát választák. Mi után 

1.. Könnyebb megismerkedés kedveért az .e szakba beirt tagok nevei felolvastattak. 
2. Elnök eagys. Kubinyi Ágoston inditványt tett, hogy · a szakülés teremében kirakott 

tennésiettudományi tárgyak, a mennyire azok a ·kirakók értekezéseikb.en megemlitve vagy leirva nem 
lennének, azoknak emlitése vagy leirása a jegyzőkönyvbe vétessék fel. · 

Ezen nagyon czélszerü inditvány elfogadtatik, egyszersmind megkéretnek T. Petényi Salamon 
és Kovács Gyula a kitett tárgyak leirására. 

3. Főtisztel~ndő Marczényi Mátyás bemutatja a szaknak Kassa város környékén szedett 
növenye1t száritott pé.Jdányokban, ugy ezek névjegyzékét, nem különben nehány élő növenyet is több 
észrevételekkel kísérvé ezén bemutatást, .· 

Figyelemmel hallgattatott, de minthogy az érdemes értekezőnek némelly nevek meghatá
rozásában kétségei vannak, megkéretik a titoknok Kovács Gyula a gyüjteménynek átnézésére, s a 
nevek meghatározásában való befolyásra:, miután az értekezés a névjegyzékkel együtt a munkálatok
ban való kinyomatásra érdemesnek határoztatik. 

4-. Nagyságos Kubinyi Ágoston felolvassa T. Frivaldszky urnak Corfubol hozzá intézett 
természettudományi tárgyakat érdeklő levelét, mellyben eddigi utazásának rövid vázlatát adja; 

Méltó figyelemmel hallgattatván ezen levél, mint egyik jeles természetbuvárunk folytonos 
müködésének jele, kedves tudomásul vétetett. 

5. T. Sztraka Károly értekezik a fogas vakonyról, bemutatván ezen állat élő példányait. 

Ezen. jeles értekezés . a hozzákapcsol~ tenµészethű rajzokkal ~gyiitt a m~nkálatokba f elv~-
tetni határoztatott. · . , 

6. T. Doleschall ur bemutat a szaknak hároll! d~rab ős kagylót, mellynek ·egyike vastag 
osztrigának (Ostrea crassissima) a más kettő pedig oriás osz.trigának (-Ostrea gig~ntea) 9s.merte.
tett, továbbá, egy csudaszülött borjufejet borlélben, melly~ek orra nem a szokott rendes szájfeletti 
helyen, hanem homlokán ormány alakban vagyon s melly 1844-ben Vámoson Borsod megyében szü
letett, nem különben egy csodaszülött hárányfejet, ·mellynek alsó állkapczája hi~nyzik és egy borju ka
ponyát homlokcsont hiányával, végre egy kétfejű lassú túzokfJt (Otis tarda), a bemutatott tárgyakat a 
természettudományi társulatnak ajándokul felajánlván, egyszersmind felettök rövid szóbeli előadást tárt. 

Az értekező ur előadása kedve.s figyelemmel hallgatta,tott. 
1. T. Doleschall bemutat a szaknak dr. Reuss ur nevében négy kétes növenyt, a szak 

v.éleményét ·kikérvén., 
A bemutatott növenyek magas peszércznek (Lycopus exaltatus 1.) kakasláb. muharnak 

(Panicum crus galli l.) tejoltó galajnak (Galium verum l.) és tompavirágu szittyónak (Juncus obtusi
florus Ehrh.) már rég leírt növenyeknek ösmertettek el. · 

8. T. Petényi Salamon értekezést olvasott fel a vakondokról, melly 
A munkálatokbani kinyomatásra érdemesnek találtato.tt. 
9. Elaök nagyságos Kubinyi Ágoston bemutatja a szaknak Hanák János természetrajz czi

mü sajtó alól épen most kikerült munkáját, azt a szak figyelmébe ajánlván. 
Mél~ánylattal vétetvén a nagy gyülés figyelmébe aj~nltatik. 

. Második ülés aug. 12-kén. 

1. Az első ülés jegyzőkönyve felolvastatváq helybenhagyatott. 
2. A nyomtatott névsor és az emlékpénz a szak jelenlév.ö tagjai között kiosztatott. 
3. Nagys. KubinJi Ág. a szak részéről a következő pályakérdést véli kitüzendőnek: Kell-e, 

lehet-e, s tanácsos_.e némelly állatokat gazdaság ·egészség s kényelmünk tekintetéből kiirtani, 
vagy kevesbiteni '? s ha igen, mellyek azok, mi módon irtathatnak ki, különösen a két magyar 
hazát tekintve. 

E fontos pályakérdés köztetszéssel elfogadtatik s a naggyülésnek elfogadás végett ajánl
tatik, egyszersmind aláírási lap készitetvén, a pályakérdést kitíiző ·Kubinyi Ágoston l> nsga az alá
írást 6 arannyal megkezdette, s· az éppen szakunkat jelenlétével megtisztelő elnökffnk gróf Andrássy 
ö mltga fO arannyal szaporitotta, nem különben prof. Majer két arannyal, főtisztelendő Marczényi 
Mátyás t-gyel, egyszersmind megkéretik ngos Kubinyi Ágoston további aláirók gyüjtésére. 

· 4. Kovács Gyula bemutat a s~aknak négy. általa mult napon Kassa vidékén ta1ált, a kassai 
Fiora jegyzékében hiányzó növenyt u. m. köruta bordalapot ( Asplenium Ruta muraria) , kövér ama
rAntot ( Amarantus hlitum 1.) , keresztes lepcsét (Lemma trisulea 1.) és tövises csimpajt (Xaothium 
spinosum 1.) ezen utolsóról szóbeli előadást tartván, mint olly növenyről, melly csak 36~40 évvel 
ezeldtt bazáakban ösmeretlen volt, s melly most fájdalom •nagy részében különösen Debreczeo vi
dékén, Mohács köríil, a Bánságban stb. múr annyira elterjedett 1 ·hogy sok holdnyi legeh5 általa ha
szonvebetetlenné lelt, előadja értekező hogy ezen növeny magvát Serbiából a disznók sertéjökben 
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hozták ugyan hozzánk, de itten 'magról szaporodott annyira el, lfürtása· pedig- mint 'éves Óövenynek, 
vagyis olíyannak, melly évről évre kihal s gyökereiről meg nem újul, hanem· évenkint mágból kél~ nem 
nehéz · olly .vidékeken, ·hol mé'g erősen el nem te~jedett, mi levágás ·vág·y kitépés álta~' történhetik, 
minekelőtte niég magvát megérlelué , mi csak augusztusban vagy septemberben történik, ffgye1.:1 

mezteii· értekező kü1önosen Kassa varost ezen ártalmas növeny~e, s annak kiirtására·, a tegnap ál
tala ·határán talált első példányt. a szakban előmutatván. · · 

Ezen· előadás · érdemlett figyelemmel hallgattatván megkéretett értekező · előadásának a· 
nagygyülésben való· ism~tlésére és a növenynek ott is előmutatására. 

·5. Kovács Gyula bemutatja illy czimü munkáit; a) .Az ausztria~i ·biro'dalorri külö nÖsen· 
Magyarország és Erdély ritká·bb növenyei II-dik ·és III-dik· csom'ó; 

bJ Fiéra exsiccata Vindobonensis alpiumque adjacentium. Centuria· IV. et V. 
Ezen kitünö szorgalommal kezelt növenygyüjtemények nagy tetszéssel nézettek ·s méltó 

figyelembe ájánltatnak. 

II. E p e r j e s e ~. 

{" , . „, -H;armadik„ ülés'. augµsztµs -f '4-kéo, 

i. Kovács Gyula élő szóvá} .értekezik E_rdély Fl~rájáról elŐsorolv~~ azo~ növenyeket, mely
Iyek ritkábbak vagy nevezetesebbek, nem különben azokat, mellyeket sok évi nyomozásai 'következ
tében, mint Erdélyre nézve újakat ·feltalált, találtatásuk' helyeivel együtt, vázlatát adván egyszers
mind az ottani virány földrajzi viszonyainak, állításait számokkal és bőven felhordott példákkal 
bizonyítván. 

Köztetszéssel vétetett. 
· . 2. Ördög Dáni~l előa ja,. miként látott gyógyszertárban hegyi_kappanőr (Arnica montana) 

helyett egyvirágu polyvahordót (Hypochaeris helvetica) használtatni, sőt egy tátrai gyökerásótól 
azon ál,litást hallotta, miként ők kappanőr helyett s annak neve alatt csak polyvahurdót gy_üjtenek ,. 
és árulnak a gyógyszerészeknek. 

. . ·~ · Miqthogy a kappanőr jeles batásu orvosszer, ezen tárgy az orvosi szak figyelmébe ajánltatik. 
3. Ördög D.ániel előadja: Kivánatos volna miszerint gyógyszerészeink a hazánkban is előfor-

duló gyógyszer~ket ·ne külföldről, han.em .hazánk.hói · szereznék meg. . 
. Epn~k okát n. Kubinyi Ágoston e kett~ben 

1
látja rejleni: 1-őr mert nincsenek hazánkb~n 

vagy csak ig_en ·kevesen, olly tudományosan mivelt egyének, kik orvosi szer.ekkel kereskedést foly-„ 
tatnak; !1-or mert nem szedetnek és készíttetnek el az oryosi szerek helyesen,. kívánatos .volna te
hát,. hogy; ·tu~ományosan el~észült férfiak adnák magokat hazánkban ezen ágra, pesti gyógyszeráru-· 
sok. Wag~er és Pecz urak példájára, melly néze~ekben és. ohajtásban a szak tökéletesen megegy~z:
vén ,-azokat magáénak vallja. 

. 4. Kiküldetnek elnökileg Kovács Gyula, Petényi Salamon· és Marcz~nyi Mátyás . az itten . 
.:kiállitott természettudományi e szakot érdeklő tárgyak leírására. 

Negy~dik ülés augusztus 15-kén. · 
' 

1. A harmadik ülés jegyzőkönyve felolvastatván bitelesitetett. 

'.!. Hazslinszky Frigyes előadja minden Sáros megyében eddigelé általa, Ördög Dániel és 
Schmidt Dániel altal talált . nÖ\'enyek sorjegyzékét. 

Ezen sok fáradságot igénylő és nagy buzgóságot tanusitó növenyjegyzék, melly különösen 
a hazánkban eddig olly kevéssé ösmert és méltánylott Jopva-nőszőkben gazdag, örömmel fogad
tatott s a munkálatokban . kinyomatni határoztatott. 

3. Petényi Salamon olvasta illy czimü értekezését: A természettudományok minden tájt 
érdekessé tesznek, az érdekes tájak érdekét pedig felette emelik, s élvezetöket föszerezik, bebizo
nyítván ezen igazságot Eperjes tájékán szerzett némelly ritkább természeti tárgyakkal, jelesen a 
szomszéd kies zárvölgyben a madártan . számára legelőször felfedezett apró legyész (rnuscicapa par-
va) nyári· lakbelye, fészke s tojásai bemutatásával. • 

Eien jeles értekezés a munkálatokban kinyomattatni s mint Epe1jes vidékét különösen ér
deklő alkalmi munka, a nagygyülésbeni felolvasásra ajánltatik. 

!J.. Petényi Salamon bemutatja a három ·magyarhoni pirókot (Pyrrhula, Gimpel) ugymint 
a kapocsorrút, a közönségest és a karmazsinszinüt (Pyrrhula enucleator, vulgaris et erytbrina) 
melly utolsó keleti Europa lakosa az itt bemutatott egyetlen példányban először láttaték a honi ter
mészetbuvároktól mint magyarhoni; ezen példányt ez évi majus 15-én Gömör~ megyében Tiszolcz 
város határában Gasparecz János lőtte, s az értekezőnek bekiildötte. 

Köztetszéssel vétetett. 
5. Szabó Dávid felszólítja a szakot egy rendszeres szőlőirat (ampelographia) kidolgozására, 

e tárgybani érdekes tapasztalásait s nézeteit előadván, mi tanuságos vitatásokra adván aikalmat, n. 
Kubinyi Ágoston arra kivanja figyelmeztetni az e tárgyban munkálkodókat, hogy ~zükséges volna a 
szölőválfajoknál nem csak a bogyóit, hanem a többi részeit is figyelembe venni , kivált szárát 
és leveleit 

Ezen értekezés nagy örömmel hallgattatván, a munkálatokba való felvételre és a nagygyü-
lésben való felolvasásra érdemesnek tartatik, egyszersmind felszólitatnak az e tárgyban jártas és 
munkás férfiak, sziveskednének tapasztalataikat, vagy a magyar természettudományi társulatnak, 
vao-y a még ez évben később meO'határozandó napon Sárospatakon tartandó hegyallyai szőlő kiál-

l°) <. " 

litásra beküldeni. 
6. Gróf Andrássy elnök ő mltga bemutat a szaknak majdnem battyútojás nagy'ságu házi 

ludtojást, melly Kraszna-horka-várallyán három napi kinlódás után tojatott s mellyben szétbontás 
után egy második közönséges nagyságu, kemény héijal ellátott tojás találtatott. 

Gr. ő mltga ezen bec~es közlése nagy örömmel 'és különös köszönettel vétetett, egyszer
smind megkéretett n. Kubinyi Ágoston mint a tojástanban (Oologiában) különösen jártas, ~z eset fel
világosítására, melly kérést ö nsga elfogadván azon igéretet tette, hogy jövő évi gyülésemkben ez 
esetről és„más hasonlókról értekezé~t tartand. 
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7. Marczényi Mátyás értekezést olvas egy különös kísérletéről, melly szerint ha egy káposz
tafő gyökérrel felfelé elásatik, idö mulva annak levelein káposztamag terem. 
. . Minthogy értekező sen) a káposztát, sem a magokat be nem mutatta, régebben tévén ezen 

k1serletét, a szak véleményét felfüggeszti, egyszersmind megkéri értekező urat, hogy ezen kísérle
tét ismételvén, a káposztafejet az azon még csüggő magokkal együtt a természettudományi társulat
nak, vagy a jövő é\1i nagygyülésnek beküldeni szíveskedjék s mások is más növenyekkel kísérlete- • 
ket tegyenek. 

Sr Gróf Andrássy elnök ő mltga kéretnék meg: miszerint ez évi munkálatainkat képével 
diszesithetni megengedni méltóztassék, hogy őt ne csak szíveinkben hordozhassuk, hanem továbbra 
is· szemtőt szembe is láthassuk. ' 

Köz lelkesedéssel elfogadtatott. 
9. Petényi Salamon olvas illy czimü· értekezést: Felszólítás arra, hogy a magyar állattan

buvárok a; valaha honunkban számosan előfordult, de már kipusztuláshoz közelgő vagy épen kipusz
tult bölények !}olvoltukról s hódok hollétökröl, miel{Ht ezek végképpen kipusztulnának, aIIatokat sze
rezni s a j,övő nagygyülés alkalmával közleni szíveskedjenek. 

Ezen figyelmet igenylő értekezés a munkálatokban kinyomattatni határoztatott. 
f O. A mai negyedik ülés jegyzőkönyve felolvastatván hitelesitetett. 

Jegyzé Kezdiuentléleld Kovács Gyula. 

• 

B. „ ' :ERT:EKEZES:Efi. 
1. 

A vakandokról és annak _egy felette különös 
sa játságá.ról. 

Értekezett Petényi Salam,on Já1io11 , 

Kassán augustus 10-kén az állattani, különös megkéi·és következtében 
· pedig augustus 12-kéµ a gazllasági szakülésben. 

A nagy természetben nincsen lény, melly a természetbuvár figyelmére érdemes nem volna. Men
tijl több figyelmet fordrt ez a legcsekélyebbnek láts~óra is, mentül több oldalról, hosszabb ideig, 
többszörözött. ízben s különfélébb viszonyokban méltatja azt vizsga szemlélésére, annal érdekesebb
nek találja; - vizsgálódása minden alkalmával új, több érdekesb s~játságokat, ezeken alapult gyak
ran igen fontos tapasztalatokat vévén rajta észre, s ezek által ismét még fontosabb felfedezésekre 
és azon meggyő.ződésre vezette~vén, hogy általunk a ~i teremtrnénytársaink közül egyik sem meg
vetendő vagy mellőzendő. - Vegyük p~ldául a köztünk annyira elterjedett, minden emberi lak és fog
lalatosság körül látható, hozzánk olly szorosan s híven ragaszkodó, de általunk mégis olly kevéssé 
méltányolt, vagy . épen megvetett házi verebet, melly már az őskorban példája lévén a csekély
ségnek, róla maga üdvözitőnk is, . az akkori népmondáshoz alkalmaztatván magát, mim csekély
ségről szól! ugyan, de .a nagy természethuv*r tőle sem tagadja meg az őt illető méltánylást, Szent 
l\;láté Evangeliuma 10, rész 29. versében mondván: „Nemde, nem vehetni-e '2, sőt 5 verebecskét 
„egy kis filléren '? de mégis csak egy sem esik azok közül a földre a ti mennyei atyátok akar11tja 
„nélkül, közülök az istennél egyetlen egy sem lévén elfelejtve." Hogyha mondom a csekélységnek e pél
dáját, a bazi ,·erebet, mi !s most példaúl vesszük, ha figyelmünket akár külső működése s maga
viseletére, akár szellemi sajátságai mivoltára, és élte viszonyainak a vele lakó emberek viszonyaihozi 
alkalmaztatására' vagy csak azon egyetlen egy tuli,.jd9nságára fordítjuk is, .hogy az őt fenye_gető 
1000 meg 1000 üldözések, ·életveszélyek, faja pusztitására s kiirtás~ra czélzó mesterséges sőt tör
vényes tervek daczára mégis képes magát fentartani s helyét mind~nütt megállani ; már ezen 
egyetlen egy csekély, mi~dennapi, körülöttünk folytonosan forgó lény olly nagy tárgya a buvárko
dásoknak, hogy én, _noha immár több mint 20 év óta forditom reá vizsga szememet, ·S bár so
kan engem is „madárbuvár" czimmel akarnak megtisztelni: mé_gis minden alkalommal új meg új 
tapasztalatokat teszek körülötte, s ime mind e mellett sem szégyenlem előttetek, tisztelt természetbuvár-
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társaim, őszintén- megvallani, „hogy biz én a madarak közt ezen legközönségesebb s legismeretesebb 
verebet sem ismerém ki tökéletesen." 

De én mind ezeket csak azért hozom elő, tettes szakgyülés ! hogy alkalmat szerezhessek 
magamnak egy oldalról arra figyelmeztetni természetbuvártársaim- és barátaimat: „h o gy általá
„b an a természet-vizsgálókra nézve nincs tárgy, de főleg hogy reánk állatbuvárokra 
„nézve nincs él ő lény, nincs hely, vagy idő, nincs · viszony, vagy alkalom, melly fi
„gyelmünk, nyomozásunk s gondolkozásunkra mf3ltó nem volna;" más oldalról pedig 
azt bizonyítani be kegyeteknek: „bog} az állatokra más viszonyok közt intézett pillanat 
„egészen más, ismeretlen, egészen új észrevételekre vezet bennünket; s ismét, hogy 
„egyetlen egy új észrevétel gyakorta a legérdekesb, s eredménydús felfedezéseknek 
„nyit utat, a határtaian felfedezések te'rére vezetőt." -

De lépjünk ezen eltéréstől vissz.a, s már kissé közelebb a czélhoz ! - Sztraka Károly se
gédtag barátom tapasztalás- s tartalomdús értekezést tartott a föld gyomrának egyik valamint ritkább, 
s kevéssé ismert, ugy felette érdekes és tetszőleg kártékony lakosáról, a fogas vakonyról (földi 
kutyáról, · Spalax typhlus, Blindmoll) ugyanazon tökéletes vak emlősről, mellyet ·a mull -pécsi gyü
lésen magam is jellemzék s mellynek _terjedelmesebb magányrajzát Sztraka Károly és Dr. Rhédey Antal 
segítségével készitjük a kir. magy. természettudományi társulat jövő évkönyveiben felvilágositó áb
rákkal együtt kijövendőt. Én ellenben a föld gyomra lakosainak legközönségesebb, hazánk minden-_ tá
ján s helyén bőven előforduló, már a kis gyermek által is ismert, és mégis sok tekintetben hazank 
természetbuváraitol sem ismert vak a n dokra ( vakondokra; Talpa communis ;· gemeiner Mauhvurf; 
Krtica, Zemoria) 'kivánom e számomra átengedett órában fordítani becses figyelrhüket. -

A vakandokok a ragadozó emlősök, túrók és robarevők (Insectivora fodientia; grabende 
Insecten-fresser) sorába tartoznak, mellyek legtöbbnyire éijelező és földalatti életiiek lévén, főké- • 
pen robarakkal, csigákkal és gelisztákkal, tehát állati húsos részekkel táplálkoznak. Mindnyájoknak 
igen kicsi szemeik vannak , sőt némellyek egészen vakoknak látszanak lenni. Az emlösök ezen ren..: 
déhez igen kevés számu nemek tartoznak; Europában csak négy nem, - s ezekhöl honunkban .3 
nem : u. m. a s íí n, ( süldisznó; Erinaceus, Igei) 2. a ez i ez kán y (gözü, sorex, Spitzmaus) és 3. 
a vakand vagy v·akandok (Talpa,-.Maulwurf) fordul elő; de ezen kevés nemek s azok .faJ"ai_:_ . ' el vannak ·terjedve Europa majd minden tartományaiban, · igy hazánknak és minden vidékein. 

Magából a vakandok-nemből Európában' 2 fajt ismerünk, t. i.- a közönséges és a 
vakvakandot (Talpa communis seu europaea, gemeiner .Maulwurf - et T. coeca, blinder Maul
wurf), melly utolsót ama híres olasz állatbuvár Savy fedezte fel nem rég Toscanában s melly apró 
szemei számára a fejtakarókon nyitással neri1 bírván, tökéletes vaknak állitatik. A -vakandok klilse
jére nézve nagyon is isméretes állat, azért is feleslegesnek tartom e hely~n annak e tekintetbeni 
bővebb jellemzését. ö -rendeltetésénél fogva -majg mindig a föld· szine alatt tartózkodván, a számá
ra eledelül rendelt állatokat, robarakat, férgeket, gelisztákat és kagylókat, vagy is · csiga féléket 
felkeresi,. folytonosan utánuk turkálván s olly bajos müködéssel keresvén eledelét, hogy reá is va
lóban s főleg· reáajámborra nagyon illik asz. irás azon mondata Mos. J. -k. 3-dik rész 17. v. 
;,Nagy fáradságos munkával keressed s egyed a föld gyümölcsét életednek minden napjaiban." -
E rendeltetéséhez képest tehát a vakandnak egész id0ma és mivolta ezen életmódra van alkotva. 
Az ő egyformán vastag teste hengerded, s igy a turások lyukain kényelmesen átvihető; a föld hát-
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rahányására alkalmatos hosszú ormányos féjén a felelte kifejlett finom hallás, szaglás, és tapintás 
életmüvei vannak elhelyezve; a hosszu -bónláphoz feszült, erős válperecztől támogatott rövid karán 
van egy igen széles, lapátalaku kéz, mellynek tenyere mindég ki , vagy hátra felé van fordulva; 
ujai pedig hosszúk, s erős, lapos metsző l:örmökkel levén ellátva, legczélszerübb eszközei a föld 
felturására s. hátráhányására. Külső szinezetre nézve a felette finom bársony tapiniatu bundája kö
zönségesen hamvas fekete, találtatnak azonban ollykor szürke, sárgás, fehér és tarka vlilfajok is. 
Szeme felette kicsiny és a szőr . közt elr'ejtett , de mégis külsőleg is látható a k(;)zönséges fajn.ál. 

A vakandoknak valamint bemutatott s leírt testalkotásából, ugy az ezzel legszorosabti 
összhangzatu életmódjából világos'an kitetszik: hogy ezen állat nyomozva, emésztve a föld szine 'alatti 
növenyek gyökerei közt ta,rtozkodó s ezekkel . táp1álkozó kf1rtékony geliszták' férgek ' robarak' ro
barkukaczok, és csigákat, a természet bölcs alkotójatól az ez'ek közti egyensuly föntartására ren
delteték, nehogy a növenyzet díszlete -rovására .felette elszaporodjanak; 'kitetszik az ·is, bögy ezen ál
latka érintett eledele után folytonosan nagy fáradsággal turv~n nyáron télen , turásai ' altal a fŐld~i 
felporhanyózza, azt ei által a lég és nedveknek áthathatóvá, á~járhatóvá tevén, 'termékenyiti; kitet-· 
szik' hogy -a -vakandok' ezen rendeltetésénél ·fogva' a tertnészet egész gazdálkodására nézve fel'etle 
hasznos , ·és ;csupán egyesekre , t. i. kisebb mezei gaz-dák s :főleg kertészekre nézve' sok -tu
rásai által icren is alkalmatlan .állat. .A sze&énv JlÍnbór állat feje félett már régóta s általáb'an torv·e 'Vall 

0 " " 
ugyan az 'elítélés; .kárhoztatás pálcz~ja - ! Melly 1téletet :azonbaí1 nem az ész, ··hane'ni áz ' általam _ in~s 
allialommal bővebbeÍl leírt ·állatkinzás és pt1sztitásoknak két fMorrása t. i. a t'erm'észet ismeret13inek 
hiánya . és az ebből ·SZáriuazó haJnézetek soka'sá(J'nák )buta 'törvényszéke hozta S lerjeszt.é e :sze• 

' 0 ' 
gény állatt · végpusztitásár~. De áz észszerü mezei gazdaság -ügyelvén mindenre-rni·, =mikép s· miér-t 
történik a természet nagy gazdálkodásában~ á:tlátván' ho_gy ebben semmi sem történik nagy és 
szent czél nélkül' . s igy a vákand' rendeltetésének és . ai egyetemes természethezi'. állása s vis_zony~i
nak fontossú~át is · belátván: jobbadán föln1enté már ·s kiszabaditá őt is ·a természeten bün'ösen ·dü
höngő buta liényű_zés vérszomjas átkától. _: S ezen győzelem is az .állatkinz'ás, pusztitás és ·em
bertelenség fölött, a természettudományok és ·természetvizsgálók győzelme, kik azt kipuhatolva köz
tudomásul tették: h'ogy' a vakandok ' a növenyzetben s·ernti1i kárt, sőt nagy' hasznot teven, inkább 
oltalmazásra, mintsem kiirtásra méltó állat. - · · 

Ha netán 'valaki ezekről még _bővebben akarna fölvilágosittatni, az olvassa á görliczi ter
mészettudomán\·i társasao- évkönvveit: Abhandluncre'n der Naturforschenden Gesellschaft ·zi1 Gör-

J ~ J " ~ 
litz" - jelesen ·a 4-dik -kötet 1-ső füzetét 24-26 lapon; úgy szinte .T. P. Hebel munkáiban „a 
vakandról ''; nem különben „der Menschenfrcund" czimü -állatkinzás elleni folyóirat els~ folyamát 
1 f. sz. 46-dik lap. s végtére azon tartalomdús értekezést, melly néhány év e-lőtt töb? .közhasznú 
birlapokban, jelesen a pesti kereskedelmi újság „Pesther Handelszeitung" 184-4-ki folyamata, 7 4.:ik' 
és 75-ik számában e czím alatt közölteték: • ist der Matilwurf zu vertilgen ?" - oder vielmehr zu 

-' . . ' 
bescbützen? *) 

1;1) Mi a vakand be-lsö alkotását illeti, ama tökéletesb, Dr. Rhédey barátom által --:- ki hiYatalánál fogva sz~ren
csés nem !~hete az itteni gyűlésen meejelenni - készitett, élet- s boncztani -~szrevételekben gazdag leirását 

· „ • · 2 d'k k" · téb h ·1 en állatkának csont-olvashatni a kir. magy természetludományi társulat évkonyve1 - 1 ·ote en, o ez . • 
v.iza is látható. Ertekezo. 
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. .Már azon k~1;o.s, s öp magunk irányában bűnös álnézet és balszokás, miszerint még mi
nálunk is Ataláb~n h~io.otalaJJ, kártékony s kiirtandónak tartják, és a hol csak lehet ölik és pusz
tiJjlÍ~ is csekÁly alkalml).tlanlrnd~sa miatt a felette hasznos vahndokot; - már mondom ez is eléggé 
bizo.nyitja~ hogy a va~itndokot hazánkban még azon tulajdonságaiban sem ismerjük, mellyeknél már 
rendeltetésénél fogva olly szembeszökőleg kinálkozik átalában mindenki vizsgálódására. - De még 
kevésbé ismerjük őt más részről, · s főleg egy felette különös, vélemény.cm szerint mindenki figyel
mét igénylő sajátságáról, - melly sajátsága adott tulajdonkép alkalmat e jelen róla tartandó értc
kezésemre, .mellyn.ek főczélja az, hogy kegyeteket· épen ezen, alkalmasint még igen kevés 
természetbuvár által . észrevett, s aligha egyetlenegy által megfojtett, különös, bámufatos tulajdon
ságára figyelmeztessem, s annak titka leleplezésére illendően fölkérjem. 

-Kedves hazánk k~Jönféle részein buvárkodva, jelesen a Duna és Tisza szigetségeit, a ne~ 
veiett folyók kiáradása, és a vizborította szigeteknek ismét bekövetkezett megszabadulása után be
járván, számtalanszor, s mindig bámulva vevém észre, hogy mig az ollyan vizboritott szigetekről 
minden, .a földszinén vagy az alatt tartózkodó más állatok ., jelesen pedig minden apróbb emlősök 
végképen kipusitulának: maga a Vqkandok azonnal, vagy nem sokára a viz leapadása 
után 

1
élethen rnaradás'lit s ott Jétét eleven szorgalommal folytatott fris túrásaival 

bizonyitá be. S ime ·n. t. Gyűlés! ezen föloldandó G$Omöbat) rejlik az .egési dolog titka, valljon: 
„mics.oda tulajdonságoknál fogv.a. t~r~hatja fö~J magát c.su.pán a vakandok ollyan 
„helyeken, mell yeken a vtz áradás minden egyéb, t. ől e ,nl'etJe ke dni nem tudó emlő
„söket megfulai:;zt é~ ki[}u~zUt?!" - Vagy pedig, ha .ez nem állana, és a vakand is oda 
füb;ia.s veszne.: „mi módon jut a vakand a. vizek~el körülvett szigetekre azonnal, vagy 
ne~ sDkára a viznek azokróli leapadta után'?!" 

Hogy ha, már ezen titokteljes kérdéseket a gyakorlati életből akarnók megfejteni, azt vélem, 
mi .szerint tapasztalatink hasonszabályához tartván magunkat, következő kényállitmányrai (hypothesis) 
vetemedésünk elkerülhetetleu: hogy t. i. a v~kandok a vizveszély esetében, a vizzel boritolt helyekről: 

i. Vagy, el- s ki úszás által menekedik ki ~ szárazra; vagy 
2, Hogy fölmas'zván a fákra, vagy más emeltebb, viztöl bizto sított helyekre, 

ott várja be a viz leapadását'? - vagy . . .. 
· · ~. Hogy igen mélyen túrván be magát a föld gyomrába, ott vagy vízmente

sen elzárkozva várja a víznek bekövetkezendő leapadását? . - vagy tán 
4 .. Hogy alá túrván magát igen mélyre, s messzire a folyó medre s a vizek 

feneke ala.tt, ·mintegy alagúton, vagyis tunellen menekedik által a vi zen túl fekvő 
sz.árazra., honnan a vizek visszat~rte u.tán . ő is ugyan az ·előbbi úton tér vissza az el.:. 
hagyott s~igetekre, . . . 

De engedjétek meg 1 tisztelt hallgatóim ! hogy minek el Ölte e dolog felett a ti véleményei
teket kikérném, minthogy már benne vagyok az előadásban, én taglaljam, s czáfoljam meg mind ezen, 
bár milly lehetségeseknek látszó kényállitmányok védhetőségét. 

Mi az fső két állitást, vagy is azon hypothesiseket illeti: hogy a vakandokok a viz
boritotta helyekről, el- és kiúszás által menekednek. ki a vizen túl fekvő szárazra; 
- vagy pedig, hogy ők fölmászván a fákra vagy · más a viz ellen biztositott emeltebb 
h e 1 y ekre, ott v a rj á k be a v i z leapad ás át: ezen két kényállitmánynak már valósziniiségét 

207 

is l e d öntik s m e g s e mm isi tik, ú g y a v a kan d o k t estén e k a 1 k o t ás a, min t a z ez e ü 

kényállitmányoknak ellenmondó gyakori· tapasztalás is. Avakandoknakfeletterövid\·ég
tagjai egyátalában képtelenek az evezésre s igy mennyivel inkább a hosszabb úszásra. Nincsen rá pél
da, hogy valaki valaha vakandokot úszni látott volna, kivévén a vízben megfúlt, s általa liordozoU 
döglöttet. - De ·legyen, hogy tudna úszni, ott a vízen, a g-yakran nagyszélességü· folyókon és vi
zekeni úszás közben ismét a ragadozó halak általi elnyeletésnek, ragadozó madarak fölkapásának 
és kiragadtatásának, s számtalan más veszélyeknek volna kitéve. 

Vannak természetirók, kik ázt' mondják: „hogy a vakándokok· vizáradá·s alkalmá~ 
„val fákra menekednek." Ezt álli~ju példaÍ'.tl Schrebers, emlősökrőli mmík~ja 24-dik füzet~ 
560- ik lapján, mondván: „Bei Überschwemmungen flüchten sich die Maulwürfe · a:uf. Biiunie." - · 
De ez valóban puszta vélekedés! A vakandok sem fára, sem épületekre nem thene!iül-' 
h e t; mert l~bai alkatánál fogva, mellyek mellsői már rővidségük, de még inkább kifelé álló hely
zetük miatt minden kapaszkodásra alkalmatlanok, a famászásra képtelen. :__ Az ugyan igaz, hogy 
a rövid ideig tartó· áradások után néha találhatni fatöveken, s főleg csonkított fűzfákon, vakando
kokat, de soha sem eleveneket, hanem mindig a vizben elfult ~általa a fákra letelt holtakat, mi
nőket már magam is találtam nehányszor.- - De hát posito non concesso, ha a vakandok fára 
mászhatna is, rajta· életfentartást, s menedék helyet még sem találhatna„ Mert nagyon falánk ' le
vén, ottan több napokig. vagy tán hetekig tartó vízáradás alatt éhenhalni kénytelenitetnék. - De 
engedjük meg azt is, hogy á fán menedéket lelve a víz ellen, képes volna·· az éhséget is kitartáni ,
ámde fölkerestetnék más részről s fölemésztetnék kétségen kívül más egyéb oda menekedett ·ra
gadozó emlősök, vagy repdeső madaraktól, példaúl menyétek, görények, patkányok, vércs'ék ,, 
kányák 1 ölyvek' baglyok s több efféléktől' mellyek számára lévén rendelve 1 előttük magában a; 
földben sincsen eléggé biztosítva. · · 

Csak k~t kényállitmány marad e szerint még hátra, h ö gy t. i. a v a k,an dok bele b b, vagy 
igen mélyen túrván be magát a föld gyomrába, ott vagy vizmenetesen elzárkoz.vá. . 
várja be a víz ·elapadását, vagy pedig, hogy felette ·mélyen túrván be magát, a víz
zel borított szigetek s helyekről, a fol'yók me'dre vagy állóvizek ·feneke alatt készi- · 
tett mintegy alaguton vagyis tunellen menekedik által a vízen : túl fekvő . szárazra~, 
honnan a vizek leapadása s visszatérte után ismét ugyanazon uton tér vissza az el-
hagyott szigetekre. - 1 

De akár azt, akár ezt tenők fel róla, mind kél utoíl számtalan kétkedésekre s niegoldhat
lan új kérdésekre yezettetnénk • .Mert, ha azt állitanók róla, hogy a vakandok vizveszélyben igen ' 
mélyen turja be s talán vízmentesen (hermetice) tapasztja el magát, akkor ismét- élte fönta11tha;;. 
tása ellen szóllnak több fontos ·okok. Ellene szól 1. 1-ör Az ón tapasztalás, hogy az · állóvíz · 
hosszabb: ideig boritván u·gyanazon egy helyet, termés'lete·s ·erejénél fogv·a még a 
legkeményebb foldbe is beszívja ma.gát, áthatván annak minden legfinomabb nyílásait, portf. 
sait s benne minden lyukak,. nyilások s üregeket eltöltvén. Ha pedig a viz már a kemény földet is 
átjárja, mennyivel kevésbé mentek s biztosak ma.radhatnak előtte a felporhanyózott töld túrásai és 
üregei'? s hogy ez valóban így s nem máskép . van ' ezt elegendőkép . bizonyítják a.zon tapasztalá
sok, mellyeket a vizáradásoknak kitett helyeken s főleg szigetekei1 gyakorta feszíink és tehetünk; 
mínőket az illy szigeteken lakozó 'vagy félügyelő ~ hitelt érdemlő férfiak már az én feJSzóllitásaim kö-
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vetkeztében is tettek s hol aztán magam is a történet helyén a tény igazsgágáról láthatókép meg
győződtem. E~e.n ,tapasztalások ugyanis bizonyitják, hogy az ollyan elöntött helyeken , minden raj
tok, főleg pedig ~ . földben tartozkodó kisebb emlősök lyukaikban meglepet vén, . vagy azokból ki-. 
futván, a vizben . megfulnak. - Igy találunk gyakrabban főkép az . egérdús években , már csak. 
nagy záporesők u,tán is maguk,on a legterjedelmesebb mezőkön , az utakon, földhát~kon illyen a viz, 
által kiöntött s elölt emlősöket, és ezek közt nem ritkán magokat a vakandokokat is halottan feküd
ni. - Ugy lettek példáúl az 1838,ki áradások alkalmával sok helyen a Duna mentében, példáúl. 
a. pestbuda közti Sz. Margit, - az ercsi és adonyi, s több más · szigeteken, s ugy lesznek foly
tonosan áldozatjai a: fu.lasztó vizhullámoknak ezerenként az ürgék, hörcsögök, cziczkányok, mezei 
poczkok és egerek s több eil'éle apróbb emlősök. Az illyen emlőspuszta súgeteket figyelemmel tart-, 
ván; midőn egy év multával ismét kérdezősködtem ez emlősöknek azokon netalán történt megje
lenéséről azon tudósitást v~ttem az atTa. fölkért szigetfelvigyázóktól : „hogy a kiveszett apróbb emlő
„sőknek mindaddig, mig a Duna jege be nem állott, mellyen az efféle állatkák újra máshonnan 
„átsétálván, a szigetbe beköltöztek, semmi nyomát nem le hete észrevenni , a vak a n do k o t ki- ; 
„vé.ve," Il)elly egyetlen egy faj az elöntött szigetek vizei elapadása után a földet . annál nagyobb . 
szorgalommal tút:va, túrásaiban mi~denütt mutatkozott, s melly még az 1838-ki Dunaáradás után : 
is az ercsi szigeten, J:i~ejér megyében, mell.yet az áradó viz egészen még a Jegemeltebb pontjain s hátain is i 
embermagosságnyira hetekig boritott, ennek leapadá$a után . nep.1 sokára isniét túrva, .bebi
zonyította csudálatos s megfoghatlan megmaradását. Hogy maradhat meg tehát a vakandok ott, , 
hol.a többi emlős mind elfúl '?! - Hogy ő magát mélyen betúrván s vízmentesen betapasztván, . 
ott .. v~rja· be a viz leapadását és kimehetését, ha ezen kényállitmányt - mint mondám - róla feltenni 
akarnók is, ellene 'harczol . 

2-or Egy nagy ellenmondás a természetben, t.i. azon tapasztalás-, hogy ava
kandokok teljességgel nem tartozván a téli alvókhoz, nem birnak azon sajátsággal, melly 
által szükség esetében az álomszerü elzsibbadásba ringattatván, hosszabb ideig maradhatnak élet- 1 

ben minden étel és táplálkozás nélkül. Ha pedig ezen sajátsággal nem bimak, . akkor ha a föld . 
beJső gyomrában, hol . annak nyers, holt földjében nem tartózkodik semmi élő lény, tehát számuk
ra , semmi . táplálék, ha mondom a föld. belső gyomrálrnn mentek maradhatnának is a víztől , ott . 
mégis éhen ;kellene yeszniök. 

Mi már a vakandokok megmentése s fentartása felőli 11-uik állitmány 
tud n i illik azt i 11 e ti: hogy ők . a v i z z e 1. b o r i t ott szigetek r ő 1 tán a f o 1 y ó k medre 
s áll.óvizek fe.neke alatt .eltúrván, kimenekednek a viz~ken túl fekvő szárazra, 
é s h o gy a z e l ö n t ö t t s z i g e l e, k v i z é n e k 1 e a p a d ~ a u t á n i s m é t u g y a n a z o n fo 1 y ó
m e de r alatti alagúton, vagyis .vakandoki tunell.en térnek .vissza az elhagyott, . 
ism~t szaraz szigetekre: „Mennyire lel)et vagy inkább nem lehet hjteltadni ezen általam itt csupa 
gyanakodás elháritásából felhozott hypothesisemnek, az már annak valószinűtlenségéből is kitetszik, 
mert, ki fog tulajdoni~ni ezen kicsi egyszerü áll\).tnak annyi testi s . lelki erőt, annyi következe
tességet, de főleg ennyi bátorság- és elhatározotts~got illy nagyszerü tervre, s annak olly felette · 
bajos , fáradságos kivitelére, a millyeo egy tunell készitéséhez megkivántalik '? ! De ha annyi lelki 
erőt a vakandoktól nem lehetne is megtagadni, .mert hiszem, a .szükség és veszély mindenre kény
szerit, mindent könuyit kivinni , de azt még sem lehetne megengednünk_, hogy egy olly csekély 
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testerejii állat, rá nézve olly felette nagyszerű s hosszas munkában teljes elfáradással .s elehüléssel 
agyon ne kinozná magát. -

, S igy bár mellyikét vesszük és taglalgatjuk a felhozott hypothesiseknek, miután azok tö-
kélétes akár. megczáfolására akár pedig bebizonyítására egyetlen egy eldöntő, tapasztalásból merí
tett tényünk sincsen a körül : mi módon s micsoda sajátságoknál fogva tarthatják fen magokat 
életbet1 a vakandokok o.tt hol a viz ·által minden egyéb földi emlősök kipusztitatnak '? avagy lha. 

' ' ' valamelly szigeten eze~ is elpusztultak , mikép juthatnak oda mások ~ a folyóktól visszatartózt~tva : 
ok~etetlen fel kell tennünk - legalább · ideiglen - rólok azt: b o gy a vak a n dok oknak k e 11 
o lly va )ami sz ellem i vagy testi tulajdonságaiknak lenniök, mellyeknél fogva kép esek 
a v i z tőt meg J epe tv e, akár kiuszás, akár emeltebb ·helyekre való felmászás, akár a föld mé
lyébe vízmentes elbuvás s elzárkozás, és ott hetekig hónapokig tartó koplal hatás .vagy elszunya
dás, és álhalál; akár végre a folyók medre alatt a szárazra átturakodás által, a többi emlősöket 
elölő özönhalál veszélyétől magokat megmenteni . s fentartani a víz veszélynek kitett helyeken, vagy 
hoay képesek leaalább a víz után a száraz földről . azokra valami .uton módon átköltözni. De bár · 

0 t> • 

mit teszünk fel rólok, bármelly uton s módon történjék .is az: . a ~olog mindenkor valóba1,1 olly külö-
nös, fontos és érdekes , hogy az állatbuv_ár, Qe minden természetvizsgál.ó, söt a:z igaY.iág min~en 
barátja figyelmét s nyomozását nagyon is megérd(;lmli, folytonosan oda mutatván, hogy, ezen olly közönsé
aes állatnak v a Ja mi k ü Jön ö s t estal k atá.91) k '· .s ennélfogva k ü 1 önös saj á tsa gai n ak is kell 
lennie, hogy mi ezen kíilönösségei.t mind~ ,ddig korát?t.~~m is~erjük, _s pogy .szá
munkra, mint a természet titkainak buvárai számára itt is krnálkoz1k 1:;gy JÓ alkalom, 
é rdekes felfedezésekre és haszaos igaz.ságok leleplezésére. - Minthogy .Pedig 
meg kell . engednünk minden jelenet s történetnek s igy a természettud~.mányn.ak is az~n al_api
O'azságát: ho()'y a világon elegendő ok nélkül semmi sem tortén1k, - m1 pedig a 
;akandok élet: ~zen tünemény s történeteinek semmi elegendő , sőt még csak valószinü okát sem 
tudjuk adni: meg kell vallanunk, hogy mi még ,a, vakan~ok?t, sem is~erjük! ho?y .tehát .. ~~!ette 
csalatkozik, kí azt hiszi, hogy nem érdemes, sőt hogy kar 1döt s figyelmet ford1tam a kozonsé
tJ'es s mindenki előtt ismeretes mindennapi állatokra, vagy bár melly más ~ermészeti tárgyakra.· 
Lám bennünket noha itt kepviselői vagy'unk egy ~gész orsz~g te~mé.szetbuvárainak, képes kényszeri
teni egy k.özönséges vakandok élte azon őszinte vallomásra: milly ke~eset, mi ! .. ly csekei! 
t ö redékeket tudunk mi még a legközönségesebb lények természet tort.énete1-
h ő J. Milly sok, f~lelle sok marad még nekünk js hátra terjedelmes ,hazánkban te~ndő; sőt épen 
nekünk kik alig állunk mé.g határszélén a természettudományok. előttünk uyiló, átnézhetlenü l ter
jedő és' parlago<-n fekvő m~~ejének. Milly felette sok marad itt még mivelni, tenni, viz.sgálni, fel
fedezni, tanulni, tanitani, felvilágositni, előkészíteni való számunlira, hogy azt honfiamknak csak 
járhatóvá s használhatóvá tehessük -is , s· hogy ők útmutatásunk ~ példánk .után ind~l.v~, áldo~t ter
mékenynek s gyümölcsözőnek tehessék azt a M~gyarhaza anyagi ~ sze1le~1 ?0Idog1tasara ! ~ : 
· Bátorkodom annakokáért felszólítani .az itt lévő állatbuvarok s atalaban természet v1zsgaló-

kat, méltóztatnának ezen ügyet' is emlékezetükben . megtartani, a .vakando.k .élte él'.intett homályo_s 
körülményeire vizsga figyelmüket forditani, "ezen viszonyai körül tett . tapasztalatikat mos.t i~ elő~ ozm, 
de az azután teendŐket is összegyüjteni, s igy a jöv.ő .nagyg:yülés állattani szakával .kQzlem, -
hol magam is majd az általam teendőket az övéikhez csatolván 1 reménylem , ha a ~érdés~s . dol-
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got épen meg sem fejthetnénk, de legalább nem keveset járulhatunk titkos miyoltának kipuhato
lása s ezen homályban rejlő természetrajzi tárgy fölvilágositására, s igy az ezen · közönséges ugyan, 
de nem eléggé ismert ·állat term~~zetrajza gazdagítása · s tökéletesitésére. 

Sőt még arra is bátorkodom újonnan fölkérni _a honi természettudományok számára, ezen 
most felszentelt új helyen egybegyült minden avatottjait a magyar ·Izisnek: for.ditsák vizsga figyelmü
ket átalában Jiiinden alkalommal, minden jelenetre, melly körülöttök a . n~gyszerü természet honi 
színpadján feltünik ! Neip elegendő s nem boldogító egyedül csak a kirívó s mindenki szemébe aka
ratja ellen is szökő tárgy és · tüneményeket észrevenni, szemlélni, megismérni; de figyelemmel kísér
ni . a természetben .ollyanokat is, miket ha az egész világ nézi is, még sem. látja; fölleplezni azo
kat, miket nem ritkán maga a természetbuvár is mellőz s önkárá val megvet, mert titkai a tern~é"'." 
ll'Zelnek; ott lelni föl a tényt, hol azt senki sem véli, ott találni föl az újat, hol azt senki kere
sendőnek nem gondolja; ott leplezni föl az igazat, hol azt senkrJehetségesnek nem reményli! Ez 
természetbuvár társaim! ez édes , ez boldogitó, ez ig<l;z jutalma a természetbuvárnak, mellyel, ha 
bár szorgalma . s fáradozásai é_rdemét senki sem akarná is látni, már önérzése jutalmazza őt, melly 
jutalom előtt elenyésznek a i11ilág leg~ajosabb · tapsai. 

· Adja a· természet ·ura, hogy a valót mindenkor fölfedezvén, új alkalmunk legyen neve 
dicsőítésére, s ·azon bol'dogitó v~llásos vallomásr~, mellyet egykor Sz. Dávid az isten teremtésének 
csodái .áhítatos bámulatától áthatva, 10!/.. zsoltárában ekkép· t'ön: „Uram ! rnelly nagy a te bölcses
;,séged ! melly bölcsességes minden cselekedeted ! - Csodálatos ·nagy m űveidnek nincse'n ; száma, 
,)kikkel mind a föld kereksége rakva! Keresd, és áldjad tehát lelkem az urat, és tiszteld őt min 
den műveiben; m~rt dicsőségé'lel rakva menny és föld!! 

2. 

S z ő l ő i r· a t i s z· ó z a t. 
· .Dr. Szahó Dávidtól. 

Tekintetes szakülés! 

Nem egyszerü eszméim árulása, vagy saját csekélységem mut~gatása bír engem arra , hogy - . 
miután Ínár e iárgyat Kassán a gazdasági ' szakülésben n1egérintém - itt ennek- előadásával alkal
matlankodni bátorkodom: hanem mivel ohajtanám az okos magvető példáját követni , ki minden 
földet megpróbál, de azért magvát csak az azt jól megteremni alkalmas földbe vetni igyekszik. 
Szózatom egyenesen a tek. szakosztály bölcs vizsgálati szönyegére s egyes j~les tehetségeinek 
mély belátása s tanácsa alá tartoiik. A tárgy pedig egy , szőlóiratnak t ampelographia), vagy azon . 
tudománynak készitendése , mellyben · minden egyes szőlőfajók ismertető és kiilönböztetö jegyeiknél 
fogva teljesen és helyes rendszerben leiratnak. 
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E tudománynak pedig ha valaha, most van itt hálunk alkalmas fogantatási percze; mi
dőn szerencséje van a Hegyaljának, ha nem épen kebelében is , de legalább vidékén tisztelni 
ennyi tárgyavatott természetbuvárt, különösen pe~ig e tárgyra nézve , annyi jeles · növenytudóst, 
kik névök természeténél fogva is szívesen foglalkozván természetirati tárgyakkal, midőn az ország 
illy nevezetes helyéről akarna szó lenni , vizsgáló figyelmöke.t erre még hatályosabban forditand
ják. Mert a Hegyalja , bármilly hires kisded borvilág legyen is, figyelemre, főképen pedig kime
rítő vizsgálatra- még eddig méltatva nincs. Tárgya volt ez eddig inkább csak egyes jeles idegenek 
futó tekintetének , mint tudós honfiak állandó szemléletének. Pedig természetiratilag milly érdekes 
tárggyal kínálkozik e vidék, elég hogy az ormain diszlő szőlőnemzetség még mind ez ideig hi
ányzó tudományos leírását érintsem , holott hazánk annyi borvidékeinek leirása közt, hogy ennek 
- a magyar bor zászlóhordójának a .széles földszinen - leirása legyen első, igen rendén vélném 
lenni. l\'lert a Hegyaljának hire a világot járja és ez egyik gyöngye egész. hazánknak. És mégis 
szőlőfajairól, boráról és egész fekvéséréil a külföld legkikiáltottabb hirü tudósai közt is a legfer
débb, a legvalótlanabb tudomány uralkodik. 

A Hegyalja pedig egy olly részecskéje a föld kerekségének, min a teremtő erő külö
nös gyönyörködő gonddal dolgozott. Hegyláncz · buzód1k azon végig, gazdag a te~mészet mind 
három országabeli kincsekkel. Szelidebb s a nyilt világnak, keletnek, délkeletnek és délnek néző 
ormait a híres boradó szőlő koszorúzza. Lábainál e fönséges bachus-oltárnak apróbb, gabona
termő halmok és térség feküsznek, itt ott erdőségekkel megtarkázva, mint arannyal és drága
kövekkel himzett szőnyeg, mellyen ismét gazdag ezüst sujtásként kígyózik a Bodrog és részint a 
Tisza. Mind ezek közt azonban a szőlő az, min a· Hegyalja figyel~1e, szerelme és hő reménye __:. 
mint jövedelme majdnem egyedüli forrásán - kiválólag csügg. És e nemes növeny, a növenytao 
olly nagy fontosságú egyik népes nemzetsége , még nálunk tudományos , növenytani rendszerben 
Ieirva nincs! A f'úznek, koshornak , gyökönkéoek, s. mit tudom én még hány koránsem olly neve
zetes növenynemzetnek , birjuk - habár nem valamennyinek édes nemzeti nyelvünkön is - rész
letes, egyed iratát: - s a szfüőnek, mellynek új életre s új névre forrott nemes nedvét minden 
vízimádók jégjózan gyanusitgatásai daczára is becsüljük, és bec~ülnünk kell is - rendszeres leírá
sával nem <licsekedhetünk ! - Ennek készitésére , v~gy készitésébeni közremunkálatra bátorkodom 
én az óriáskarú tudománnyal ékes szakot fölkérni. 

Mert helyes folosztási elveket fedezni föl, s azon majd összeolvadó , majd széttávozó atya
fiságos különféleséget, 1ilelly a szőlőfajok közt uralkodik, valamint azon kipuhatolni talán még· nem 
is próbált benső, 1így szólván vegytani rokonságot, melly bizonyos szőlőfaj-csapatnak tartalmában, 
vagy inkább borában lappang, nem egyes embernek adatott biztosan . feltalálni. :És aztán . helyes és 
bírálat-megálló rendszerben kellene előadni a szőlőfajokat, s azt alkotni, volna a feladat. Feladat, 
mellynek me~oldásában több mint ezer éven keresztül gyakorolják vala elméjöket annyi jeles fők , 
és még mind eddjg a criticát teljesen ki nem elégitőleg gyakorlák. Martius, Helbling , Roxas Clé
mente, Frege, Gok; Vest, Trummer, Hlubeck, Burger, 'és napjainkban a derék Babo s több je
Jesek , kik e téren tüntenek föl, majd igenis általánoskodó egyszerüségök, majd ingatag határozat
lanságuk, majd kelleténél . mesterségesebb bonyolatú rendszerök miatt, vagy egymás mnnkálatával 
nem valának megelégedve, vagy a kik munkájok körül szeriteltebb kebellel forogtak, s~ját ma
gokévaJ sem. 

27* 
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Ezért próbált most legújabban tllkotni egy új szfüőirati rendszert Bujanovics Ede úr ma
gyar gazdasági egyesületi tag, igen tudós hazánkfiJa is, mint az Hlubeck ez évi Oekono~ische 
Neuigkeiten" cúmü prágai lapja 19-ik számában olvasható. ó czéliránytalanuak tart~~n minden ed
digi. régibb és újabb szőlőirati rendszereket, mint fölöttébb tudományos szagúakat, majdnem a leg
r~g1bb am~elograph~ Columellának a szőlöfaj haszonvehetőségéből merített rendszerelvét próbálta 
folélesztem. Ezen ÚJ rendszerben a szőlőosztályzati főelv a _ bogyók színétől van véve, s e szerint 
két osztály van, egyike a fö s tett g e réz d ü e k é, minők a kékek és vörösek, - másik a fö s
t e t lenek é; minők a zöldek, zöldessárgák s a t. Ezen utóbbi osztály azután ismét fel van osztva 
5 rendre u. m. -

1. Zamatos gerézdüek. 
2. Sok és jó aszút tertnők. 

· 3. Kevés aszút termők, de jó bQrnak valók. 
4. Bornak nem valók ; öe csemegének alkalmasak. 
5. Későn érők, v~zesek és izellenek, s igy a Hegyaljára nem valók. E szerint van az 

egész szőlőnemzetségben két osztály és hét rend. 
, Láthatni ezekből , tek. Gyülekezet, hogy ez alkotmány nem egyéb , mint ki z á ró J a (J' o s 

hegy-a 1 ja i osztályzat és minthogy illyen, nem sokat nyer vele e_z ampelographia , mintho;y a 
tudomány elveinek mindenütt és mindenkor kielégitőknek s irányadóknak kell lenni~ Mert a felosztási 
elvek világáriál bárkinek és bármikor útba kell igazodhatnia~ Már pedig e rendszerben részint olly 
jegy állittatik fel elvül, melly szerint eRy család tagjai elszaggattatnak egymástól és egészen külön 
osztályba tételnek , csak azért, mert nekiek , minden külső és belső rokonság mellett, különböző 
szín jut?tt, példáúl: a fekete gohér az első, a fehér a második osztályba tartozik, igy a muskatal, 
balafánt, bógár s a t.; r6szint olly ingatag tételre van fektetve némelly rend, melly mellett sok 
szőlőfajt nem tud az ember hová sorozni, -'- illyerí a petrezselyem , melly néha jó as~út is .á.d, de 
bornak is igen jó, ~semegének is különösen alkalm

1
as, és leginkább arra _is használják; - így van 

·-a dolog a kecskecsuvel is, mellyet nehéz. elhatározni, a csemegék rendél~e .tartozik-e, mellyek közt 
majdnem első, vagy azok szerint, kik ebből igen nemes zamatos bort készitcnek, a jó boradók 
köié ; ·- igy van a dolog a muskatallal is ; - a hárslevelü pedig bizoqyosan két rendhe tarto~ik, 
mert ez pézsmaszagú is, a legjobb aszút is adja; - végre olly különböitető jegyek szerint történik 
az elrendezés , mellyek nem láthatók, hanem csak az igen bizonytalan és százféle körlilmén~ektől 
föltételezett tapasztalat útján el vonhatók. Igaz, hogy némelly fajok különös rátermettséggel birnak 
hogy megasszanák, s ekkor ezek a sok és jó aszút adók rendébe tartoznak kétség kiviil; de sokszor 
évek telnek el olly mostoháúl, hogy me~aszni nem képesek , - hát akkor ~ová fognak tartozni'? 
főkép a kezdő szőlész micsoda jegyből ismerjé meg, hogy ezek ezen rendbe tartoznak, ha aszút 
csakugyan egyetlenegy gerézden sem talál'? Mert nemcsak a jártasok és avatottak kedveért ké
szülnek a leiratok s eft:éle eligazodást segítő osztályzatok ; de sokkal inkább a gyakorlatlanok ta
nitása végett, kik pedig egyes fajok tulajdoµságát előlegesen nem tudhatják, hanem azt majd a 
leírásból tanulnák meg. - Úgy vélem · e szakban keletkezett minden új épitménykét a figyelem me~ 
leg karjaival kell körülölelni , körültápogatni , ha valljon ez-e a régen várt üdv és áhitat temploma, 
mellynek még mind eddig fölszentelő papja nem találkozott. - Azonban a hegyaljai mívelt és a 
sző lővilág gyönyörüségeibe útmutató mellett részt venni s tudományosan· is avatkozni vágyó szőlő-
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birtokosak kedveért minden esetre éljen e rendszer és köszönet érte a tudós férfiúnak. Legyen ez 
vezériránya a Hegyalja becsületét a világ előtt féntartani óhajtó és nemes bortermesztése által saját 
erszénye jó állapotját eszközölni kív~nó hegyaljai szőlőgazdának. Mivel ez kimutatja, mellyik 

· szőlőfaj mi czélra alk~lmas és mellyek azok, miket a Hegyalján nagyobb átalánosságban 
termeszteni és szaporítani kell. De több ne akarjon lenni, a tmfományvilágszerü mezején ez meg 
nem élhet. " 

Tehát a ki fejét e munk~ra veti, szükség hogy birkanyugalommal _ne nézze s ne fogad
ja el az eddig kikiál.tott s használt helytelenségeket ; hanem kísértse meg a természetet tilkoJ vilá
gosságában s azon módjában kilesni , mi szerint alkot ö és sző össze csoportokat vagy családokat, 
- s próbálja illy természeti rendszerbe ütni munkálatát. Mett a szőlővilágban mindjárt ; ~íső szétte
kintéssel észrevehető, miként több szőlő · - bár más néven neveztetik - hasonlít egymáshoz , izr.e, 
húsosságra, vagy levességre nézve, - másoknak meg életművei - a leveltsk, vesszők és kacsok -
vannak vagy ldomukra, vagy ruházatukra nézve hasonlóan alkotva. , Azonban sok szölőfajok ismét 
semmi tekintetben sem hasonlítnak egymáshoz. De épen azon jellemeket s életmüvezeti rokonságo
kat, azon - úgy szólván - élet- és vegytani atyafiságot összekeresni s igy - minthogy a gyu
mölcs mjnősége s annak és az egész siőlőbokor életmüveinek képlete minden bizonnyal kapcso~ 
latban állnak egymással - egyűvé kapcsolni, mellyek együ•;é valók , s" k,Ülönválasztani, mellyek 
össze nem illenek ; továbbá a családok ismertető s az egyedek különböztető jegyeit olly világosan 
szemelni ki és rakni össze , hogy minden egyed mintegy önkényt a maga helyére álljon, vagy a 
maga helyére állitott könnyen feltaláltathassék: ezek az ihletett szőlőiró által megoldatandó feladatok. Mivel 
a jó szőlőírati rendszernek úgy kell alkotottnak lenni, hogy mind az egyszerű tapasztalati szőlőgázda, 
mind a növenytudós szigorúan tudományos kivánatainak megfelelhessen. E szerint abban mind ·a. 
már megii:ottak gyakorlott és nem gyak.orlott szőlész által könnyen föltaláltathassanak , • • mind a ne
talán meg nem írottak, vagy újonnan feltaláltak, zavara nélk~l az egésznek, első tekintetre a ma
gok helyeikre . iktatta~hassanak. Tehát szoros bírálat alá kell vetni az egyes fajok jegyeit, valljon 
állandóan megvannak-e azok , vagy csak idöjárat, helyzet és mív.elés szüleményei.; ezen állandó 
jegyek szolgálhatnak egyedíil biztos anyaglatúl s elvül, mellyhől aztán az osztá.1yo~áS rendszerének 
vázolatát felállitani lehet. . 

Ezek levén zsinórmértéke a szőlöirati rendszernek, bennem még cs:ik az obajtás forró és 
az akarat erős azt alkotbatni , de kész kidolgozattal előállaní még ez úttal nem bátorkodom. Mert 
eddig még ídőm, mellyel a Hegyalján némi tudományos eszmélettel a szőlő iránt, élhettem le, rö
vid volt. De figyelni , vizsgálódni s tapasztalatokat gyüjteni nem csak meg nem szünöm , de igyeke
zetemet kettőztetni szándékom, hogy - Ú~y minél előbb elérhessem a szerencsét, bemutathatni a 
t. természetvizs-gáló társulatnak a Hegyalja ampelographiáját. Eddigi vizsgálatim nyomán majd meg
győződéssé szilárdult véleményem , hogy midőn isten kezdetben szőlőt teremtett, teremtheté a leg
tökéletesbet, mellyben íz, zamat, gyöngédség, húsosság, keménység, levesség a legtökélyesb és 
gazdagabb összeolvadásban valának s vannak maiglan. És e szőlőfaj a hegyaljai szőlő fejedelme, a 
fo r m í nt. A formint tehát, a minden tekintetben első, sőt csaknem egyedüli hegyaljai szőlő, az 
alaptö , mellyböl valamennyi szőlő faj képződött, mivel és és elhanyagolás s kedvezőbb vagy sa
nyarúbb égalj állai. És e középpontLól mentek keresztül a bogyók j domra nézve , ennek t~jásd.ad 
alakából egyfelé a gohéron , bógáron , kecskecsecsün a leghosszabb bogyójú s már végeivel is-
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mét egymáshoz hajolni s közeledni akaró görbeszőlőig; - másfelé, mindig összébb ~ömbölyöd
-vén a bogyó, a fehérszölön , hárslevelün s a gömbölyü szemü szőlők nagy nemzetségén kere~ztül, 
talán a Iegtompább s szinte visszanyomottan gömbölyü bogyójú balafántig. Legalább a képle.tek 
ezen menetelét ~ertnészetesen föl lebet venni. - És aztán a bogyók idoma legállandóbb jegy s 
legáltalánosabb, tekintetbe sem vehetvén azok formáját, mellyeket a fürt tömöttsége talán külön
féleképen össz~v~ssza szoritott. Es igy az osztályok elvét a bogyók idoDJáról lehetne legalkalma
sabban venn~, vegyileg és élettanilag is, úgy látszik, leginkább tétetvén igy együvé a rokonok, 
De csak kétfelé osztván e jegy szerint a szőlőket , t. i. hosszas bogyójuakra és gömbölyii bo
gyójuakra. A másik szinte állandó jegy a levelek ruházata, ugyanazon faj örökké zöld és csupasz, 
vagy szürke és gyapjas vagy kóczos levéllapot hozván elő. A levelek formája is, főkép azok egyes 
része~é , különös figyelmet érdemel. A mi pedig a bögyók szinét illeti, minthogy ugyanazon csa
lád egyedei közt vannak különböző színüek: azt felosztási elvül használni nem lehet. 

. Szolgáljanak ezek csupán csak a tárgy titkosan gazdag belsejének felmozgatásáúl és 
szellfütetéseül. . . 

A dolog minden esetre érdekes ; szemes combinatiókat , tudományos kísérleteket és ih
letett tapintat9tt kiván , 'bogy tökéletes . egésszé idomúljon. _Több fők összemunkálásának s tapasz.:. 
talatközl~seinek lehet ez sükeresb gyümölcse. Nyissa meg ennélfogva keblét e kiáltó szómnak a 
tudós szak, és "tegye magáévá a szőlőnemzettség · e leirói tisztét. E tisztelt társulat a „természet
vizsgáló" isteni czímet hordozza hömlokán, és örül a haza a már eddig is tapasztalt fényes s ük e~ 
ren, hogy méltán hordozza. Tegye hát vizsgálódásai tárgyává a természetet e kicsiségekben is 
t, ~. a szőlőalkotás vizsgálásában, - kicsiségekben úgy is legdicsőbb a természet. Többek, avatotta.b~ 

·bak, ihletettebbek , vagy akár szerencsésebbek pillantásainak megnyilhatik a természet titokteljes 
kebele s világra vonhatja egyik vagy másik választott a kincset, mit - meg tehet - egy némelly 
~gé~z életén keresztül áhítattal les - és hiában Je3, Eszközöljük tehát azt, hogy felső Magyaror
szág - első rangú helye, a Hegyalja, háladattal emlegethesse az orvos- és . természetvizsgáló társaság 
~z itteni gyülését, köszönhe~vén ennek az ő neme~ termékében még mind eddig u~alkodó zürzavar 
között ez alkalommal lett rend szereztetését. · · 

r ' 
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Petényi Salamon fölszólitása a honunkból inár vég~é-, 
pen kipus~tult . bölény e~, és az elenyé"szés ör~ényé

.. ~· ben forgó hódok ügyében.*) 

Az átalános természettudományoknak s így az állattannak is l;orunkbani roppant haladása, szük,
ségessé tevé, nem csak a föld jelen képlete teremtményeinek s élőlényeinek kifürkész~s- s meg- : 
ismerését, hanem magoknak a volt ősvilág állatainak bármilly csekély ereklyékben is reánk szállott 
érdekes adatai szorgalmas kinyomozását s megmentését' - mielőtt végkép elnyeletnének· az idő . 
sebes folyama feledékenységörvényében. · 

A teremtő müveivel bőkezüen megáldolt, de ezek ismeretében a többi nemzetek után 
nagyon hátra maradt hazánkban, napról napra többen törekstenek azon is , hogy a boni 'állatok 
minden osztályai , fajaik, és tulajdonságaik szerint kifürkészve , ment.ül előbb is~1iertessenek meg 
valamint hazánkfiaival úgy átalában a tudós világgal. - De meg kell vallanunk, hogy mi ,e tu
domány fölötte terjedelmes mezejének . alig állunk még küszöbén ' s hogy még hihetőleg soká 
maradunk rajta s körülötte' azért ' mert e tekintetben is eldődeinktől mitsem örökölvén ' s a 
velünk egykoruak közt e tudomány iránti rokon érzelem s vonzalom alig találtatván itt ott, job
badán magunkra hagyatva s elsíigetelve állunk a minden jó előmozdításának azoa kecs, ösztön, 
emeltyii és áldásaitól , mellyek egyedül az érdekösszeköttetés , és kölcsönös müködés utján ér
hetők el - főleg e tudományb~n is. 

Azon kitiinő előszeretet 'és kedvezés, mellyel a Magyarhon fiai a természettudományok 
iránt már az . által is mind inkább bizonyitnak , hogy nagygyüléseinkben évről évre nem csak na
gyobb számmal jelennek meg, hanem czéljok s müködéseik iránt mindig melegebb részvéttel is 
viseltetnek, fölbátoritott engemet arra, hogy a jelen gyülés nagytekintetii közönségen.ek figyelmébe 
ajánljam, egy , eleinte ugyan csekélynek látszó, de a maga körében nagy, a Magyarbon faunája 
érdekében szent, sőt az átalános természetrajz ügyében fölötte fontos, s azért is igen szives és 
szorgos kérésemet - ·és fölszóllitásomat. . 

<..· E fölszóllitásom tárgya, az egykoron Magyarh~n rengetegjeiben számosan tartózkodó, de 
már innen ·is végképen kipusztúlt egyik tetemes emlős, t. i. a. be 1 én y; de szintúgy a már nem 
sokára hazánkból Í!I kipusztulandó hód, hazánkbani hol voltáról, jelesen pedig Magyarhon melly 
tájain, micsoda időben ~ micsoda mennyiségben volt előfordulásaikról '? szólló hiteles, s ezen k~t 
nevezetes emlős magányrajza kiegészítése s megmentésére szolgáló hii adatoknak lehetséges ki
puhatolása, eszközlése s velem való kegyes .közlése. 

<f) Ezen- érdekes Íölszólitást, a tudós értekezö röviden a közülésben is ismétlé. · 
A szerk . 

. ' .. 
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Hogy a b ~lé n·y (bölény, bölöny, begye, vadbika; tótul zubr, }ubar, byk d1woky; 
németül Auerocbs; Bos urus Línn.) valamint a szomszéd Gácsország, Bukowina, Moldva és Erdély
ben•) úgy szinte -magyar hazánk több erdős tájain valaha számosabban tartozkodolt· légyen, arról 
szóllanak az ezen állattól vett megnevezései több tájak- és helyeknek. úgy neveztetik belényektől 
példáúl Bih~r megyének egy nevezetesebb hegylánczolata , sőt mezővárosa is „B elé ny e s"-nek, 
az az belények tanyájának, tartózkodása helyének; ugyanott ezen vadbikáktól ,,Bika cs'; nevü'' 
nagyobb erdős hegyek szomszédságában fekvő· helység. 1844-ben erre tett utazásom s e felüli 
tudakozódásom alkalmával, többektől azt ·hallám, hogy a Bihar · hegy tövén még e jelen század elején 
lövetett volna egy bölény ('? !). · . 

. De hogy a bölények Magyarhon éjszak nyugotibb , főleg Kárpát alatti reugetegdús tar':': 
tornán yaiban is számosabban tartózkodtanak légyen , kétséget nem · szenved. Tanúsítja ezt többi 
közt a fehé,r és fekete Árva folyók közt Árva megyében .kebelezett .„z u b ro hl a wa" nevü hely
ség. A „h 1 a w a; hl a w nj" szó , nem jelent tót nyelven mindig csak fejet vagy kapo·nyát, de 
gyakorta egy főosztályt, főhelyet is (mint deák dialectusokban is példáúl: caput bonae spei capo 
?'ls~ria s a t.~ ~ hihetől~g ~ehát itt is a Zubrohlawában nem talán épen bölényfejet, de jele~tbeté · 
mkabb a bolenyek v. 1. tolul Z u b r ok tartózkodása egytk föbelyét, fötáját ''. 

Az 18,,.6..:ki évi télhóban beszterczeb'ányai kirándulásom után a véglesi várban · Petényi 
Gábor öcsémnél. több , irántam 'barátságból összejött férfiakkal különféle természettudományi tár- · 
gyakról értekezvén, történetesen hallám öcsém szájából, egy. a vár szomszédságában fekvő 
„Z u·b r a ti n-y" neve.t viselő táj említését. - S a mint az gyakorta történik, bögy egy eszme, 

• egy gondolat, egy szó vagy név. alkalmat nyújt több tárgyak fejtegetésére , sőt néha a 'legérde
kesebb tették végréhajtására: úg)· szolgált ingerül ez is e tárgyróli bővebb · értekezésünknek. -. 
En, ki egyébiránt 'is törekszem , ezen már hazánk emlékezetéből is elenyésini indult allat ·ma
gányrajzat legalább némi töredékekben megmenteni , - s kinek ez állat ismeretére vezefő minden · 
boni adat kimondhatlan kedves _és kivánatos, - természetesen azonnal kaptam a„ néven, s arra 
figyelmeztetém barátimat: valljon a „Z u b r a tin y" nevü táj nem kapta-e · egykoron ezen méu 

• ... ' r> 
mostanáig is ·megtartott ős nevét az ottan őskorban számosan tartó.zkodó bölényektől '? - miután · 
„z u b r a fi ny" szó GS~k- ugyan semmi egyéb, mint Biharban a Belényes·, az az Zubrok vagy is 
Belények tanyája, tartozkodásuk helye. ' , · 

· 'E dologról ·baratim· közt nyilvánitott gyanitg~tó észrevételeim azonnal utai nyit~nak még 
sokkal kedvezőbb eredményekhez. Mert egyike a jelenlévőknek t. i. a kalinkai kénbánvák 'és buták 
tudós fölügyelője, tek. Ádler Károly úr, - a H~uerit ásvány fölfedezője, -~ · azt bÍzonyitá örö~ · 
mömre, hogy a bölények Zólyom megyébeni egykori voltukról, ·valamint még Mátyás idejében s 
jelesen e kiraly altal ott . gyakrabban tartott bölényvadász_atokról, nem csak a nép közt maradtak 
fen regék, · de hogy .tudtára írott levelek és bizonyityányok is léteznek valamint a zólyomi vár 
kincstári, úgy a megyebeli levéltárakban is. - S íme ezen új adatok · valanak egyszers1nir:id új 

' 
~) Ez utolsóban még a mu\t század közepén s vége felé is nem ritkán találtattak; mert· Benkó fransylvaniája 1 . . 131. 

lap. szerint 1740-ben Gyergyószék Bunkhavasa és Tölgyes begylánczok erdós tövében, nevezetesen a borszéki 
határban , és ismét 1775-ben l!.Z Udvarhelyszékból Moldovába Atterjedö Rika, Boroszlányos és Bölönyi renge
tegekben, jelesen pedig Füle helység határában; sót némellyek bizonyítása szerint az utolsó darab t814-beo 
ugyan csak Udvarhelyszéken lövetett el. Ért eke z ő. 
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rugóm s ösztönöm arra, hogy legközelebbi nagygyülésünkön folyamodjam a Magyarhon egybe
sereglett természetbuváraihoz jelen fölszóllílásommal , s kegyeteket megkérjem a honi természet
rajz nevében : miszerint az ezen , hazánkból is már végképen kipusztult , sőt egész Euröpában 
egyedül még a litvániai és f{aykázhegy alatti posványos rengetegekben vadon létező, roppant 
emlőst illető bármi adatokat, az után na bár hol hazánkban s bármelly . nyelven nevezett helyekről, 
vagy őskorból re.ánk szállott hárminémü népregékből származottakat, de leginkább ezen állatnak 
hazánkbani hollartózkodása-, mennyisége-, életmódja-·, reá tartott vadászatok-, mikor történt ki
pusztulása s több effélékről szólló i~ományokból meritett , hitelt érdemlő tudósitasokat nyomozni, 
kivonni, gyűjte ni , a gyüjtötteket aztán időrül időre velem is közleni méltóztatnának. 

Bátorkodom továbbá a nagytekint. közönség figyelmébe ajánlani egy másik, már mű
ösztön és műügyességénél fogva is felette érdekes, de az 'elenyészésnek ha.sonló örvényében forgó 
emlős, t. i. a hód (Castor fiber, Linn.; nérn. Bieber; tót. Bobr, bo~or) ·honi lermész~trajzáboz 
tartozó becses adatok puhatolását, gyüjtését, s velünk való kegyes közlését;.'- mielőtt ezek vele 
együtt kipusztulnanak Magyarhon lakosai emlékezetéből. · 

Hogy a hazánkban annyira megritkult, s tudtommal csak a Duna iiartjain s laktalan 
szigetjein , p~ldáúl Bánság határszélén Dubovácz nevü falutól 0-Moldováig (lásd Schmitz János 
értekezését a hódról a Bánságban temesvári munkálatok 111 és 11 '..!-ik lapján!) itt ott még egyes 
példányokban lappangó hódok , valaha hazánk iegtöbb folyói mentében előfordulának a Lengyel, 
Austria és Steyer határszéleitől lefelé egész Orsováig, azt világosan tanósilják, szintúgy mint a 
bölényeknél, mind azon helyek, mellyek e jeles állat után neveztettek el. Ide tartoznak például: H o di s 
Vas megyében ; Hodos és két H o di s Biharban, a Gyepes folyó és Mocsár helység szomszéd
ságában ; · Hód s ág ·Bacsban; Hód mez ő-V á s,á r hely Csongrádban ; H o do n i n , Morva men
tében , :Magyarország határán ; H o d o s i-t ó (közönségesen Czegei-tó) Doboka megyében, melly 
koránsem a hódaktól (szárcsáktól), rnert akkor hódasi tónak neveztetnék, de a hódoktól 
vette nevét;-. Biebersberg, Pozsony-; Bobrow, Árva-; Bobrownjk és Bobrówec, 
az az Hódos , Hódfalva, Liptó megyében s a t. mint megannyi , a hóddús. őskorból reánk mara
dott bizonyítványai az ezen állat hazánkbani nagy elte~jedésének s hol volt efőfordultának. 

S hogy többi közt a hódok Zólyom megyében, nevezetesen Beszterczebánya vidékén -
hol alig maradt meg hirök - 01ég csak a mull szazad vé~e felé is nem ·épen ritkák valának, bi

zonyitja haz~nk egyik legjelesebb földirója, Bél Mátyás „Notitia regn·i Hungariae'' czimü diszmun
kája II-ik rész, 2-ik köt. 386-ik lapján e következőket emlitvén azokról: ,,Meminimus Castorem 
intra Neosolium et Garauszeginum interceptum fuisse , molis haud úmnino exiguae , quem apud 
Pharmacopolam neosoliensem, Andream Schnee antiquae fidei morisque v(rum, spectavimus, carnes ejus 
epulis adhibitas etiam comedimus. Redemerat illé ani,mal hoc amphibion testiculorum ( castorei, 
hódony, Biebergeil) causa, pretio minore, quam vel uncia hujus medicamenti emi . possit." 

Az eddig előhozottakból átlátni méltóztatik a nagytekint. gyülés, milly nagyon ·szivemen 
fekszik a hazánkból, már részint kipusztult , részint enyészethez közelgő ·érintett két honi em lős
nek a végveszély kezeibő l egyedül szorgalmas és kölcsönös buvárkodás árán megváltható, tudomá

- nyos emléke . . 
S épen ezen , ki vált a honi természettudÖmányok iránti kitünő szeretetében' a nagytek. 

gyiilésnek helyezvén édes bizahnamat; újra bátorkodom ismétleni már többször nyilvánított abbeli 
( 28 
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kérésemet: méltóztatnék az ezen állatokra vonatkozó bármi adatok puhatolását, gyüjtését, s ezek
nek akár külön levclezés , akár a hirlapok utján , de még leginkább a jövő soproni naggyülés 
alkalmával velünk leendő közlését~ a mennyire csak lehet kegyesen eszközleni; - bizvást számol
hatván e tárgybani minden adat- s fölvilágositásér.t az átaláno's természetrajz és a honi tudományos
iág legforróbb köszönetére, ·s háládatosságára. 

Sáros .vármegyében 1846. év aug. közepéig talált növe
nyek névsora Bischoff rendszere szerint. 

lrta IIaz&l!nszky F1-igye11, eperjesi tanár. 

1. Osz1ály. Kétsziküek. 
l. Rend. C s ö t és e k. Leguminosae. 

1. Család. P i ll a n g ó s o k. 

a) Kerepképüek: 
1. Rekett)re. Genista. G. pilosa L. Sóvár G. tinctoria L. 0 ) 

G. germanica L. Sóvár. 
2. Zanót. Cytisus. C. Laburnum Le. C. nigricans L. C. 

prostratus Scop. Albós. C. biilorus L. Heritien C. 
leucantnus W. K. Tehány. 

3. Iglicz Ononis. 0. hircina Jcq. Bártfa. 
4. e s i g acsö Medicago. 1\1. sativa L. 1\1. falcata L. 1\1. 

intennedia Schult. Eperjes M. lupulina L . .l\f. miriima 
Lam. Eperjes. 

5: sz apuka Anthyllis. A. Vulneraría. 

12. Pat kóczim Híppocrepis. H. comosa L. Maloveszka. 
Lipócz. 

13. B altaczim Hedysarum. H. Onobrych.is L. 

e) Babóképúek: 

14. B a bó Vicia. V. hirsuta K. V. tetrasperrna K. V. pisi~ 
formis L. V. sylvatica L. Epeijes. V. Cracca L. V. 
villosa Roth. V. Faba L. e. V. sepíum L. V. sativa 
L. V. angustifolia Roth. Eperjes. 

{5. Lencse Ervwn. E. Lens. L. 
16. Bükkön. Lathyrus L. L. tuberosus L. L. prawnsis 

L. L. sylvestris L. 
17. Lednek Orobus. 0. vernus L. 0. niger L. Epeije:;. 

d) P a sz u 1 y k é p ú e k: 

..J 

6. M é z k erep Melilotus Tourn. M. officínalis 
leucatha Koch. 

Willd. M. 18. Paszuly Phaseolus. Ph. multiflorus Willd. e. Ph. rnl- ") 

7. Lóhere Triföliwn. T. prat.ense L. T. medium L. T. 
rubens L. Lipócz T. ochroleucum L. Zboró. T. pan
nonicwn L. Zboró. T. arvense L. T. hybridum L. T. 
badíwn Sclireb. Czígelka. T. ag'rarium L. T. felifor
me L. Abbós. 

8. pofa.szárny Dorycnium Tournf. D. suffrnticosmn Vili. 
K. Pektin. 

9. Kerep. Lotus L. L. éorniculatus L. 
to. B ó ka. Astragalus. A. Cicer L. A. glycyphyllos L. 

bl B altaczirnk épűek: 
1 L Kor nilla. Coronilla. C. varia L. 

garis L. e. 

II. Rend. R 6 z s á s a k. Rosiflorae. 

2. Csal. Ma n d o la ék Amygdaleae Juss. 

19. Man'dola Amygdalus L. A. nana L. e. A. communifs 
L. e. 

20. Ö sz b ara ez k Persica. Pers. vulgaris Mii!. e. 
21. Szilva Prunus L. P. Armeniaca L. e. P. spinosa L. 

P. domestica L. e. P. cerasifera L. e. P. avium Kh. 
P. Cerasus L. e. P. Chamaecerasus J. Sárosi nir
hegy. P. Padus L. e. 

•) Azon növenyek , ~ellyckhez a Jakhelyök nem csatoltatik a~ eg~sz megyében találh;;tóli.. 

> 

3. Család. Rózsáé k Rosaceae Juss. 
22. Baj nócza Spiraea L. S. Aruncus L. Eperjes. S. IB

maria L. S Filipendula L. S. ulmifolia Scop. Sóvár. 
23. C z i k\ász Geum. G. urbanum L. G. rivale L. Lipócz. 

v 24. Szeder Rubus. R. Idaeus L. R. fruticosus L. R. cae
sius L. R. saxatilis L. Lipócz. 

25. Sz amócza Fragaria. F. vesca L. 
26. Pim p ó Potentilla. P. supina L. P. anserina L. P. 

rupestris L. Sóvár. P. recta L. Eperjes. P. argentea 
L. P. aurea L. Lipócz. P. verna L. P. cinerea L. Ka
vícsán. P. opaca L. P. alba L. 

27. Timpó Tormentilla L. T. erecta L. 
28. Pár 1 ó Agrimonia. A. Eupatorium L. 
29. Rózsa Rosa. R. pimpinellifolia DC. R. alpina L. 

Sóvár. R. cinnamomea L. Lipócz. R. rubiginosa L. 
R. gallica L. Eperjes. 

4-. Család. Vér fő ék Sangvisorbeae. Lindl. 
30. B ok á 1 Alchemilla. A. vulgaris L. A. montana Willd. 

A. arvensis L. Görgelylaka. Gáboltó. 
~1. Csábair. Poteríwn. P. Sangvísorba L. Bártfa. 

5. Család. A 1 m a ék Pomaceae. Lindl. 
l 32. G a 1 a go ny a Crataegus L. C. Oxyocantha L. C. mo

nogyna L. 
e 33. K ő nász p o 1 y a Cotoneaster Med. C. vulgaris Lindl. 

Sóvár. C. tornentosa Lindl. Lipócz. 
34. Körtvély Pyrus. P. communis L. P. rnalus L. 
35. Kőkör te Aronia Pers. A. rotundifolia e. 
36. B ereken y e Sorbus. S. domestica L. e. S. Aucu-

'-- paria L. Sóvár. S. Aria Crtz Tehány S. torminalis 
Cmµ e. 

III. Rend. Te r p etin ü e k. Terebinthaceae. 

6. CsaláJ. R u t á é k. Rutaceae. 
:n. Ezerjó Dictamnus. D. Fraxinella Pers. Maloveszka. 

IV. Rend. K u p a k o s a k. Tricoccae Bart. 

(Hármancztokúk ). " 

7. Család. H á 1 y o g faék. Staphyleacea. 
38. Hályog fa Staphylea. S. pinnata L. Eperjes, ' 

s. Család. Csutka 1 o m ék. Celastrineae. 
( :~9. K e e s k e rágó. Evonymus. E. europaeus. L. E. ver

rucosus L. Lipócz. 

9. Család. Bengeék. 
40. B e n g e. Rharrums.· R. frangula L. R. catharticus L. 
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t 0. Család. F ü t ej é k. 

4 i. F üt e J Euphorbia. E. Platypbyllos L. Eperjes. E._ 
stricta L. Sztebnik. E. angulata T. Eperjes. E. helio
scopía L. E. procera i\I. B. Kavicsán. E. palustris L. 
Lipócz. E. amygdaloides L. E. Cyparissías L. E. esula 
L. E. exigua L. Eperjes. 

42. Sz é 1 fü i\Iercuriali~. M. annua L. Eperjes. M. peren
nis L. 

V. Rend. Malpighiafélék. 

11. Család. J u h a r é k. 
43. Juhar. Acer. A. campestre L. A. platanoídes L. e. 

A. Pseudoplatanus L. 

VI. Rend. Ampelideák. 

12. Család. Venyige ék. Sarmentacea Ven. 
44. Szó 11 ó Vitis. V. vinifera. Tehány e. 

VII. Rend. Ár o r r fél ék. Gruináles Bartl. 

I 3. Cs~ád. Só s di ék. DC. Oxalideae. 
45. Só s di Oxalis. O. Actosella L. 0. stricta L. Eperjes. 

14. Család. Lenék. Lineae DC. 
I 

46. Len. Ünum. L. usitatissimum. L. austriacum. Tehány 
L. tenuifolium Tehány. L. flavum L. Lipócz. L. ca
tharticwn L. 

15. Család. G ere 1 y ék. Geraniaceae DC. 
' 47. Gerely Geranium U. G. ·phaewn L. Eperjes. G. syl-

vaticwn L. G. pratense L. G. palustre L. G. sangvi
neum L. Eperjes. G. pusillum L. G. dissectwn L. 
Eperjes. G. colwnbinum L. Szokole. G. molle L. 
Eperjes. G. robertianum L. 

f6. Család. Fájvirágék. A. Rich. Balsammeae. 
48. Fáj virág Impatiens. 1. Nolitangere L. Czigelka. 

VIII. Rend. 0sz1 o p o s a k. Columniferae Bartl. 

t 7. Család. M á l y v ás o k. Malvaceae. -
49. l\lályva l\Ialva. l\I. sylvestris L. Eperjes. 1\1. rotundi-: 

folia L. 
50. Ziliz Althaea. A. officinalis L. Jakabvágás. 
51. Paizssajt Lavatera. L. thuringiaca L. 

18. Család. Szol dók ék. Tiliaceae Kunth. 
52. Szoldók Tilia. T. europaea L. 
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IX. Rend. Kelyhvirúk. Calyciflorae Bartl. 

19. Cs'alád. Csőviricsék. 
e.. !i3. Szirompár Circaea. C. alpina L. Cserhó. C. lutetiana 

L. Bártfá. 
54. Csészekürt Oenothera. 0. biennis L. 
55. Csővirics Epilobium L. E. angustifolimn L. E. parvi

florum Schreb. E. roseum Schreb. E. hirsutum L. E. 

montanum L. E. palu tre L. E. trigonium Schrnk 
Cserhó. 

20. Család. Füzény ék. Lythrariae. 
56. Füzény Lythrum. L. Salicana L. 

X. Rend. Nyirkosak. Succulentae Bartl. 

21. Család. K őt 9 r é k. Saxifragea. 
57. Kőtör Saxifraga. S. Aizoon. Lipócz.__ Ó-Ruzsin. 

22. Család. P o zs g a ék. Crassulaceae. 
58. Szaka. Sedum. S. Telephiwn L. S. acre L. s: hexan

gulare L. Maloveszka. 
59. Fülfű SemperYivum. S. hirtum L. s: montanum. L. 

Simonka. 

Xl. Rend. Szeg f ü v i r ú k. Caryophyllfoae 
Bartl. 

2 3. Család. Sz i 1 e ne ék. Sileoeae. 
60. Derczefíí Gypsophila. G. muralis L. G. rigida L. (Tu

nica Saxifraga Scop.) Czempata. 
6l. Szegfű Diantlrns. D. deltoides .. D. carthusianonun. D. 

Arrneria L. 
62. Szappapfíí Saponaria.' Sapon. olftc. Tehány. S. Vac-

caria L. M. Isla. 
63. Kukuba Cucubalus. C. bacciferus Bártfa. 
64. Szilene Silene. S. gallica L. Stebnik. S. Otites L. ,S. 

nntans L. S. nemoralis W. K. 
65. Mécsvirág· Lychnis. L. Viscaria L. L. flos cuculi ~· 

L. vespertina Sibthp. L. diurna Sibthrp. L. Githago 

Lmk. 

24. Család. Húrok. Alsioeae Bartl. 

66. Szagyán Sagina. S. procumbens L. 
67. Csihehúr Spergula. S. arvensisL. S. nodosaL. Lipócz. 
6H. MaJár!Júr Cerastimn. C. aquaticum. L. C. glomera-

tum T!Juill.' Lipócz. C. barbulatum Wahl. Tehány. C. 
sellliliecauJrum L. C. triviale Link. C. arYense L. C. 

sylvaticum W. et K. 
t:HJ. I,.udhúr Alsine. A. rubra L. . 
70. Homokhúr Arenaria. A. serp-yllifolia L. A. Trinerv1a L. 

71. Olocsán Holosteum. H. umbellatwn L. Tehány. 
72. Csillaghúr Stellaria. s: nemorum L. Lipócz. S. medin 

Vill. S. Holostea L. S. glauca Withrg. S. graminea L. 

2ö. Család. Pa r o ni eh i a ék. Paronychiaceae 
' St. Hilb. 

73. Porczika Herniaria. H. g1abra L. 

2 6. Család. Szik l ár ék. Scleraotheae Link. 
7 4. Sziklár Scleranthus. S. annuus L. 

27. Család. Ama r a n t ék. Amarantheae. 
75. Amarant Amaranthus. A. retroflexus L. 

2 8. Család. Liba lop p é _k. Cbenopodiaceae. DC. 
76. Libatopp Chenopodium. Ch. rubrum L. Ch. hybridurn 

L. Ch. urbicum L. Ch. murale L. Ch. polyspermum 
L. Ch. Vulvaria L. Ch. Bonus Henricus L. Ch. glau
cum L. 

77. Laboda Atriplex. A. hortensis. A. patula. A. lacinia
ta. A. rosea. 

XII. Rend. G u t ti hoz ó k. Guttiferae Bartl. 
29. Család. Linkáék. ~Iypericioeae DC. 

78. Linka Hypericum. H. perforatum L. H. quadrangulare 
L. Bártfa. H. hirsutum L. Siroka. 

XIII. Rend. Szuha r v i r ú k. Cistifiorae Bartl. 
3 o. Család. Át á n ék. Tamariscioeae. 

79. Átán Tamarix. T. gerrnanica L. Bártfa. 
31. Család. Boglárpóték. Parnassiaceae. 

80. Boglárpót Parnassia. P. palu tris L. Siroka. 
3:J. Család. Violáék. Violariae DC. 

81. Viola Viola. V. arvensis Muray. V. tricolor L. V. mi
rabilis L. Eperjes. V. pratensis M. K. V. canina L. 

V. sylvestris ham. V. odorata L. V. hirta L. 

33 Család. Szuharék. Cistineae DC. 
82. Szuhar Helianthemum Tourn. H. vulgare Gm1a. 

XIV. Rend. Tök te r m ö k. Peponiforae Bartl. 
34. Család. Ribiszke ék. Grossulariae. 

83. Ribiszke Ribes. R. nigrum L. e. R. rubrwn L. e. R. 

Uva crispa L. R. Gros ularia L. 
35. Család. Gőnye. Bryooia. B. dioica L. Eperjes. 

XV. R. Mák i a k. Rhoeadeae (Pipacsiak) Bartl. 
3fi Család. Keresztesek. Cruciforae. 

8J. Vizzsázsa Nasturtium. N. officinale R. Br. l\'. austria
curn Crtz. N. amphibium R. Br. 

( 

• 

85. Tormáncs Barbarea. RBr. B. praecox Brw. 
86. Ikrapik Arabis. A. hirsuta Scop. A. arenosa Scop. 

A. Turrita L. 
87. Foszlár Cardamine. C. praten is L. C. amara S. C. 

sylvatica L. Eperjes. C. hirsuta L. Eperjes. C. im
patiens L. 

88. Fogasír Dentaria. D. bulbifera. D. glandulosa W. K. 
Szeben. 

,.. R9. Zsombor Sisyrnbrium. S. officinale Scop. S. Sophia 
L. S. strictissirnum Éperjes. S. Alliaria Scop. S. Tha
lianum Gaud. 

HO. Szegecs Erysirnum. E. cheiranthoides L. Sóvár. E. re
pandum L. E. orientale R. Br. Gergelylaka. Ehr. E. 

lanceolatmn R. Br. E. odoratum Ehr. 
91. Kápo zta Brassica. B. oleracea L. e. B. Rapa L. 

~J2. H.epcze Synapis. S. arven is L. 
9 :~ . Ternye Alyssum. A. calycinum L. A. incanum L. A. 

saxatile L. Lipócz, Sárosi várheg)'. 
9-t. Lapicz Lunaria. L. rediviva Lipócz. Cserhó. 
H5. naravirág Oraba. D. Aizoon Wahl. l\faloveszka. D. 

nemoralis Ehr. D. verna L. 
~ti. Torma Armoracia FI. d. Wett. A. rusticana. 
~Ji. Gomborka Camelina. C. sativa Crtz. C. dentata Pers. 
Ht:L Tarsóka Thlasp1. T. arvense L. T. Bursa pastoris. L. 
9B. Paizspúr Biscutella B. lacvigata L. l\lalornszka.' 
11 lü. Zsázsa Lepidium. L. Draba L. L. campestre R. Br. 

L. ruderale L. 
101. Rekenyő l\Jyagrum. 1\1. perfoliatum L. 
t 02. Nezlia Neslia. N. paniculata. 
103. Retek Raphanus. R. Raphanistmm L. R. sativus L. 

37. Család. Mákék. Papaveraceae. 
l04. Mák Papaver. P. somniferurn. P. dubium. P. Rhoeas. 

L 105. Gódircz Chelidonium .. Cb. majus. L. 

3 ~. Család. Füstike ék. Fumariaceae. 
106. Pacsirtatopp Corydalis. C. cava Schweig. C. so

lida Sm. 
107. Fű tike Ftunaria. F. officinalis. 

39. Család .. Reze dá ék. Resedaceae~ 

108. Rezeda Reseda. R. lutea .L. 

4-0. Család. Cs ész esz árnyék. Poly~aleae. 
109. Csészeszárny Polygala. P. vulgaris. P. amara L. 

Lipócz. P. major L. Sárosi várhegy. 

XVI. Rend. Sok gy ü m ük. Polycarpeae Bartl. 

41. Család. Szirontákék. Ran unculaceae. 
1 10. Bérese Clematis. C. erecta L. C. Vitalba L. 
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111. Berling Atragene. A. alpina L. N. Jakabvágás. 
112. Virnáncz Thalictrmn. T. angustifolium: Zboro. T. 

collinum Walln. Lipócz. Th. rninus L. Lipócz. Th. 
aquilegifolium L. ' 

113. Kökörcsin Anemone. A. Pulsatilla Eperjes. Tehány. 
A. sylvestris. A. nemorosa. A. ranunculoides. 

114. Hérics Adonis. A. aestivalis. 
115. Szironták Ranunculus. R. aquatilis L. R. Flammula. 

Bártfa. R. Lingva L. Bisztra. R. Ficaria L. R. auri
. comus · L. R. cassubicus L. R. acris L. R. lanugi

nosus. L. R. polyanthemos L. R. repens L. R. bul
bosus L. R. sceleratus . L. R. arvensis L. Lipócz. 

116. Gólyahír Caltha. C. palustris L. 
t 17. Czárnoly Aquileg'ia. A. vulgaris L. Eperjes. 
118. Sarkvirág Delphiniurn. D. Con olida L. 
119. Sisakvirág Aconitum. A. Napellus L. Siroka. A. 

eptentrionale Koelt. Cserhó. 
120. Csimazkin (Poloskavész) Cimicifuga. C. foetida L. 

Siroka. Ó-Ruzsin. · 
121. Takta Actaea. A. spicata. Sárosi várhegy. 

XVII. Rend. E r ny övi r ú k. U mbelliflorae Bartl. 

42. Család. Som faék. Comeae. 
122. Somfa Cornus. C. mascula L. C. sangvinea L. 

41. Család. Ernyősök. Umbelliferae Juss. 
123. Jring·o Eryngium. E. campestre K. Peklin. E. pla-

num L. K. Pektin. 
124. Gombemyő Sanicula. S. europaea Sóvár. 
125. Zapócza Astrantia. A. major L. 
126. Szingallér Bupleurum. B. longifolium L. Siroka. B. 

rotundifolium Lipócz. B. falcatum L. 
127. Borzon. Caucalis. C. daucoides L. 
128. Murok Daucus. D. Carota L. e. 
129. Bürok Conium. C. maculatum L. J-
130. Adáz Aethusa. Ae. Cynapium L. 
131. Emreke Athamanta. A. Libanotis. 
132. Tápsir IT eracleum. H. Sphondylium L. 
133. Kocsord Peucedanum. P. Oreoselinun. P. Cervaria .. 
134. Bordamag Pleurospermum. P. austriacum. Siroka. 
135. Lázerfü Laserpitium. L. tatifolium. S. Siroka. 
i 36. Angyélika Angelica. A. sylvestri L. 
137. Bolonyik Sium. S. latifolium L. Lipócz. S. Falca-

ria L. 
138. Bö övény Phellandrium. Ph. aquaticum. Kapi. 
t 39. Turbolya Scandix. S. Anthriscus. 
140. Baraboly Chaeropbyllum. Ch. sylvestre. Ch. temulum. 

Ch. satiVlllD. Ch. aromaticl)Ill. 

e.. 
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141. Gurgulya Seseli. S. annuum. S. glaucum. Lipócz. 

(, 142. Pasztinák Pastinaca. P. sativa. 
e, 143. Kömény Carum. · C. carvi. L. 
e 144. Pimpinella Pimpinella. P. major. P. Saxifraga. 

145. Baktopp Aegopodium. Ae. Podagraria. 

XVIII Rend. Fa kin f é 1 ék. Loranthaceae. 

4-!i. Család. Fa ki ri ék. Lorantheae. 

146. Fakin Loranthus. 
1 
L. europaeus L. Sóvár. 

147. Fagyöngy Viscum. V. Album. 

II. A l o s z t.á 1 y. Üss zs z i r m ú a k. 

L 

XIX. Rend. Fagy a 1 i!1 k. Ligustrinae. Bart. 

45·. Család. 01 aj fáé k. Oleinae. 
148. Lilla Syringa. S. vulgaris. L. C. 
149. Fagyal Ligustrum. L. vulgare L. 
150. Kőrisfa Fr~xinus. F. excelsior. L. 

XX. Rend. Buz é.rfé.l ék. Rubiaceae. 

4-6. Család. B a n g i t a ék. Viburneae. 
151. Bangita Viburnum. V. Opulus L. 
152. Bodza Sambucus. S. nigra S. L. racemosa Eperjes 

S. Ebulus L. 

41. Család. L o ne z ék. Lonicereae. Bartl. 
153. Loncz Lonicera. L. nigra. L. Sóvár. L. Xyloste

um. L. 

48. Család. Csil l agosa k. Stellatae. 
154. Müge Asperula. A. odorata. L. Eperjes. A. galioi

des. 1\1. B. Lipócz. A. cynanchica. · 
155. Galaj Gallum. G. Aparine. L. G. boreale. L. Bártfa. 

G. Bauhini. R. S. G. cruciata Scop. G. l\lollugo. L. G. 
palustre. L. G. sylvaticum. L. G. sylvestre. Poll. G. 
uliginosum. L. 

156. M:agabár Sherardia. S. arvensis. L. Bártfa. 

XXI. Rend. Pörgés e k. Contortae. 

49. Család. Ap oczinek. Apocyneae. 
157. Meténg Vinca. V. minor. L. 

:>O. Család. K repi né k. Asclepiadeae. 
158. Krepin Asclepias. A. Vinto:xjcwn. L. Eperjes. 

51. Család. T arnicsék. Gentianeae. 
159. Tarnics Gentiana. G. verna. L. Hola. G. nivalis. L. 

Hola. G. cruciata. L. Bártfa. G. Amarella. L. Cserka. 
G. asclep.iadea. Lipócz. 

160. Földepe Erythraea Rich. E. centaurium Pens. 
161. Eleczke l\ferryanthes. 1\1. trifoliata. L. :Pisztra. 

XXII. Rend. Cs övi r ú k. Tubiflorae Bartl. 

52. Család. Borágoék. Boragineae. 
162. Magiszák Asperugo. A. procumbens. Epe1jes. 

163. Ámó Cynoglossum. C. officinale.L. 
164. Borágó Borago. B. officinalis. L. Bártfa. ~ 
165. Atraczél Anchusa. A. officinalis L. 
166. Nadálytő Symphytum. S. offic. L. S. tuberosum L. 
16 7. Gálna Pulmonaria. P. officinalis L. P. augustifolia. 

L. P. azurea Bess. P. mollis. Wolf. 
t68. Nyakó Lycopsis. L. arvensis. L. 
169. Szeplén Cerinthe. C. minor. L. 
170. Kómag Lithospermum. L. officinale L. L. arvense L .. 

L. 11urpureo-coert,tl~um. L. Lipócz. . 
171. Kígyószisz Echium. E. vulgare L. 
172. l\fizsót llfyosolis. 111. palustris Withrg·. M. sylvatica. 

Hoff. l\f. intermedia Link. M. hispida. Schlchtd. M. 
stricta. Lk. m. s,parsiflora. Mika. 

173. Tüskemag Echinospermum. E. Lappula. 

53. Család. Cs u e soré k. Solaneae. 
174. Csucsor Solanum. S. tuberosum L. e..: S. Dulcama

ra. L. S. nigrum. L. 
175. Né!.r,<YI'agulya Atropa. A. Belladonna. L. Sóvár. A. 

physaloides. L. 
176. Csalmatok Hyoscyamus. H. niger. L. 
177. Redőszirom . Datura. D. Stramonium. Erdőcske. 
178. Ökörfa~k Verbascum. V. nigrum. L. ~V. Blattaria. L. 

V. Lychnitis. L. V. orientale. M. B. V. phoeniceum. 
L. Kapi. V. thapsiforme. Schrel. V. Thapsus. L. 

54. Család. Szulákék. Convolvuleae. 
179. Szulák Convolvulus. C. sepium. L. C. arvensis. L. 
180. Fűnyűg Cuscuta. C. europaea. L. 

XXIII. Rend. Ajak v i r ú k. Labiatiflorae •. 

55. Család. Ajakosak. Labiatae. 

18!. l\Ienta l\fentha. M. arvensis. L. M. sylvestris. L. M. 
sativa L. 

182. Peszércz Lycopus. L. europaeus. L. 
183. Zsálya Salvia. S. officinalis. e. S. glutinosa L. Bártfa. 

S. pratensis. L. S. sylvestris Lpmag. 
184. l\Jurvapik Origanum. 0. vulgare L. 
185. Démutka Thymus. T. Serpyllum. L. T. pannonlctts. 

AH. Maloveszka. T. Acinos. L. 

0 186. Kacskanyak Ajuga. A. reptans. A. genevensis. A. py
raniidalis. L. 

187. Tar01ja Teucrium. T. chamedrys.L. Lipócz. T. mon
tanum. L. Maloveszka. 

188. Csipkepity Nepeta. N. Cataria. L. N. nuda. L. 
" 189. Repkény Glechoma. G. hederacea. L. 
e 190. Tátkanaf Lamium. L. album. L. L. purpureum, L. 

L. amplexicaule. L. L. maculatum L. 
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XXIV.R. Myrsinefélék. Bárt. Myrsineae. 

58. Család. Kankalin ék. Primulaceae. 
212. Kankalin Primula. P. Auricula. Lipócz. P. officina

lis. P. elatior. Jcq. Kerekrét. 
213. Lizinka Lysimachia. L. numulans. L. L. nemorum. 

L. Czigelka. L. vulgaris. 
214. Tikszem Anagallis. A. arvensis. L. 

191. Mamó Galeobdolon. G. luteum. Sóvár. B1sztra. XXV. Rend. H a n g a f é I é k. Brt. Ericineae. 
192. Foganőtt Galeopsis. G. Ladanurn. L. G. Tetrahit. L. 

G. versicolor. L. Bártfa. 59. Család. Hanga ék. Ericaceae. 

193. Betonika Betonica. B. Officinalis. L. 
e 194. Hunyász Stachys. S. sylvatica. L. S. alpina. L. Bártfa. S. 

palustris. L. S. recta. L. S. annua. L. S. germanicaL. 
195. Pesztercze Ballota. B. nigra. L. 
196. Gyöngylíim Leonurus. L. Cardiaca. L. 

( 197. Pereszlén Clinopodium. C. vulgare. L. 
198. ~fozsárvirág l\felittis. 111. lllellissophyllum L. Epe1jes. 
199. Csukóka Scutellaria. S. g·alericulata. L. Lipócz. 
200. Villahim Prunella. P. vulg·aris. L. · P. alba. Pa!L P. 

grandiflora. Jcq. 

56. Család. Sz ádo rék. Orobancbeae. 

20t. Vicsor Latbraea. L. squammaria. L. Epeijes. 
202. Szádor Orobanche. 0. picridis. 0. rubens. Wallen. 

0. galii. Dub. 0. ramosa. L. 

57. Család. Tákajakék. RBn. Scrophularineae. 

203. Tákajak Scrophularia. S. nodosa. L. S. glandulo
sa. W. K. 

C 204. Gyűszűvirág Digitalis. D. grandiflorít. Lam. 
205. Pintyő Antirrhinum. A Orontium. T. suchrina. A. 

minus. L. A. Linaria. L. 
206. Szigorán Veronica. V. scutellata. L. Görgelylaka. 

V. Anagallis. L. V.Beccabunga .. L. v: Chamaedris. 
L. V. officinalis. L. V. agrestis. L. V. arvensis. L. 
V. austriaca. L. 111. V. Buxbaumü. Tn. V. hederifolia. 
L. V. latifolia. L. V. longifolia. L. Sóvár. V. prae
cox. AH. Eperjes. V. prostrat. L. V. serpyllifolia. L. 
V. triphyllos. L. Eperjes. V. verna. L. Eperjes. 

207. Iszaprojt Limosella. L. aquatica. L. Epeijes. 
208. Fintor ~lelampyrum. llf. arvense. L. M. pratense. L. 

M. nemorosum. L. llf. sylvaticurn. L. Lipócz. M. cris
tatum. L. Bisztra. 

209. Kajmacsor Pedicularis. P. palustris. L. 
2to. Lapor Rhinanthus. R. major. Elu·. R.. minor. Eh. R. 

Alectorolophus Pollich. Lipócz. 
2t 1. Szálkacsék Euphrasia. E. officinalis. L. E. Odontites. 

L. Bártfa. E. salisburgensis Funk. Siroka. · 

215. Hanga Erica. E. vulgaris. Sóvár. 
216. Körtike Pyrola. P. uniflora. L. P. secunda. L. P. 

minor. P. rotundifolia. L. P. umbellata. L. Eperjes. 
60. Család. Gaz illa ték. Monotropeae. 

217. Gazilat l\fonotropa. M. Hypopithys. L. 

61. Család. Afonyaék. Vaccinieae. 
218. Afonya Vaccinium. V. l\fyrtillus. L. Bisztra. V. Vitis. 

idaea. L. Sóvár. 
. 

XXVI. Rend. Ha r a n g v i r ú k. Campanuli-
florae. Bártfa. 

62. Család. Csen getyüke ék. Campanulaceae. 
219. Csengetyüke Carnpanula. C. rotundifolia. L. C. pa

tula. L. C. persicifolia. L. C. rapuncoloides. L. C. 
Trachelium. L. C. Cervicaria. L. glomerata. L. C. 
sibirica. L. Tehány. 

220. Raponcz Phyteuma. P. orbiculare. L. Lipócz. P. spi
catum. L. Lipó.cz. 

XXVII. Rend. F\é s z k e s e k. Compositae. 

63. Család. Együtt nemző k. Synanthereae. 
221. Kecskedisz Tragopogon. T. pratensis. T. orientalis. 
222. Skorzonera Séorzonera. S. austriaca. 'wmct. llfalo

veszka. S. hispanica. L. Abbós. S. humilis. L. Sóvár. 
223. Csorbóka Sonchus. S. arvensis. L. S. oleraceus. 

S. palustris. L. Lipócz. S. alpinus. L. Cserhó. 
224. Saláta. Lactuca. L. perennis. L. Maloveszka. L. Sca-

riola. L. 
225. Csa.kkör Prenanthes. P. purpurea. L. J>. muralis. L. 
226. Pitypang Taraxacum. T. officinale. Wigg. 
227. Barátfő (Barátfejü fü Csapo). Leontodon. L. autum

nalis L. L. hastelos. L. L. hispidus. L. L. incanus. 
L. llfaloveszka. 

228. ~la0rvarólt Picris. P. hieracioides. L. 
229. Holgyomál Hieracium. H. Pillosella. L. H. Auricula. 

L. H. pracaltum Vili. H. pratense. Tausch. H. muro
rwn. L. 
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230. Aszász. Crepis. C. tectorum. L. C. biennis. J,. C. 249. Ritkaréj Solidago. S. virgaurea. Cserhó. 
praemorsa. Tausch. C. succisaefolia. Tsch. Cserhó. 250. Dugasor Cineraria. C. aurantiaca. 

231. Polyvahordó. Hypochoeris. H. helvetica. Jcq. Cser- 251. Sertecsék Inula. J. britannica .L. J. Pulicaria L. J. 
hó. H. radicata. L. Lipócz. H. maculata. L. Cserbó. ensifolia. L. Lipócz. J. hirta. L. Lipócz. J. saJicina. L. 

232. Válupik. Lapsana. L. communis. L. L. foetida Lipócz. J. Helenium. L. 
Welld. 252. Rukercz Bellis. B. perennis. 

233. Katang Cicborium. C. lntybus. . 253. Kappanőr Arnica. A. Bellidiastrum. Lipócz. 
234. Bojtorján Lappa. L. major. Gart. L. minor. Dl. L. 2"54. Aranyvirág Cbr.ysanthemum. Ch. inodorum. Ch. ro-

tomentosa. Lnk. rymbosum. Ch. Leucanthemum. 
235. Zsolti.na Seiratula. S. tinctoria. L. S. mollis. Koch. 255. Szikfü l\fatricaria. M. Chamornilla. 

Tehány. 
236. Pelybbogács Cirsium. C. eriophorum. Scop. Bártfa. 

256. l\Iontica Anthemis. A. tincloria. A Cotula. A. ar-· 
Yensis. 

) 

D 

Oruzsin. C. palustre Scop. C. Erisithales. Scop. Li
pócz. C. oleraceum. Scop. C. rivulare. Koch. Lipócz. 
C. arvense. Scop. C. lanceolatum Scop. 

257. Cziczkóró Achillea. A. nopilis, L. A. Millefolium. L. 
258. Csüküllő Centaurea. C. Jacea. C. phrygia. C. mon- :J 

tana. C. mollis. W. K. C. paniculata. C. Cyanus. C. 

237. Szőrbogács Carduus. C. crispus. L. Lipócz. C. Per
sonata. J. Lipócz. Cserhó. C. defloratus. ~· Lipócz. 
C. nutans. L. C. acanthoides. L. 

238. Bordon Onopordon. 0. Acanthium. L. 
239; Körfény. Carlina. C. vulgaris. C. acaulis. Cherh~. 
240. Laptaborz Echinops. E. sphaerocephalus. Kapi. 
241. Villamag Bidens. B. tripaitita. B. cernua. 
242. Pak~cza Eupatorium. E. cannabinum. 
243. Varádics.- Tanacetum. T. vulgare. K. 
244. Üröm Artemisia. A. vulgaris. A. Absynthium. A. sco

paria. W. K. 
245. Gyopár Gnaphalium. G. dioicum. G. arvense. G. ger

manicum. G. uliginosum. G. sylvaticum. 
246. Küllőrojt Erigeron. E. acre. E. canadense. 
247. Szattyú Tussilago. T. aipina. Lipócz:- T. alba. Sunon

ka. T. Petasites. Eperjes. T. Farfara. 
·248. Üszögőr Senecio. S. vulgaris. L. S. sylvaticus. L. S. 

Jacobaea. L. S. nemorensis. L'. S. Fuchsü. Gmln. 
Bártfa 

Ill. Alosztály. 

XXIX. Rend. P r o t e a f é lé k 

67. Család. Thymeleák. Thymeleae. 
263. Boroszlán Daphne. D. l\fezereum. L. Lipócz. 

XXX. Rend. P o h á n k a félék. 

68. Család. Czikszárék. PolygQneae. 
264. Czikszár Polygonum. P. aviculare. P. Convolvulus. 

P. dumetorum. P. Hydropiper. P. Persicaria. P. Bis
torta. Cscrhó. P. viviparum. Lipócz. P. Fago
pyrum. 

Scabiosa. 

XXVIII. Rend. C s o p o r t o s a k. AggTe-

gatae. 

64. Család. Gyökö11k eél1 . Valerianeae. 

259. Gyökönke Valeriana. V. officinalis. V. tripteris. N. 
Jakabvágás. V. montana. L. Czigelka. V. Olitoria. L 

65. Család. Mácsonyaék. Dipsaceae. Dl. 

260. Mácsonya Dipsacus. D. sylvestris. mill. D. laciniatus. ,J 
D. pilosus. D. fullonum. L. C. Hertnek. 

261. Sikkantyú Scabiosa. S. arvensis. S. sylvatica. S. J 
ochroleuca. S. Succisa. Cserhó. 

Ci 6. Család. U ti 1 a p u ék. Plantagineae. 

262. Utilapu Plantago. P. lanceolata. P. media. P. major. 

S ziromtalanok. 

265. Lorom Rumex. R. Acetosa. R. Acetosella. R. crispus. 
R. pratensis. Koch. R. conglomeratus. ~lurr. 

XXXI. Rend. Csalánfélék. Urticinae. 

69. Család. Cs a 1 a n ék. Urticeae. 
266. Csalán Urtica. A. dioica. U. urens. 
267. Kender Cannabis. C. sativa. 
268. Komló Humulus. H. Lupulus. 

70. Család. Ken y érfaé k. Artocarpeae. 
269. Eperfa Morus. M. alba. e. M. nigra e. 
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XXXII. Rend. F ü z fa f é lék. Salicinae. 

71. Család. Füzfaék. · Saliceae. 
270. Füzfa Salix. S. triandra. S. incubacea. Sóvár. S. 

cinerea. S. caprea. S. aurita. S. purpurea. S. alba. 
S. fragilis. 

271. Nyárfa Populus. P. alba.' P. tremuJa. P. monilifor
mis. P. dilatata. 

XXXIII. Rend. Berke s e k (barkásak ). Amen

taceae. Bartl. 

72. Család. Szilfa:ék. 
272. Szilfa Ulmus. U. effusa. L. U. campestris. 

73~ Család. Diófa ék. Juglandeae. 
273. Diófa Juglans. J. regia. e. 

7 4. Család. Kup a e s o s a k. Cupuliferae. 
274. Bik. Fagus. F. sylvatica. 
275. Gesztenye Castanea. C. vesca. e. Eperjes. 
276. Tölgy Quercus. Q. Robur. Q. pubescens. Tehány. 
277. Mogyoró Corylus. C. Avellana. 
278. Gyertyánfa Carpinus. C. Betulus. L. 

7 5. Család. Ny i r ék. Betulaceae. 
279. Eger AJnus. A. incana. A. glutinosa. 
280. Nyirfa Betula. B. alba. 
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XXXIV. Rend. Kúp te r m ö k. Coniferae. 

7 6. Család. T i s z a fa é k. Taxineae. 
281. Tiszafa Taxus. T. ·baccata. 0. Ruzsin. ) 

7 7. Csalá~. C z i p r u s ék. Cupressiqeae. Rich. 
282. Boróka Jumperus. L. J. communis J. nana. Will. J 

Bártfa. . 

7 8. Család. Fen y v 
1

é k. Abietineae. · Rich. 
283. Fenyő Pinus. P. sylvestris. L. P. ,Picea. L. P. Abi- ) 

es. L. P. Larix. L. 

XXXV. Rend. Gégevirágfélék. Aristo-

tolocbiaceae. 

79. Család. Kapotnyak ék. R. Br. Asarineae. 
284. Kapotynak Asarum. A. europaeum. 
285. Gégevirág Aristolochia. A. Clematitis. L. Tehány. ) 

II. Oszfály. Egysziküek. 

XXXVI. Rend. L ó e s aga z félék. Cerato- 294. l\falakszisz i\lalaxis. M. paludosa. Seb. Eperjes. 
pbylleae. 295. Czipőczim Cypripedium. C. Calceolus. 

80. Család. U ~ z a n y ék. Potameae. 
286. Uszany PotamQgeton. P. crispus. P. gramineus. 

8 f. Család. Le p e s e ék. Lemaaceae. 
287. Lepcse Lemna. L. minor. L. trisulca. L. Bisztra. 

XXXVII. Rend. K o sb o rf élé k. 

82. Család. Kosbor ék. Orchideae. 
288. Kosbor Orchis. 0. fusca. J. Bisztra. 0. rnilitaris. L. 

Eperjes. O. variegata. L. Bisztra. 0. ustulata. L. O. 
globosa. L. Cserhó. 0. Morio. L. 0. mascula. L. Si
monka. Cserhó. 0. sambucina. L. 0. maculata. L. O. 
latifolia. L. 0. conopsea. L. 0. odoratissima. L. Si
monka. 0. viridis. L. Lipócz. O· bifolia L. 

289. Minka Herminium. H. monorchis. R. Br. Eperjes. 
290. Himteke. Cephalanthera.· C. pallens. Rich. C. rubra. 

Rich. 
29i. Bibak Epipactis. E. latifolia. L. E. atrorube.ns. 
292. Lisztera Listera. L. ovata. Czigelka. 
293. Fészkenőtt Neottia. N. Nidus.-avis. 

XXXVIII. Rend. ·K a r d le v e l ü k. Ensatae. 

Bartl. 

83. Csitlád. Ama r y 11 is ék. Amaryllideae. 
296. Hócsep Galanthus. G. nivalis. J •. Simonka. 

84. Család. Nő szirom ék. Irideae. 
297. Nőszirom Iris. 1. Pséudoacorus. i\f. Isla. I. graminea. 

L. Eperjes. 1. sibirica. L. Sóvár. 
298. Sáfrán Crocus. C. vernus. 
299. Dákoska Gladiolus. G . . imbricatus. L. Zboró. 

XXXIX. Rend. L i l i o m fél é k. Liliflora. 

86 . . Család. S mi 1 a k szék. Smilaceae. 
300. Nyúlárnyék Asparagus. A. officinalis. L. 
30i. Czillár Paris. P. quadrifolia. 
302. Gyöngyvirág Convallaria. C. polygonatum. C. multi

flora. C. verticillata. C; majalis. Tebány. e. bifolia. 

87. Család. Kikericsék. Colchicaceae. 
303. Kikerics Colchicum. C. autumnale. L. 

29 
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304. Zászpa Veratrum. V. Lobelianum Cserh(). Sóvár. 

88. Család. M a g z.a tin g é k. Asphodeleae. 
Bart. 

305. Csilla Scilla. S. bifolia. L. Epeijes. 
306. Hölye Antheticum. A~ tamosum. L. Lipócz. 
307. Liliom Lilium. L. bulbifernm. Epeijes. L. martagon. 

XXXX. Rend. P álma f é lék. Palmae. 

8 9. Család. E 1 e e s ék. Butomeae. 
308. Elecs Butomus. B. nmbellatus. L. K. Pektin. 

- 90. Család. H i d őr ék. Alismaceae. 
309. Hidór Alisma. 'A plantag-o~ 
310. Hutsza Triglochin. T. palustre. L. T. maritimum. L. 

Lipócz. 

XXXXI. Rend. Szittyó félék. Junceaceae. 

91. Család. Szittyó ék. Juceae. 
311. Szittyó Juncus. t conglomeratus. Z. 1. g'la.u,cus. Ehr. 

I. lamprocarpus. Ehr. J. sylyaticus. Reich1 J. Gerar
di. Lois. 1. bul'oniu" L. l. pilosus. L. I. albidus. L. 
1. campestris. L. 

XXXXll. Rend. P o ly v á s a k. Glumaceae. 

92 Család. Pa 1 ka é k. Cyperaceae. 
3-12. Gyapú Eryophonun. E. augustifolium. Rth. E. lati-

folium. Hpp. · 
313. Káka. Scirpus. S. lacu~tl'is. L. SóYLir. S. palustrís. 

L. S. sylvaticus. L. 
314. Sás Carex. C. disticha. Huds. C. mmicata. L. C. le

porina. L. C. remota. L. C. montana. L. Epeijes. 
C. digitata. L. Eperjes. C. alba. Scop. C. panicea. 
L. C. pallescens. C. flava. L. C. riparia. Cmi. Lipócz. 

93. Csalad. Füvek. Gramineae. 
315. l<en~·er Amlropogon. A. Ischemum. L. Lipúcz. 

316. l(u.har ..Panicum. P, Cr'us. galli. P. milliaceum. 
317. Sertefü Set.aría. S. viridis. 

' ' 1 

318. Kéthimpázsit. Anthoxanthum. A. odor~tum. 
) 

319. Ecsetpázsit Alopecurus. A. pratensis. L. A. genicula- ) 
tus. L. A. fulvus. Sm. 

320. Komócsin Phleum. P. pratense. P. alpinum. L. Li- ) 
pócz. P. Boehineri. Wil. 

321. Tippan Agrostis. A. stolonifera. A. vulgaris. A. ru- ) 
pestris, Ali. Bártfa. A. spica. venti. L. 

322. Nádtippan Calamagrostris. C. Epigejos. C. sylvatica. 
DC. Cserhó. 

323. Kásafü l\lilium. l\I. elfµswn. Cserhó. 
324. Nád Phragmites. P. communis. J 
325. Bibikra Sesleria. S. coerulea L. Lipócz. 
326. Nápitz Aira. A. cespitosa L. A. flexuosa L. Cserhó. ) 
327. Czirok Holcus. H. lanatus. Czig·elka. 
328. Zab A vena. A. elatior L. A. pubescens. A .. sativa. ) 
329. Léhapót l\lelica. l\l. nutans L. l\L ciliata Epe1je:-. 

1\1. coerulea Kapi. 
330. Rezge Briza. B. me.dia. ) 

331. Perje Poa. P. annua. P. b111hosa. P. nemoralis. P. ) 

pratensis. P. trivialis. P. caesia. 
332. Fodorsás Glyceria. G. spectabilis l\f. K. Kapi. G. 

flui,tans -1\I. K. G. distans Whlg. G. aqualica Prsl. 
333. Ebir Dactylis. D. gfomerata. 
334. Czinzor Cynosmus. C. cristatus L. Gábolt6. 
335. Csenkesz Festuca. J?. ovina L. F. sylvatica Vili. F. ) 

gigantea Vili. F. pratensi Hds. F. pinnata l\lach. 
336. Rozsnok Bromus. B. secalinus. B. mollis. B. arven- :} 

sis. B. inermis Leyss. B. sterilis L. B. tectorum L. 
337. Búza Triticum. T. vulg·are Vili. T. caninum L. T. J 

repens L. T. jm1ceum L.· 
338. Árpa Hordeum. H. distichum. H. mminum L. 
339. Vadócz Lolium. L. perenne .L. L. temulentum L. L. .j 

specioswn L. Hv. 
340. l\lagár Nardus. N. stricta L . . Cserhó. 

II. Osztály. Lopvanöszok. 

XXXXlll. Rerd. Iz szárú k. Gonyocaulae. 

94. Család. Zsurlóék. Equisetaceae. 
341. Zsurló Equisetwn. E. sylvaticum L. E. hiemale L. 

Sóvár. E. arveuse L. E. palustre L. 

XXXXIV. Rend. Ii araszt f é 1 ék. Filicinae. 

95. Család. Korpa fii v e k. Lycopotliaceae. 
342. Korpafű Lycopodiun1. L cJa,·atum L. Lipócz. L. 

complanalum Bártfa. 

9 6. Család. K i gy ó n y e 1 v é k. Ophioglosseae. 

343. Kígyónyelv Ophioglosimm. 0. vulgatwn. Bártfa. 
344. Holdruta Lunaria. L. botrytis Cserhó. 

97. Család. Harasztok. Filices. 

345. Ptifrán Polypodium. P. rnlgare. P. ph egopteri~ CSl'r- \
ltu. P. Dryopteri:-: Csrrhú. P. calcarenm Sm. Lipúcz. 

3-16. Pápnig· A:spidiLillt. A. Tllelypteris SóYár. A. dilala- <21 

hun L. A. aculcatum L. Cserhó. A. filix mas·: 

L 

347. Borda\ap Aspl-enium. A. füix femina. A. viride. A. 
Trichomanes. A. Ruta mmaria. 

348. Czimpalap Blechnum. B. septemtrionale. Sirokn. 
e 349. Repö Pteris. P. Aquilina. 

XXXXV. Rend. Moh f é 1 ék. Muscinae. 

98„ Család M o h o k. Musci. 
37)0. Almamoh Bartramia Hedw. B. crispa Sw. Simonka. 

B'. Halleriana L. imon,ka. 'B. · föhtana. Simonka. 
35L Brion Br)1Um. B. argenteurn L. B. cespititium L. B. 

cuspidatmu Schreb. B. ligulatum Schreb. Szeben. B. 
nutans Schb.fl . Epe1jes. B. punctatum Schtb. Szeben. 
B. roseum &chrb. Epeije . B. -rostratum Scltrd. Eper
jes. B. Zierii Hedw. Epe1jes. 

3:,2. Hártyaráncz Buxbaumia. B. foliosa. Sólyomkő. 

3;13. Villafog Dicranum. D. crispum. D. Sclmberi. D. 
longifolium. D. sooparium. 

3:J4. Fogarepedt Fissioons. F. adianth0ides Hed\Y. Bísz
tra. F. bryoides Hedw. Eperje ·. F. tax1folius Hedw. 
Szeben. 

:355. Fogragasz Funaria. F. ltygTOmetrica. Hedw. 
356. FogTOjt Grimmia. G. apocarpa. G. alpicola. G. pul

vinata. 
3:l7. Sikszáj Gym~oslomum. G. Iledwigia. Bisztra. G. 

pyriforme Bisztra. 
358. Hipon Hypnum. H. fluitans L. H. rutabulum L. (f. 

flavescens. H. tamariscinum. H. triquetrum L. H. ni
tens Schr. H. abietinum L. R. Crista castrensis L. 
H. cuspidatum L. H. serpéns. Hedw. H. ripari\.1m L. 
H. neg'lectum Brid. H. rnurale Dicks. H. velnti11ui11 
L. H. intricatum Hedw. H. long'irostrnm Ehr. H. dt'
licatulum L. H. adunmun L. H. cupressiforrm• L. 
1-1. paril'tinum L. 

3;,9. Hártyafog Leskea. L. sericea. L. subtilis. L. com
planata. L. lrichomanioides. 'L-. dendroides. L. po
lyanllta. 

360. Habmoh Neckera. N. crispa Hedw. N. pennata 
Hedw. 

361. Kucsmamoh Orthotridium. 0. affine. 0. anomalum. 
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363. Pá.prád Polytríchum. P. juniperinum. P. commune. 
Purnigerum. P. aloidcs. P. undulatum. P. pilifemm 
Simonka. 

364. Peder Tortula. T." nrralis. T. muralis. T. tortuo~a. 
T. subulata. 

365. Szörfogas Trichostomum. T. canescens. T. ericoi
de S brd. Fint&. 

366. G ön ·moh Wecsia. W. viridula. W. recurvata. w. 
lanceolata. „ 

99. Család. Máj moh ok. Hepaticae. 
367. Csillagally l\farchantia. M. polymorpha. l\I. conica. 

Simonka. 
368. Nyiltok Jungermannia. J. bidentáta L. J. laevigata 

Sclu·d. J. Hpffmanni Wahl. J. pla11ifolla Hoolt. J. 
platyphylla L. J. bicornis W. J. tamarisci L. J. asplé
nioides L. J. pingvis L. J. epiphylla L. J. multifüla 
L. J. trichophylla L. J. sphagni Wahl. J. complana
ta L. J. pulcherrima Web. J. incisa Schrd. J. tama-
ri cifo lia L. J. fw·cata L. J. trilobata ·L. · 

XXXXVI. Rend. Moszat f é 1 ék. Alginae. 

l 00. Család. R o cl rá ny o k. Lichenes. '-
369. Csöbibircs Boeomyce::;. B. quamrnosus. B. dill'ormis. 

B. macilentu . B. ránt;iíeri11us. B. fü.rcatus. B. roseus. 
370. FodorpörLs Gyrophora. G. pustulata. G. deusla. G. 

probosridea. 
371. Zuzmócz Parmelia. P. islandica. P. aleorites. P. 

S('O rtra. P. fraxinea. P. tenella. P. olivacea. P. stel
ltl.t'i_. P. gfauca. P. ciliaris. P. saxatilis. P. sordidn. 
P. < ~nperata. P. tiliacea. P. furfmacea. P. physodes. 
P . pr1mastri. P. plicata. P. lacera. P. muscicola. P. 
11 1Ti0i11arum. P. parietina. P. juniperína. P. pulmona
t' l'iL. P. ron~p rrsa. P. candelaris. 

101. Csidúd. Moszatok. ,Algae. 
3 i 2. Vizally Chara. Ch. vulgaris. 
:373. Vizfo nal Conferva. C. capillaris. C. rivularis. 
374. Gömkocson Nostoc. N. commune. N. grannlatwn. 
375. Kocson Tremella. T. arborea. 
376. Igaszál Zyg·nema. Z. quininum Ag. 

o. obtusifoliurn Schr. XXXXVII. Rend. Go m b a félé k. Funginae. 
"' 362. Zápag·g Phascum. P. cuspidatwn Scrb. Eperjes. P. Ezen gazdag· rendből eddig csak 15 faj t szedtem, 1n11l-

subulatum· L. Bisztra. lyeket e lőszámlálni nem érdemes. 
Ezen lajstrom csak nehány, bár az egész megyÚe terj esztett kirándulás eredménye , ezért alkalmasint ig·rn 

hi<inyos s „flora" elnernzé re igényt nem tarthat ; de a mit most nem tehettem, idővel megteszem. - Bi:--cl10fl' rend-

\~ 
szerét használtam , mert épen kezemnél volt, s ba nent is a legjobb, legalább illy lajstro1uokra ig-en alkulnmtos . . -
A n?mek ~mg')'ar elnevezésehen Diószeg:~t követt~111 , csak „n ord a ma g" mevezetet Pl~~irosperm11mra. alkahr~.a~.vt~ n _ 
11cha11y mas nevet szorosabb határok kozzé s;contván s hol nem volt mag·yar nevet aJanlYan. A fels~bb oszttl l)ok 
~ln cvezéséhen pedig azon módot követtem, mellyet Temesvárnn a tekiu letes s tudós mag~«U' Ol'VO ok es tmrn\~:zct-

. Vizsgálók figyelmébe ajánlottam. Epeij esen, augustusl.Jan. 1846. 
29;,'l-
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Névsora az Eperjesen Bischoff rendszere szerint 
közszemlére kiállitott növenyeknek. 

A. 
Acer platanoides. L. 
Acer campestre. L. A. Pseudoplat. 
Achillea l\fillefolium. •L; 
Achillea nobilis. L. 
Aconitum napellus. L. 
Aconitum Lycootonum. L. 
Actaea spicata. L. 
Adonis aestivalis. L. 
Adoxa moschatellina. L. 
Aegopodium Podagraria. L. 
Aethusa Cynapium. L. 
Agrimonia Eupatoriurn. L. 
Agrostis vulgaris. Witth. 

rupestris. Ali. 
spica venti. L. 

Agrosthemma Githago. L. 
Aira cespitosa pallescens. L. 

cespitosa vulgaris. L. 
flexuosa. L. 

Ajuga genevensis. 
reptans. L. 

Alchemiila arvensis L. 
vulg·aris L. 
vulgaris subsericia. L. 

Alisma Plantago. L. 
Allium Scorodoprasum. L. 
Alnus glutinosa. L. 

incana. L. 
Alopecursus prat. L. fulvus Sm. geniculatus. L. 
Alyssum calycinum. L. 

incanum. L. 
saxatile. L. 

\ melanchier vulgaris. Mönch. 
Anchusa officinalis. L. 
Andropogon Ischaemum. L. S. 
Androsace elongata. L. 

Anemone pulsatilla. 
Anemone nemorosa. L. 

ranunculoides. L. 
Angelica sylvestris. L. 
Anthericum ramosurn. L. 
Anthriscus sylvestris. Hoffmann. 
Anthyllis Vulneraria. L. 
Antirrhinum Linaria. L. 

. Orontium. L. 
Anthoxanthum odo~atum. L. 
Anomodon viticulosus. L. 
Anthemis arvensis. L. 

tinctoria. L. 
Anoectangium ciliatum. Hedv. 
Aquilegia vulgaris. L. 
Arenaria rubra. L. trinervia. L 

serpyllifolia. L. 
Artemisia Absynthium. L. 

scoparia V. K. 
vulg.aris. L. 

Arum maculatum. L. 
Asarurn europaeum. L. 
Asplenium Ruta muraria L; 

trichomanes. L. 
viride. Huds. 

Asclepias Vincetoxicum. L. 
Ascobalus lignatilis. Scho. 
Asperula odorata. L. 
Astragalus glycyphyllos. L. 
Aspidium dil~tatum. L. 

aculeatum Sv. fragile L. Thelypteris Spr. 
Astrantia major .L. 
Atragene alpina. L. 
Atropa Belladonna. L. physaloides. 
Avena pubescens. L. sativa. 

B. 
Barbarea praecox. Endl. 

. \ 

Ballota nigra. L. 
Bartramia crispa. L. Halleriana. L. 
Bellis perennis. L. 
Berberis vulgaris. L" 
Betonica officinalis. L. 
Betula alba. L. 
Biscutella laevigata. L. 
Blechnum septemtrionale. W. 
Borago officinalis. 
Baeomyces deformis Ach. furcatus. Ach. 

macilentus. Vahl. rangiferinus Ach. squam
mosus. W. 

Botychium. Lunaria. L. 
Briza media. L. 
Bromus arvensis. L. inermis. L. 

mollis. L. secalinus. L. 
sterilis L. tectorum. L. 

Bryonia dioica. L. 
Bryum cespiticium L. cuspidatum. Schrad~ ligulatum. 

Schr. roseum. Schr. rostratum. Schr. puncta
tum. Schrei. Zierii. Hedv. 

Brassica rapa. L. 
Bupleurum Jongifolium. L. rotundifoliurn. L. 
Butomus umbellatus. L. 
Buxbaumia foliosa. L. 

e. 
Calamagrostis sylvatica. D. C~ 

Callitriche verna. L. 
Camelina dentata Pers. sativa. Cre. 
Campanula bononiensis. L. Cervicaria L. glomerata. L. 

persicifolia L. sibirica. L. Trachelium. L. 
Capsella Bursa pastoris. Mönch. 
Cardamine amara. L. impatiens. L. pratensis, L. sylvati-

ca Link. 
Carduus acanthoides. L. defloratus. L personata. L. 
Carpinus Betulus. L. 
Carum Carvi. L. 
Carex digitata L. disticha. Huds. 

flava. L. leporina. L. 
muricata. L. pallescens L. 
paludosa. Good. panicea. L. 
praecox. Izk. pilosa. Scop. 
stellulata. Good. 

Caucalis daucoides. L. 
Chara vulgaris. L. 
Centaurea austriaca. Villd. 

Cyanus. L. mollis. w. K. 
montana. L. 

Cephalanthera pallens. Rfoh. 
Cerastium arvense. L. aquaticum. 

barbulatum. Whlb. 
glomeratum. Thuil. 
triviale. Link. 

Cerinthe IlllilOr. L. 
Chaerophyllum aromaticum. L. 
Chelidonium majus. L. 
Chenopodium olidum. L. hybridum. L. 
Chrysanthemum Leucanthemum. L. 

corymbosum L. inodorum. L. 
Chrysosplenium alternifolium. L. 
Cichorium intybus. L. 
C:ineraria aurantiaca. Wild. 
Circaea alpina. L. luteciana. L. 
Cirsium palustre. Scp. eriophorum. L. 

oleraceum Scp. rivulare. Izk. 
Clematis erecta. L. 
Colchicum autumnale. L. 
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Convallaria bifolia. L. majalis. L. multiflora. L. Polygo
gonatum. L. 
verticillata. L . . 

Convolvulus arvensis. L. 
Conferva capillaris. Ag. 
Corallorrhiza innata. R. Bn. 
Coronilla varia. L. 
Corydalis cava. Wahl. digitata. Prs. 
Corylus Avellena. L. 
Cornus mascula. L. sangvinea. L. 
Cotoneaster vulgaris„ Lindl. tomentosa Lind. 
Crataegus monog-yna Izk. Oxyacantha. L. 
Crepis biennis. L. praemorsa Waud. 

tectorum. L. 
Crocus vernus. Al. 
Cuscuta europaea. L. 
Cyathus striatus Hofi'. 
Cynoglossum officinale. L. 
Cynosurus cristatus. L. 
Cypripedium Calceolus. L. 
Cytisus biflorus L. Hrid. nigricans. L. 

leucanthus Wk. 
D. 

Dactylis glomerata. L· 
Daphne Mezereum. L. 
Daedalea quercina. Prs. 
Daucus Carota. L. 
Delphinium Consolida. L. 
Dentaria glandulosa. Wk. bulbifera L. 
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Dianthus Armeria. L. deltoides. L. 
oarthusianorum L. 

Dicranum crispum. H. longifolium. Ehr. 
scoparium Hedv. Schreberi. SW. 

Dictamnus fi:axinella Pers. 
Digitalis grandiílora Link. 
Doronicum Bellidiastrum. L. 
Draba verna. L. nemoralis Ehr. 
Dorycnium suffruticosum. Will. 

E. 
Echinops _sphaerocepbal~ . L. 
Echium vulgare. L. 
Encalypta vulgaris. 
Epilobium montanum. L. palustre. L. 

parvitlorum. L .. trig·onum. Sch. 
Equisetum arvense. L. sylvaticum. L. 
Epipactis latifolia. All. rubra. All. 
Erica n1lg·aris. L. 
Euphorbia epithymoides. L. angulata. L. 

. Esula. L. exig·ua. L. platiphyllos. L. 
procera. L. tricta. I.., amyg·daloides. L. 

Erigeron aaris. L. canadensis. L. 
Eriophorum augustifoliwn. Rth. 

lalifolium. Hepp. 
Erodium cicutarium. L. 
Eryngium planurn. L campestre. L. 
Eryssimum Alliaria. L. repandum. L. 

cheiranthoides Prs. L. 
odoratum. Cseh. perfoliatum. Cre. 

Euphrasia officinalis. L. 
odontites. L. 

Evonym~s europaeus. L. veITucosus. So. . ~. 

Fagus Castanea. L. sylvatica. L. 
Festuca gigantea. Will. montana. Rh. 

pratensis F. oYina. L. rubra. L. 
Fissidens adiantoides. Hedv. 

bryoides. Hedv. 
taxifolius. L. 

Ficaria ranunculoicles. Rollt. 
Filago gennanica. L. 
Fragaria vesca. L. 
Fraxirms excelsior. L. 
Fumaria officinalis. L. 

i11 Lcrmedia. Ehr. 

Gag·ea lutea Schlt. 
pratc11sis. l\ocJr. 

G. 

Galanthus. nivalis. L. 
Galeobdolon luteum. Hds. 
Galeopsis Ladanum. L. 
Galeum Bauhini RS. glaucum. D. 

cmciatum. L. palustre. L. 
sylvaticum. L. uliginosum. L. 

Geum rivale. L. urbanum. L. 
Gentiana Amarella. L. asclepiadea. L. 

cmciata. L. Centaureum. L. 
nivalis. L. verna. L. 

Genista gennanica. L. tinctoria. L. 
Geranium columbinum. L. dissectum. L. 

molle. L. phaeum. L. 
pusillum. L. sangYineum. L. 
sylvaticum. L. robertianum. L. 

Gladiolus irnbricatus. L. 
Glechoma hederacea. L. 
l;fyceria aquatica. Pers. fluitans. L. 

. spectahilis. ~lk. 

Gna12halium arvense. L. dioicum. L. 
sylvaticw11. L. ulig·inosrmr. l„ 

Graphis aenea. W. o. 
Grimmia apocarpa. L. alpicola Srn. 

ovata. W. pulvinata. Sm . . 
Gyromium proboscideum. Wahl. 
Gyrophora deusta. W. pustulata. A. 

H. 
Hedysarum Onobrychis. L. 
Helianthemum ndg·are. L. 
lleracleum Sphondylium. L. 
ll r.l'minium Monorchis Rb. 
Herniaria glabra. L. 
Hienwium murorum L . .Nestleri. Wild. 

prnte11 se. Tsch. paludosum. L. praealtum \rin. 
Sabauclwn. L. Sabinurn ~laur. syhaticurn Whlb. 

Hippocrepis comosa. L. 
Holcus lanatus. L. 
Holosteum umbellaturn. L. 
Homog·yne alpina. L. 
Hordeum murinum. L. 
Hwnulus lupulus. L. 
Hyacinlhus comosus. L. 
Hypericum hirsutum. L. perforatum. L. 

quadrangulare. 
H }' p n u m cupressiforme L. aduncurn. 

cuspidatum. L. Crista. caslrensi.s. L. 
ahietinum. L. 
delicatulum. L. 

murale Ach.· 
neglectum. Brit. 
nitens. Scbréb. 
imbricatum. Hedv. 
longirostrum. Ehrh. 
parietinum. L. ~. flavescens. 
íluilans L. mtabulum. L. triquetmm. L. 
tamariscinum Hedv. serpens. L. 

1. 
lnula pulicaria. L. hirta. L. 

Britannica L. ensifol ia. L. 
salicina. L. 

lris sibirica. L. graminea. L. 
Isopyrum tllalictroides. L. 
Juncus bufonius. L. effusus. L. 

Gerardi . Lois. conglomeratus. L. 
glaucus. Erh. lamproca.rpus Ehr. 
sylrnticus. Reich. 

Juniperus conununis. L. 
Jungermannia asplénoides. L. 

bicornis. W. l\l. 
bidentata. L. 
complanata L. epiphylla. L. 
furcata. L. incisa Schrad. 
laevigata. Schr. multifida. 
plarlifolia. Hooc. platyphylla. L. · 
ping'Vis L. polyantha L. 
pulcherrima Weber. Sphagni. Wall. 
tamariscifolia. Whlb. trychophylla. L. 
tri'lobata. L. Tamarisci. L. Holfmanni. Wahlb. 

L. 
Lamiwn album. L. amplexicaule. L. 

maculatum. L. purpureunr L. 
Lappa major. L. tomentosa. L. minor. D. C. 
Lapsana communis. L. foetida. Will. 
Laserpitium latifolium. L. 
Lalh)TUS sylvestris. L. vernu . · Will. 
Latlu·aea squammaria. L. 
Lavatera thuringiaca. L. 
Lcmna minor. L. 
Leontodon auturnnalis. L. bastilis. L. · 

hispidus. L. incanus. Schrk. 
Lepidium campestre. R. Br. Draba. L. 

ruderale. L. 
J ,ihanotis montana. Ali. 
Liciten conspersus. Ehr. 
Lig-ustrum rnlg·are. L. 
Listcra ovata. Il. Br. 

Limosella aquatica. L. 
Lilium bulbiferum. L. 
Linum catharticum. L. flavurri. L. 
Lithosperrnum arvense. L. officinale. L. 

purpureocoemlum. L. 
Lolium perenne. L. temulentum. L. 
Lonicera nigra. L. xylosteum. L. 
Lotus corniculatus. L. 
Loranthus europaeus. L. 
Lunaria rediviva. L. 
Lusula albida. D. C. campestris. D. C. 

vernalis. D. C. 
Lycium barbamm. L. 
Lycopodium clavatum. L. 

complanatum. L. 
Lycopus europa.eus. L. 
Lichnis flos cuculi. L. sylva.tica. L. 

Viscaria. L. 
Lysimachia nemorum. L. 

vulgaris. L. 
Lytmm Salicaria. L. 

l\lalaxis paludosa. Sv. 
!\falva sylvestris. L. 

rotundifolia. L. 
l\farchantia conica. L. 

lU. 

polymorpha. L. 
l\faschalocarpus gracilis. Spr. 
Melica ciliata. L. nutans. L. 

uniflora. Huds. coerulea. L. 
Medicago falcata. L. sativa. L. 
Melampyrum cristatum. L. 

pratense. L • 
l\lelilotus leucantha. Rch. 

officinalis. Will. 
l\1elittis l\1elissophyllum. L. 
Mentha arvensis. L. sativa. L. 

sylvestris. 
l\lenyanthes trifoliata. L. 
Mercm·ialis annua. L. peren'nis. L„ 
l\filium effusum. L. 
Moehringia trinervia. Clrv. 
Myosotis interrnedia. L. 

Lappula. L. 
sparsiflora. Mick. 
stricta. Smk. 

l\tyosmus minimus. L. 
l\lonotropa Hypopitys. 
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N. 

Nardus stricta. L. 
Neckera crispa. Hedv. 

pennata. Hedv. 
Neottia nidus avis. Rich. 
Nepeta Cataria. L. 

nuda. L. 
Nostoc verrucosum. Wauch. 

0 . 
Ononis hircina. Izk. 
Onopordum Acanthlum. L. 
Orobanche galii. Dub. 

picridis. Fr. W. 
rubens. Walth. 
ramosa. L. 

Ophioglossum vulgatum. L. 
Origamirn vulgare. L. 
Orobus niger. L. vernus. L. 
Orchis bifolia. L. 

conopsea. L. 
· fusca. L. globosa. L. 
maculafa. L. mascula. L 
l\forio. L. incarnata. Will. 
latifolia. L. sambucina. L. 
viridis. L. 

Orthotrichum affme. Schr. 
anomalum foliis crenulatis. L. obtusifolium. L. 

Oxalis Acetosella. L. stricta. L. 

Panicum crus galli. L. 
viride L. 
sangvinale. L. 

Papaver dubium. L. 
Rhoeas. L. 

P. 

Parmelia aleurites Ach. ciliaris Ach. 
caperata. Ach. candelaris. L. 
glauca. W. fraxinea. Ach. 
islandica. W. juniperina. w. 
furfuracea. Ach. officinalis. W. 
olivacea. parietina. W. 
plicata Prs. lacerata. Ach. 
Prunastri. Acb. tenella. Acb. 
tiliacea. Acb. tremelloides. W. 
scortea. Ach. 

Pedicularis palastris. L. 
Peltidea canina. Ach. 

resupinata. Ach. 
Peziza lutescens. Prs. 

cocbleata. L. 
Peucedanum Cervaria. Lpr. 

Oreosolinum. l\lönch. 
Peltigera aphthosa. -

venosa. Hoil'. 
Phascum cuspidatum. Schrb. 

subulatum. -
Phellandrium aquaµcum. L. 
Phleum alpinum. L. Boehmeri. Wipp. 
Pimpinella Saxifraga. L. 
Plantago lanceolata. L. 

major. L. 
media. L. 

Pleurospermum austriacum. Hoff. 
Polypodium Dryopteris. 

heliopteris. 
Polygonum aviculare. L. 

Hydropiper. L. 
Persicaria. L. 

Polyporus versicolor. Fr. 
hispidus. Fr. 

Polytrichum aloides. Hedv. 
comune. L. 
juniperinum. Hoffm .. 
piliferum. L. 
undulatum. L. 
urnigerum. L. 

Populus tremula. L. 
nigra. L. alba. L. 
pyramidalis. Roz. 

Polygala amara. L. major. lzg·. 
Poa annua. L. bulbosa. L. glauca. Wahl. 

nemoralis. L. pratensis. L. 
trivialis. L. 

Potentilla Anserina. L. alba. L. 
argentea. L. aurea. L. 
cinerea. Seb. opaca. L. 
recta. L. supina. L. 
reptans. L. 

Poterium sangvisorba. L. 
Potamogeton crispus. L. 
Prenanthes muralis. L. 

purpurea. L. 
Primula Auricula. L. 

elatior. Izg. 
officinalis. Izg. 

Prunella laciniata. L. 
grandiflora. L. 

Prunus Chamaecerasus .. Izg. 
insiticia. L. 
padus. L. spinosa. L. 

Pyrus torminalis. EhFh. 
Pyrola rotw1difolia. 

secunda. L. 
uniflora. L. 
umbellata. L. 

Pytheuma orbiculare. L. 
spicatum. L. 

Quercus Robur. L. 

Ranunculus auricomus. .L. 
aquatilis. L. 
bulbosus. L. 
flammula. L. 

Q. 

R. 

' 

lanuginosus .. L. Lingva. L. '. 
repens. L. polyanthemos. I,.. 
sceleratus. L. 

Rhamnus cathartica. L. frangula. L~ 

Rbacodium cellare. Prs. 
Ribes grossularia. L. 

rubrum. L. 
Uva crispa. L. 

.Rosa canina. L. 
alpina. L. 
gallica. L. pirnpinellifolia. DC. · 
rubiginosa. L. 

Rubus idaeus. L. 
fruticosus. L. 
saxatilis. · 

Rhinanthus minor.· Éhrhard. 
Rumex Acetosa. L. · 

Acetosella. L. 
conglomeratus. Mur. 
pratensis. -. 

Salix amygdalina. L 
caprea. L. 
fragilis. L. 
cinerea. L. 
incubacea. Wild. 
triandra. L. 

Salvia glutinosa. L. 
pratensis. L. 
sylvestris. L. 

Sambucus nigra. L. 

s. 

'. 

racemosa. L. 
Sagina procumbens. L. 

. .Sanicula europaea. 
Saxifraga Aizoon. L. 

. Scabiosa arvensis. L. sylvatica. 
succisa. L. 

$cutellaria gaiericulata. L. 
Schizopbyllum commune. Fr. 
Scilla bifolia. L. 
Sclerantbus annuus. L. 

. Scirpus lacustris. L. 
palustris. L. 

. sylvaticus. L. 
Scrophularia glandulosa. w. K. 

nodosa. L. 
Scorzonera humilis. L. 
Sedurn acre. L. 
Seseli annuum. L . . „ 

glalJCUID. Izg. 
Sesleria coerula. Ard. 

'. $énecio Fuchsii. Gm. Jakobaea. L. 
nemorensis. L. sylvaticus. ·L. 
vulgaris. L. 

~empervivum montanum. L. 
S~rratula · tinctoria. L. 
Sisymbrium officinale. Scp. 

strictissimum. L. 
Thalianum. G. D. 
palustre. Leys. 
lris. 

Sium latifolium. L. 
Silepe gallica. L. nemoralis, L. 

nutans. L. Olites. Sm. 
S~lanum Dulcamara. L. 
Sonchus alpinus. L. arvensis. L. 

oleraceus. L. palustris. L. 
Sorbus Aria. Creuz. Aucupaiia. L. 
Sp~rgula arvensis. L. nodosa L. 
Sparganium carex. Hds. ramosum. Hds. 
Spiraea Aruncus~ L. chamaedryfolia. lzg. 
· filipendula. L. ulmariá. L. 

Sta,chys alpina. L. sylvatica. L. 
palustris. L .. annua. L. 

Sticta pulmonacea. Ach. 
Stellaria Holostea. L. glauca. W. 
· graminea. L. media. Will. 

nemorum.L. 
Symphytum officinale. L. tuberosum. Izg. 
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'l'. 
Tamarix germanica. L: 
Tanacetum vulgare. L. 
Teucfium Chamaedrys. L. 
Thalictrum angustifolium. Izg. 

aquilegifolium. L. 
collinum. Walt. 
minus. L. 

Thesium alpinum. L. 
Thlaspi arvense. L. 
Thymus Acinos. L. montanus. W. K. 

Serpyllum. L. 
Tilia Europaea. L .. 
Thelephora hirsuta. Wild. 
Torilis Anthriscus. Gm. 
Tormentilla · erecta. L. 
Tremella arborea. Wild. 
Tragopogon pratensis. L. 
Trichostomum canescens. Tim. 

erycoiides. Schrd. 
Trifolium agrarium. L. arvense; L. 

badium. Schr. hybridum. L. 
filiforme. L. medium. L. 
ochroleucum. L. pannonicum. L. 
pratense. L. repens. L. 
rubens. 

Triticum repens. L. 
Triglochin palustre. L. 
Tortula subulata. Hedv. aestiva. R. Br. 

cuspidata. Ebr. mucronulata. Sm. 
muralis. Hedv. tortuosa. Hedv. 
ungviculosa R. Br. tubercularia. 

Tubercularia vulgaris. Rrs. 
Turritis glabra. L. 
Tussilago farfara. 

u. 
Ulmus campestris. L. effusa. · L. 

Urtica urens. L. 

Vaccinium Myrtillus. L. 
vitis idaea. L. 

\T. 

V aleriana montana. L. ( oflícin.). altiss. Mik. 
officinalis. L. olitoria. Wild. 
tripteris. L. 

Verbascum Blattaria. L. nigrum. L. 
orientale. l\fü Thapsus. L. 
thyrsodeum. 

Verbena officinalis. L. 
Veronica Anagallis. L. austriaca. L. 

Chaµiaedrys. L. BiLwaumii. T. N. 
cristata. L. arvensis. L. · 
longifolia L. latifolia. S. Cp. 
officinalis. L. praecox. All. prostata. L. 
serpyllifolia. L. spicata. L. 
scutellata. L. verna. L. 

Vicia angustifolia Roth. Cracca. L. pisiformis'. L. 
sylvatica. L. sativa. L. '~llosa. Roth. 
dumetorum: L . . 

·VibÚrnum Opulus. L. 
Vinca minor. L. · 
Viola hirta. L. tricolor. L. 

mirabilis. Izg. 
Viola odorata. L. ~anina. sylvestris. Lmk. 
Vis~um album. L. 
Variolaria communis. Ach. 

Weissia lanceolata. Br. 
· recurvata. HedY. 

viridula. L. 

Xanthium Strumarium. L. 

Zygnema quininum. L. 

,V. 

x. 

z. 
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Az eperjesi kórház épületében megszemlélésre kitett, a 
gyülés megbízásából Petényi Sal~mon által összeirt 

álla,ttani tárgrak jegyzéke. 

A. Az emlösök osztályából. 

1. Nyuszt-menyét (Mustela martes; .Edelu;iarder). 
2. K ö z ön s ég e s e z i c z kán y (Sorex Araneus; gemeine Spitzmaus) TernyéröL 
3. Nagy fü 1 ű ö sz fü 1 v .. denevér (PlecotQs .auritus; Grossohr-Fledermaus) ó-ruzinai barlangból. 
4. Tarkázott hörcsök 4 eleven példányban (Cricelus vulgaris; Gefleckter Hamster). 
5. Két eleven közön s ég e s n y ú l (Lepus tim idus; gemeiner Has e). 
6. Mogyo.ró pele (Myoxus Muscardinus; Hasel-Schlii.fer) Olajnokról. 
7. Apró egér (Mus minutus; Zwe_rgmaus) Epe1jes városából, eleven. 

Ezek mind · Kri~ger Tamás tb. úrtól. 
8. Egy eleven, afrikai csupasz és magyarhoni házi kutyától szái:~azó, k 9 re s eb faj, Goldbecher 

Antal tulajdona. 
Emlős összesen volt 12 darab. 

Kapouyák , szarvak és fogakból: 

1. Egy 16 a g ú s z a r·v a s s z a r v, (a szarvas lövetett Krajna-Bisztra hatArában 1798-diki december. 
Krivák Iván erdész altal. 

2. Egy-roppant nagyságu. szarvasszarv Kőrösföról. 
3. 14 ág u szarv a s szarv, egy a BalásvAgás határában lőtt szarvasról. 
4. Egy jeles széps.égü sz ar vass zar v, a szarvas lövetett Berzevicz mellett 1810-ben. 
5. Egy dám szar vas szarv, melly Királyn~p határában talállatott. 
6. 3 ág u szarv a egy ó z 11 e k Illicsröl Zemplénben gróf van Dernáth Vilmostól. 
1. Egy e s o da i dom u ö z k a p o ny a ~s sz a r v kin öv és, sóvári erdőség bői. 
8. Egy rend ki vü 1 i alkat u vaddisznó ka po n ya makoviczai Prikráról, Krieger Tamástól. 
9. Egy f e J e tt e na g y vad di sz n ó k'a p o ny a makoviczai Alsó-Piszanáról. 
10. Egy j e 1 e s nagy s águ medv e kap o ny a, makoviczai Prikráról Sárosban. 
11. Egy fark a s kap o ny a Rétvajról Gergelák mellett. 
12. Különféle vad emlősök fogai. 
13. Egy Eperjesen 1808-b~nlfobisch-féle kertben kiásott feletle érdekes idomu emberkaponya. 

u . 

Osemlosök ·kövült csontmaradványai. 

1. Ös elefánt (Elephas primigenius) zápfoga van Dernáth Vilmos gróftól. 
2. Ugyan ezeu állat különféle c sontjai Pongrácz Iván bárótól. . 
3. Egy ölnyi hosszu agyara az ős elefántnak; egy jeles nagyságu szarva az óriás szar

vasnak (Cervus giganteus') és több apró kövületek, Dessewffy Albert táblabirótól 
Markányb61. 
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4. Egy ismeretlen, olt kövült madársziv .név alatt felállitott ős csont, tulajdona az eper
jesi ág. vall. collegiumnak, melly sziyes volt azt a nzeti muzeumnak megigérni. 

. 
B. Madarakból. 

. 1. Sz frU s a s (Aquila fulva; Steinagler) .. 
2. Nádi örv öl y (Falco rufus; Rohrweihe) 'eleven · példány. 
.3. Gatyás kánya (Falco lagopus; Ra~fnss-Bussard)„ 
4. Karva 1 y- ö 1 y v (Falco Nisus; Finken-Habicht). 
5. Közönség e s vér e s e (Falco Linnunqplus; T~urm-Rüttelfa~j: · 
6. Nagy fü 1 e s - b a go 1 y (Strix Bubo; U.hu-Ohreule). 
7. Gyöngy-bagoly (Strix !lammea; Schleier-Eule), Stiller .Leo tb . . tulajdona, eleven példány. 
s. Nagy holló (Corvus Corax; Kolkrabe). „. · 
9. Z ö 1 dk ék sz a 1 a !ró t a (Coracias garrula; ~laue Racke). 

10. Arany s a r m á 1 i n k ó (Oriolus Galbufo.; G.old-Pirol). 
11. Z ö 1 d zs o ln a (Picus viridis; Grünspe.J}ht). 
12. Közép tarka harkály (Picus medius; l\fütlerer Buptsp~cht) . 
13. Habos nyaktekercs (Yunx torquilla; Grauer..:Drehhals). 
14. Kék j egér (Alcedo ispida; Blauer Eisvogel} 
15. Cs a e s k a mez ék (Bombycilla garrula ; Röthlichgrauer . Seidenschwanz). 
t 6. A r a ny fej ü ez i sz o g ó (Regulus auriéapillus ; ·safranköpfiges. Goldhlinchen ). 
17. Kék czinege (Parus coeruleus; Blaumeise). . · · 
18. Ha v il s i sark a n'yú - s ármán y (Ple~lrophanes . nivalis; Sobnee ~pornammer). 
19. 22 éves eleven bübo s pa cs irta. (Alauda cristata; Iiaubenlerche). MatthreipesKároly.lulajdona. 
~o. 4 eleyen g e r 1 i e z e g a 1 a rn b (Colurnba turtur; Gerneine Turteltaube ). 
21. Közöns é ge s fürj (Perdh coturnix; Wachtel Feldhuhn). 
22. Ny i r f<!-j d (Tetrao tetrix ; Birkhuhn} Klembergről. 
23. F e k e te g ó 1 y a (Ciconia nigra; Schwarz Storch). 
24. Apró gém ( Ardea minuta; Zwerg Robrdornrnel). 
2i. Gesztenyeszin~ batla (Ibis falcínellus.; Kastanienpraunér Sichler). 
26. Berze n g ö küzd.ér (Machetes variabilis; veriindér!icher· K'ampflaufer) 2- példány. 
27. Haris guvat (Gallina Crex; Knarrendes Rohrhuhn). 
28. Rótfejü récze ·cAnas ferina; Tafelente). . 
29. 2 eleven ki s eb b e s ör g ő k á e s a (Anas crecca; Krickente) „ 
30. Nagy 9 b b e s ö r.g ö k á e s a ( Anas Querquedula; · Knrekenle )~ 
31. H o s sz u o r r ú b uv á r (l\fergus serrator ·; Langsnablicher Sii.getaucher) , 2 . példán'yban, mellynek 

egyikét a tulajJonosa a m. nz. muzeumriak igérte oda. 
32. Fehér b uv ár (Mergus albellus; weisser Sligetaucher). 

Madár ö s s z e s e n v o 1 t 38 p é 1 dán y , és be 1 ő 1 e k e t t ö t ki v é Y, e , m i n d t u 1 aj
d o na t. e z. Hellner Károly· ügyvédne~. 

Madárfés~ek éS. · toj~s. . · · 

Kób or sólyom (Falco peregrinus; Wanderfalke) fészke , a Hanusfalv!!- melletti sólyomkő (Sokolowa 
Skala) nevü szikláról. · · ' 

120 darab külön'faju madártojás, 'mind két rendü t. ·ez . Krieger Tamás t4blabiró tulajdona. 

C. Hüllökböl. 

1. F o 1 t o s t ü z g y i k (Salamandra maculata; Geffeckter Erdmolch) Sztrázs hegyrŐl. 
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2. T ö.r ék e ny k ú sz ma ( Anguis fragilis; Gemeine Blindschleiche). 
3. ú szó s i k 1 ó (Coluber natrix; Ringelnatter ) . 
4. K o ez k ás s i k 1 ó (Coluber tesselatus; Würfelnatter). Ezekből eleven s száritott több példány. 
5. K ö z ön s ég e s b éri paizsócz (Vipera berus; Gemeine Viper ). 

Többféle ki gy ó k e 1 vet e t t bőr e i. A hüllők mind Krieger Tamás urtól valók . 

D. Halakb.91. , 

1. Köz ön s é g e s k á rá s z ( Carassius vulgaris ; Gemeine Karausche) . 
2. K ö z ö n s ég e_s e s u k a (Esox_ lucius . Flusshecht). ., - , 

_ 3. Kövi tergély (Ac~nthopsjs trenia, Steinsch!I'!erl), és. több apró szár ·ito.~t ha·Iacs~ák , 
mindn:i:ája Krieger Tamás tb urtóJ. 

E. Hé.ijái·okból. 

A közönséges f o 1 y a m i rák. Korváltozás~inak minden pályáján, Krieger Tamástól. 

F. Robarokból és ei~k müveiböl. 
' 

1. Egy ü.veg s zekrény mindenféle lepkékk e l és robarakkal. Eperjes tájáról, mellyek 
• 

elsőiközt feltüntek azApollók, utólsó~ közt a futrinkák(Carabi; .Laufkafer, a czin-
. go 1 á ny o k (Cicindelre; Sandkafer) ~ és -a f u !' d a n c:so k (Plini; Borkenklifer). 

2. Lótrúcsök (Acheta gryllotalpa; l\Iaulwurfsgrille) az ó földb.eni lakhelyével és eblien tojásával egylitt. 
3. Kófali méh (Apis muraria ;. Mauer Biene) ' Enyiczkéről. 
4. A szúpillének (Cossus ligniperda; Holzdiebfalter} több példányokbban felállitott érdekteljes átalákulá

sai kezdve a tojástól, kora minden fokain át: 
s. Mintegy 600 selyempillc gubó (Bombyx mori; Seidenspinner) gergelaki termeszlmény. 
6. 80 különféle rendes idomu szövetei a kökényfonóknak (Salurnia spini; Dornspinner), s ezek közölt 

egy 3 ölnyi hosszú darab , mellyekét ez állatkák Krieger Tamás föllelése következtében s aka-
rata szerint kényszerítve fonták. . 

1 . 

Az eddigi robartárgyak mind Krieger Tamás Lb. gytijteményéből valók. 
7. Mintegy t 500 példány csupa honi 1 e p két magáb.an záró· k é t üveg sz e k r é ny e Kuzmik Károly 

robarásznak. · · 
8. 1000 bel- é.s külföldi lepke példány számáL ,tulhaladó, szinte két üve·g szekrénybe!! 

felállitott lepkegyüjteményi t. ez. Fest urnak Sóvárról. 

G. Puliányokból. 

1. Krieger Tamás tb. C"YÜJternénye 3zámos s zár a z f ö i'd i és v i z i e s i g á k b 61. 
Ugyanettől, trombita tü s késc s iga (Murex triton; Purpurschnecke), melly 1_813-ban Osztropa

takon találtatott. 

'. ' ~· .! '.;, 
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GA.ZDA.SA.GI :ES BA.BJIA.SZA. 'TI 
r 

.8ZA.Ii08Z T A.~ Y. 
. ..&„ 

DGYZÖB.ÖllY'V. 
• 

E szakos~tály, .mellynek alakitásárt.t közgyülésből elnökileg Richter Alajos praelatus úr ö 
mlga kéretett meg , e köztiszteletben álló férfiúban összpontositván teljes bizodalmát , egyértelmü
Jeg elnökeül választá, azon esetre pedig , ha ő méltóságát egyéb foglalkozásai ·gátolnák a szak
osztály miiködéseiben folytonosan részt venni , a kassai gyülésekre V i t é z György , az eperje
siekre Buj a n o ,. i cs E du a r d , meiőgazdasági példás üzletekről köztiszteleltel ismert jeles hazánk
fiát , szerény von.akodásuk daczára másod elnökséggel tisztelé meg, a jegyzői tollat pedig, köz
kivánat következtében , vihetni alólirtnak jutott a szerencse. 

. llly módon alakultnak nyilvánítván magát a szakosztály, a jegyző ahoz min.denek előtt 
azon hazafiúi kérelmet intézé , miszerint, miután a természettudományoknak legtéresb s legjutal
mazóbb mezeje maga a mezőgazdaság , s valamint a természettudományok kifejtésében olly dús 
sikert várhatni egyesített munkás5ágtól : úgy a földmívelés s egyéb ágai a mezőgazdaságnak· kor
szerü tökélretesedésöket leginkább összpontosított erő által érhetik el : a szakosztály , a mult évi 
pécsi buzdító példa nyomán, egy Abaúj · megyei gazdasági fiókegylet létesítésére, melly az orszá
gos egyesületnek szabályszerüleg kiegészítő részét képezze, - segédkezet nyujtani szíveskedjék. 
E közbenjárástúl annál biztosbban reménylvén kedvező eredményt, minthogy egy részről Abaúj 
lelkes rendei már több izben tettleges .tanúságát adák a Gazdasági Egyesület iránti kegyes rész
vétöknek , ~ás részről . pedig Kassa város derék polgárai között már is támadt a kivánt irányu 
egyletnek kisded bár de értelmes, buzgó , s áldozatra kész tagjaiban reményteljes alapja. 

Minek következtében Fark a s s á ny i S ám u el úr , mint az érintett kisded fióknak elnö
ke , a jegyző indítványát szivesen fogadván a szakosztályt felszólitá: miszerint az e napon a fiók 
részéről tartandó ülésben részt venni, s ott egyszersmind ezen eszme , és kívánság felett rész
letesben nyilatkozni szíveskedjék. 

Me11y felhívásnak örömest engedvén a szako1ztály , mielőtt elnök ő mlga e napra az 
ülést bezárná, - a kassai polgárság által rögtönzött terménykiállitás megszemlélése s vélemény-
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adás végett bizottságot nevezett ki: Bujanovics Eduárd, Na~y ~edeon, P.iller Ge-
d·e o n ;· Szab ó Dá v i d urakból s a jegyzőből. · · · 

. Ugyan e napon tehát délután, mihelyt a megyei főpásztor ő mltgának a mesés őskorra emlé
keztető nagy vendégszeretete engedé, a szakosztálynak számos tagjai · a kassai czukorgyári kertben ösz
szegyült fiók ülésében vőnek részt, s örömmel tapásztalák, .hogy az érdemes városi polgárság, m.elly a 
fiókot képezi, hivatásának öntudatat bírván, valamint eddig a város határai kö~é ~zoritott körben csug
gedetlen állhatatossággal igy,ekezett .az egyenetle'ri ·ai·ányokban felbomlott s szétdarabolt városi birto
kon 'mind téri elrend'ezés· s rendőt~i intézkedések; mind pedig okszerűbb gazdálkodás behozatalá állal 
közrehatrii, úgy azon 'esetre; ha nemes . Abaúj megyének · földöirtokosai e czélra a fiókkal ke~et 
fogni , s ·az egyletnek 'ez 'által terjedtebb s erős'b alapot vetni ohajtanának, á 1egteljesb készség:- . 
gel hajlandók eggyé forrni ; ánnál is · inkább, ·minthogy a már létező, s a czélnak teljes elérésére 
irányzott s közkivánatra felolvasott szabályok már ez értelemöen vannak szerkesztve, rég áthatva 
az érdemes városi polgársag azon szent igazság érzetétől, hogy MagyarorszAg biztos és gyü
mölcsdús· felvirágozása azon ·naptól veendi valódi kezdetét , · midőn a nemzet külön osztályi közt 
választó ·ra1ak len9i 'megszünnek, s a ··status ·polgárok mindegyike tehetsége és hatásköre arányá.:. 
ban a statüsnak n'eni: csak rendes napi 'terheiben osztozik , ·hanem azt' mit pénzen megvásárolni 
ne·m ·lehet, az áldozátkész ·honszere1met, s testvéri kölcsönös bizodalmon alapuló rie~zeti egyet:
értést is a hazának felvirá'goztatására ösztönszerün k?zadóúl hozza. 

Második ülés augustus 10-én. 

. 1-ör Felolvastattak jegyző által a jelen szakosztályi üléseken vitatásÚl kitüzött kérdések; 
s azok közül . az . 1-ső t. · i; ·„Mellyek Abaúj megyének fő gazdasági terményei'?" feloldását nyeré 
F~rkassányi Sámuel tb s fiókegyleti igazgató jeles értekezésében , mellyből Ürömmel é.rtesültünk 
azon kedvező v_iszonyokról, mellyekbe · a bökezü természet e szép megyét helyezé, áldott éghajlat 
és kies fekvés mellett képessé tevén az(, mind az'on nemesebb termények előállítására, mellyek' a 
közéletnek ·s iparmunkásságnak alapul · szolgálnak. · ' · . 

2. A földtulajdonos kényétől s belátásától levén tehát itt a mezőgazdaság czélszerü üz
hetése leginkább felfüggesztve , .sajnálko'zással vélte · értekező „úr megemlitendőnek, hogy valamin~ 
országszerte kevés kivétellel, úgy Kassa vidékén is a vizek felhasználása a rétek öntözésére, s· ez 
által .a takarmánynak ; mint az állattenyésztés, trágya, s ezzel az összes mezőgazdaság alapjána~ 
emelésére menthetlen gondtálansággal elhanyagoltatik . .Minthogy pedig e sajnos mulasztás a vizek 
illő szabályozásán s czélszerü vizi törvényeken· kivül , igen ·nagy rész.ben mérnökeink rétöntözési 
Járatlanságából ered, - értekező úr inditványozá, miszerint a M. Gazd. Egyesület ~ azon mód 
szerint, mint jelenleg köztudomásra a· mezőgazdaság külön szakai;iak ·oktatására külföldön tanító
kat · neveltet·, és utaztat , úgy a · fonforgó czélra is szakértő mérnöki egyént képeztessen , ki elő
forduló esetekben a· rétö.ntöiésre hajlandó birtokosóknak , s közö11ségeknek helyes utmutatást ad
hasson; s ez inditvány annál is inkábö ·pártoltatott ; minthögy igen számos helyzet van a hazában, 
hol a ·rétöntözés előleges vízszabályozás ' és szomszédi . beavatkozás elleni s' kisajátítási ~örv~n·y· 
nélkül is foganatba vehető. " · 
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Minél fogva a szak.osztály e felszóllitást · az érintett EgyesUlethez megteendönek véli, 
Farkassányi urnak igen érdekes előadását azon esetre , ha az időt egyéb mellözhellen teendők el 
nem veszik, - a közgyülésen is ismétlendönek ajánlja. 

3. Szabó Dá v ~ d hazánkfi~ Sárospatak r o l ol vasá fel közérdekü szózatát a hegyaljai 
borja.vitás és szőlöszet ügyében , mellyben elősorolván mind az okokat, mellyekből boraink jóságá
nak, nevének s keletének csökkenését következtetni, mind a módokat mellyek által különösen a 
hegyaljai borok előbbi jó hirét visszaszerezni, átalában pedig a magyar bort kapóssá s külkereske
désre alkalmasbbá tenni lehetne, -mindenek előtt szőlőiskolák állítására, s azokban mind azon kér
dések tudományos megfejtésére utal, mellyek a legjelesb bort termő szőlőfajok, s a legjobb szőlő
mívelés és b~rkezelési módok kipuhatolását tárgyazzák, örvendetes tudomáslll hozván egyszersmind 
főm. hg B re ezen h e i m azon tárgyszeretetet tanú:;itó hazafiui vállalatát, mellyel Hegyalján 'már 
i~ . egy . illy szőlöiskola létesítését megkezdé. 

A köztetszést nyert értekezés foly~án több oldalról kifejtetvén a magyar szőlőmivelés és 
borkészités hiányai, sülyedésének okai, s .e·melhetésének módjai.;. kifejtetvén továbbá a középponti 
s vidéki szőlöiskoláknak kellékei s teendői: mindenek előtt a szakosztály a tisztelt közgyűlést meg• 
kérendönek vélte , hogy e tárgyban is csak közremunkálástól várván eredményt, főmélt. herczeg 
B re e zen h e i m urat . egy választmány kinesezése mellett, egy hegyaljai bortermesztő s javitó 
tarsaság alakitására szóllitaná fel , ~gyszersrnipd pediO' a növenvtannal foo'lalkozó hazánkfiainak 

. () • i!) 

ajánlani méltóztatnék , miszerint a szőlöfajoK- és nemek tudományos osztályzásában a bortermesz„ 
tőknek segédkezet nyujtani szíveskedjenek. · · 

4. A vitatásul kiiüzött második kérdés, - t. i. Ha ·e két megyében a tudományokhoz 
és tapasztalásokhoz illő fokon nem · áll a mezőgazdaság vitele, minő éghajlati vagy föld tulajdon
sági és fekvési körülmények, s minő birtokviszonyok befolyása által lehetne a hiányt s hátrama
rad~st aránylag menteni'? felvétetvén, miután valamint az első értekezésből kitünt, úgy a jelenvol
tak közelismerése által is tanusitatott, hogy magokban a természeti viszonyokban úgy szólván sem
mít sem lehetne előadn\, mi azt menthetné, hogy az Abaúj megyei gazdálkodás azon fokon nem 
áJl , mint lehető és kívánatos volna; miután továbbá az okok fejtegetése Dombay János, Farkas
sányi Sámuei , Nagy Gedeon , Piller Gedeon és Szentimrei Endre urak tanuságos és részletes előa
dásaik után azon meggyőződésre vezérlé a szakosztályt, hogy az akadályok , mellyek az abaúji 
sikere·s gazdálkodbatást gátolják, az összes haza sorsával közösek , s főleg az értelem és s·zakis
meret hiányában, .a birtokok rendezetlenségében , s az urbéri visionyok mostani alakjában rejle
nek, vagy is más szavakkal a mezőgazdaság. felvirágoztatására mindenek előtt az értelem, szak
ismeret s termész·eUudományok kifejtése, a birtokok. jogi és téri rendezése, s az urbériségnek a 
kor- és statu.sgazdaság igényihez illő bölcs módositása szükséges. . 

E véleményt,. mellyet a jegyző a munkálatok számara az érintett haza
fiak jeles cl .öadá~aik : utáu kimerítőbben elkészitend, - annál nagyobb kötelessé
gének tartja a SZ!J:kosztály nyilvánosan kijelenteni, hogy az által a ·javitásra vezérlő és ösztönző 
közvélemény erösitéséhez, részéről is hazafiui kötelességéhez képest járulhasson. 

5. Dr. Do le zs á l úr, ki a burgonya hosszabb. eltartását feltételező száritásáról, s né
melly ínségben segitő s táppótló növenyekről tartott rövid szóbeli előadást, ezen előadásának 
irásbani előte1jesztés <ire kéretett. 

• 
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1 
. ,. Végre 6-or .a, kiállitptt ipartárgyak q1egs.zemlélésére, Kiss Kár.oly, dr. ~a.Jogb Pál 

és N~ndtwich Kár?.1.Y urak ·ké~ettek meg. 

· Harn1adik. ülés Kassán augushis · 12-é~. . " - .. 

Először is Sz t rak a Károly B. Csabáról, értekezett a fogas vakonyról, értekezésében meg
fejtvén 'Ji>etényi ur~ak azon öi. kérdését, mellyeket a mult pécsi gyűlésen intézett vala .a h'azai állattan m.ü
velői által feloldandókat. - Bizonyitván hogy a földi vakonynak közönséges földi kutya rieve a magyar 

• ' . l 1 

gép közt, nem ugatásáról, melly nem tulajdona, ban.em inkább az ő ·marakodó természetéről, a 4
1 

harapó kutyafoghoz haso.nló fogairól·,,- védelmező ·s kap~ozó ügyességéről . származott„ - Má~odik 
kérdése következtében · bebizonyította, hogy a fogas. vakonynak bár legkedvesebb tartózkodása -a. 
föld gyomra, ő mindazonáltal a föld felületén és ' kivált nagy szárázságban, s éső után, gyakran ta-' 
Jáltatik. _._ Mi Petényi urnak igen fontos 3-ik kérdését illeti , tapasztalatilag bizonyitá bé , hogy a 
fogas vakony ige~ . is készit magának fekh~lyet és . j~ró cs.atornákat, és bog~ ezen .el~ségtárába 
telelésre gazdagon gyüjtöget és hord ös~ze kigyó-· és veres. hagymát (hyacint~us com?sus et allium 
cepa) petrezselmef, sárga répát, s kül?nféle zöldségek édes gyökereit, gyakran, ·?sudálkod~sra. 
mél!ó me!lnyi~~gben. - Petényi ~rnak 4-ik kérdését, az az a fogas vakony a tel~t ébren tölti~é? 
~egfejti. azon körülmény, ~ni szerint az eles6gtára ·Őszkor bőven és gazdagon megrakva, tavaszkor, 
üresen találtatik. · 

Utolsó legérdekesebb kérdésére Pet~nyi urnak a .fogas vakony láttehetségéről számtalan 
próbatétele után sem győződvén meg - tökéletes vakságát azzal ta~asztalá nyilványulni : , 

, 1-ör Hogy a fej koponyáját fedő vastag bőrön a szemgolyóra legkevesb nyilás sem talál-
tatik. 2-or Hogy szobában szabadon bocsátva egyenes vonalban fut mind addig, míg a falhoz, 
vagy bármelly uljában álló szagtalan tárgyakba ütközik. - 3-or Hogy a viz~ek - bár n~gy ellen
sége - egyenesen megy. Ezen kérdések megfejtése után közlé velünk több ezen á!laton te~t áta
lános tapasztalásait p. o. hogy szomját nedvvel töltött . eleséggel pótol van ~izet soha vem iszik, 
hogy a két alsó harapó fogát tetszése szerint szétnyitbatja, mi is neki az eleség · kö~nyebb hord~
sára kedvezőleg szolgál, - hogy fogait keményebb tárgyakat rágván egymáshoz · feni, s az által . 
élesíti, hogy sokat és jó étvággyal eszik, jól · 1akván a maradt csemegét a többi '.akásra 'viszi, ott 
földdel betakarja; hogy a kigyó- és veres hagymán kívül · mcge~zi a ~rumpfü és csicsókát , gye~ge 
kukoriczát, földi mogyorót, zöld borsót , sőt a fagyúmölcsöt is, hogy az újra készitelt barla.ngjá
ban addig futkároz, mig azt ki nem ·simitja. s a t. Noha eddig a nép . ez~n. állatot ig~n ~ártékony- · 
nak vélvén mindenütt a hol csak lehetett - ölte - pusititotta, Sztraka mindazonáltal azt hasznos
nak vélt~ · - minekutánna alföldön ·kivált . fekete szántó földeken oll.y tömérdek sokaságú. a gyom,' ' . . ' 

hogy egy holdon köbölnél sok helyen többre számítható, e mellett a buzából ki. nem •:o.stál~ató 
magva olly keserfr, hogy a li.sztet és ke_nyeret is .haszonveh~tl~nné vált?ztat~a? h~gy . hagymája 
nedi(J' ökölnél is na(J'yobbra nóvén, ·a földnek zsilját és erejét is magába szíva azt igen sová-r- ~ e . . 
nyitja, és egy szegény vakony állatka : képes ,egy ho~dat a kígyó h~gymától, ~elly ~ét lábnyira is' 
tenyész a föld szine alatt egy nyáron által annyira is kitisztitani, hogy csak imitt amott !eszen ta
lálható. 

3t 
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.sz~raka Károly tapasztalásdús előadását, a földgyomra legritkább s kevessé ismert fogas 
vak~.n!. (földi kutya) ne.vü la~osáról követé . Petényi Salamon János értekezése a földgyomra lakosai 
l~gkozon~égesebb, hazank mmden táján, helyén bőven előforduló, mindenki által ismert, s még is 
tobb tekmtetben sok tei·mészetbuvártól sem ismert vakandokról (Talpa communis aemeiner 
Maulwurf) *) ' "' 

• . a .. A n~gyedik szak?sztályi .. kérdés~e „továbbá ~lőh~zatott, hogy az Abaúj megyei erdőkben, 
fület> a tolgy, JUhar, gyertyan, kőros, feherbukk, rezgő nyarfa, egerfa, szilfa, hárs tenyészik, egy kis · 
részén az erdőségnek a jegenyefa is otthonos, hogy azonban tudományosan vett erdőművelésnek 
csak imitt amott első vonalai léteznek, mellyel a fönálló legeltetési jog úgy szólván egészen lehe
tetlenné tesz. Hogy továbbá józanabb erdőmivelés~e még jelenleg annál kevesbé lehet ösztön 
minthogr kivevén a népesebb városokhoz közelebb fekvő erdőségeket, a fának tulságosan csekél; 
az ára, úgy hogy az elszállítást is alig érdemli. · · 

· ~tás alakot fog ez á_llapot ölteni, mihelyt a földmívelésre alkalmas erdőtérek ki fognak 
i.rtatni, s a technicai vállalatok , mellyek sok tüzelő szert emésztenek, nagyobb kiterjedésre jutnak. 

· ~z 5-ik kérdés következtében azon irigylendő tény adatott elő, hogy Abaúj megyében 
nevezeteseb_b., s pusztitó marha-betegségek ismeretlenek. . 

Ugyan ezen ülés határozatából szakosztályi jegyző · megbizatptt, a magyar orvosok és 
természetvizsgálók legközelebbi közülésében a következő javallatokat, illetőleg jelentéseket tenni 

. . ' m1szermt 
1-ör Miután a szakosztály határozatából megbízott küldöttség azon hasznos törekvések

ről magának meggyőződést szerzett , mellyeket H ár y Károly úr, Kassa város érdemes· 
polgára a gyümölcstenyésztés előmozditására fordít, s e czélra úgy szólván a legmostohább- kö
rülmények között s kimondhatatlan nagy költséggel gyümölcsfaiskolát állított, mellyben már is tö6b' 
mint 30,000 nemesített csemete létezik, - e derék hazánkfia a közgyülés utján a .M. Gazdasági· 
Egyesületnek méltó kitüntetés végett ajánltassék. . . · 

· 2-or Nem tartóztathatja magát a szakosztály , Kassa város érdemes poJaársága iránt 
az értelmiség azon nagy diadala fölött, mellyel az által nyert, hogy az ugart a vá~os határából 
száaiüzte, annak nélkülözhetésére első az országban példát adott, s miöőn az által a végső kap
csot szétzuzta, melly a magyart a nomádi vad élethez köté ·s egyszersmind a városnak mívelhető 
földeít egy harmadával szaporitá, - a közgyülekezet előtt legbensőbb tiszteletét nyilvánosan ki
jelenteni. 

. 3-or Miután a város által rögtönzött ipar-mükiállit~sban· több rendbeli mezőaazdaságot 
~rdeklő tárgyak foglaltatnak, azoknak megvizsgálására s az ipar-tá_rgyakkal egyetemben~ megbirá
las s véleményadás végett szakértők küldettek ki , kiknek jelentését a szakosztály a közülésben 
felolvastatni kéri. 

4-er ?,römmel jelenté a szakosztály, miszerint a jelen gyülekézefnek ·örök eQilékeül egy 
gazd. fiok-egyesulet vagyon alakulóban, mellynek szabályszerü létesülésére még csak neháríy alá
ir~s hiányzik , minek mielébbi eszközlését azonban annál is inkább reményli a szakosztály, 
mmthogy · 

i)) Lásd ezen értekezést fönebb az állat-, élet- s növenytani szakosztálynál a 203. s a t. lapon. A szerk. 
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á-ör Ezen ügyet a közszeretetü jászói praelatus jelenleg a szakosztály elnöke , méltós. 
R i ch te r Alajos úr tevé ~nagáévá , ki is'· hogy azon napokat, mellyeket a m. orvosok és ter
mészetvizsgálók Abaúj megyében s nevezetesen annak székvárosában Kassán töltöttek, s ez alka
lommal magok kebelében a mezőgazdaság barátit is összegyüjték , örökítse, - egy majoros és 
telkes -- gazdákat képző intézetnek létesítésére , az alulírt szakosztályi jegyző által Czegléd mel
lett tervezettnek mint~jára nagybecsű magyar szavát adni méltóztatott. 

Negyedik ülés Eperjesen augustus 4-éo. 

Az e napon Eperjesen számos tagokból összegyült szakosztály Buj a no v i e s E du a r d 
tb. indítványára elnökül Haller Ferencz gróf urat megválasztván, felolvastatott V i r na u J á n. o s 
iparegyleti oktató urnak beküldött értekezése , mellyben elősoroltatván mind azon iparnövenyek, 
JDellyek hazánkban részint épen nem, részint a kellőnéi kisebb mennyiségben termesztetnek , s 
mellyeknek előállitása sok pénzkivándorlását meggállaná, s összeg beszivargását szülhetne , -
értekező úr által földmívelő gazdáink ezeÓ iparnövenyek pártolására s mivelésére serkentetnek, 
különösen a kender és len ajánlta tik a termesztők figyelmébe , s V i r na u úr ez ügy iranti buzgó 
részvéttül ösztönözve, jutalom kérdést vél -kitüzendőnek, mellynek czélja lenne népszer_ü kézikönyv
ben az ország vidékeit kijelölni, hol len vagy kend.er legbiztosban tenyészik, - e fonatnövenyek leg
helyesb termesztés módját megismertetni, s rajzmellékletekkel a kendernek és lennek miképeni piaczi 
árúvá elkészítésére utmutatást adni,-:-- s végre a módokat s eszközöket kinyomozni, mellyek segélyével 
a népet Jen- és · kender-iparra buzditni' annak akadályait pedig elhárítani lehetne'? - s a kérdés 
legjobb megfejtésének jutalmáúl a hazafiui érzelmü értekező szerény 1helyzetében 6 darab aranyat 
ajánl, a~on ohajtá.ssal, miszerint az a gyülekezet tagjai által t-iOO aranyig neveltessék. 

A szakosztálynak lehetetlen vala értekező úr becses szándékát nem méltányolni , s el 
nem ismerni, hogy számos · iparnövenyek vannak , mellyeket nagyobb terjedelemben s jobb mi
nőségben kellene ' mezőgazdáinknak termeszteni; igy ~ repcze, dohány, selye~, czukorrépa, ta
karmányfű- és _lóhernemü ma~vak, lerr, kender , s több effélék mivelése még határtalan s bizo
nyosan jutalmazó tért nyit hazánkban a földmivelő szorgalmának; · lehet tov_ábba, hogy újabb gyár
ipari vállalatok keletkeztével ismét újabb pénzelő növenyek termeszté3ére nyujt ösztönt, s hogy kü
lönösen a legközelebb czélba vett vegygyára ·egyik legjelesb hazai vegykémünknek, Wagner urnak, 
több rendbeli növenyeket kijelölend hazánkfiainak , mellyek - mint gyárilag felhasználhatók, hasz
nos és kívánatos hogy termesztessenek ; Iegszámosb részét azonban a tisztelt értekező ál'tal előso
rolt növenyeknek nem tartja ollyanoknak a szakosztály , mellyeknek terjedtebb mivelésére gazdáinkat 
ösztönözni lehetne ' mert egy részről a fenálló ' vamviszonyok nyereséges 'kivitelöket nehezítik, más 
részről pedig hazai gyárok léte nélkül itthon el nem adhatók, de nem is reménylhető, hogy bár
melly iparnövenynek kiállitása elegendő l~gyen gyárvállalatok életbe léptetésére. Igy a derecskei 
környéken s Vas _és Sopron megyében egykor~n bőven termesztett festéknövenyek szövetgyáro
kat nem hoztak létre; a Bánságn.ak és alföldnek töménytelen buzatermesztése lisz!kereskedést nem 
idézett elő; - jó. boraink mennyiségét messze felülmuló silány terméseink roppant összeségéből 
mind eddig cognacgyártás nem keletkezett; sőt még lenünk s kenderünk sem lőn' szövetgyárok 
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'ösztön'e pár annyit sem ier_niesztünk' mennyit . mi magunk k_önnyen elfogyasztbatnánk' s szövet~ 
·ne~Üekre é~enkint százezreket : a kü'iroldnek áldozunk: 

.Mind ez~ket előre bocsátva s elismerve azt~ hogy a . két utóbbi . iparnöveny különösen 
:a. legnagyÓbb mértékben megérdemli a haza figyelmét, - V i r na u úr által javallott pályákérdésré 
nézve a szakosztály azon véleményben összpontosult, - hogy , miután . a len- és kendermiveles 
legczélszerübb módját tanító népszeriÍ kézikönyvet a közöns'ég a" Gazdasági Kistükörben már ' is 
bir, - a legfontosb résznek, L i. a fonalékanyag helyes elkészítésének módjarúl könyvbeli utmu
tatást adni magában bármilly hasznos , de nem elegendő. Leghamarébb czélra vezethetne , azon 
javallat, .. mellyet legfelsőbb . felhiv~s következtében · a M. Gazd. Egyesül~t valamint a n. m. Helytar
tótan~csnak, úgy 1;1- közönségnek i,s már előterjesztett, _:.: akár a ba~9ságo~ , . akár a fiok egylet~k 
:é,s földesurak 'részéről . az Egyesület által kijelölendő vezérlet alatt alkalmas egyének Hohenheimba 
küldetn,ének; ott . a'z ~ czélra különös~n felállított osztályba~ kiképzendők' kik . azutá~ mint Irland
ban ki~oÍ,dhatatlah haszonnal Íörtént , saját vidékeiken, . ~ népet betan~l,t helyes fogáso~ban gya.:. 
korlatilag. o~tatnák. ·- Ha_ azután . e csekély költséggel járó rendszabályon ~·ivül ,még ~ott utmu:. 
m~t~~ás i~ . . t~rjesztetik a ,míveltebb' gazdák közöt~ j ha kiv.ál_t fiokegyletek , támadnak' s ezek által 
buzdító j9talmaz~sokkal .!ámogatt11:tíl< az oktatás, ha végre a törvényho,zás nyereséges .~ivihetést 

k.ü~földre , .a.z ·ébred_ézö vá:llalkozá~i szellem gyárvállal!l-tokat , a !"Iliv~ltség több élvezeti szüksége~ 
~r,zetét -~ s ez ·.ismé,t ~agyobb szorgalmi ösztönt idézend eiő : akkoron a kender- és lenipar bi~o
p yosap a lehető legnagyobb fokra fog felvirágozni: 
. .Egyébiránt V i r na u J á n o s urnak a _hazafiui érzelem ért , mellyet a . 6 arany megaján
lása által tanúsított, közköszönet szavaztatván , az iránt a szándéklott irányban rendelkezni , bölcs 
belátására _véli a szako~ztály bizandónak. · 
, 2-or. Bemutattatván több példányban S te e r M .ár t o n úr páduai tanár és hazánkfia 

1

ált~l 
irt s beküldött javallat a selyemtenyésztés ügyében, -,-- rnegbir~lás s véle~ényadás vég~tt küldött-· 
ségnek adatott ki, mellynek tagjaiúl Pi 11 ':l r G é de o n alispán ~r elnöksége alatt Bujanovícs Ru
dolf, Sientimrei Endre és Szontagh urak kérette~ meg. 

. Ötödik ülés a(lgustus 5-én. 

Felvétctvén a vitatásul kitüzött kérdések , különös tekintettel ns Sáros megye gazda~ági 

állapotjára·, - a~ ~ 
. l-re Melly azt foglalja magába: mellyek Abaúj s mellyek Sáros megye főgazdasági 

t~rményei '? miután Piller Ge~eon és Bujanovics Rudolf urak / kifejtették , hogy e részbén a soro
zatot az ill~tő terményeknek mind mennyisége , mind átalános haszna és értékéhez képest osztá
lyozni kellene , - elismertetett., hogy Sáros megyének főgazdasági terményeit az árpa, burgonya, 
zab, rozs , buza, fa , juh , szarvasma:rha ·, sertés , lú, s nem megvetendő mennyíségü káposzta, 
borsó , lencse, pohánka és takarmányfüvek képezik. . · · 

· A második k~rdés foglalatjá_t ő~zínfé~ l~trá vetvén? - a szakosztály~ak Sáros megyei 
t_agjai ösztönözve hiszik magokat megvallani a~t, hogy ámb~r Sáros megyének gazdasági állapotja 
az Ő· meggyőződésük ' szerint a tiszamelléki s több más megyékéhez képest kedvező' s nem megve
tendő fokon áll; s ámbár továbbá sok vidék e megyében, ha e mezőn a tökélletesedés s kifejlés 

íllő fokát el nem érte, ebbeli hátramaradásábail részint az éghajlat és fekvés, ré_sziot a birtokok 
rendezetlenségével , a kiterjedt zálogossággal, az orbéri viszonyokkal s legelők közösségével s több 
effélékkel menthető : · még is vannak számos viszonyok a megyében , hol a czélszerü s . eredmé.:. 
·nyes gazdálkodás feltételei nem hiányozván , az észrevehető hátramaradást az előbocsátott okokkaí 
mentegetni nem lehet. 

·Vannak azöttlian orszilgos viszonyok a hazában, mellyeknek lényeges módosítása nélkül, 
a szakosztály a magyar mezőgazdaságot illő fokra s állandóan virágzó állapotra emelhetní_, ne~ 
hiszi, s azért is, miután a harmadik kérdésre t. i. mellyek a mezőgazdaság akadályaínak elhári-= 
tására legbiztosabban vezető eszközök'? Janik Ferencz úr egyértelmüleg elfogadott 'becses értei 
kezésébcn mind ~z · ügybeli hiányokat , mind a leglényegesb 'javitási esi'közöket elsorolá, - miután 
továbbá mind' Pillér · Ge·deon alispán ·; mind Bujanovi 'C s Rudolf és Szenfrn1t'ei ·Endre 
urak hazai állapotunkat nem kevesb tárgyÍsme~eúel , mint meggyőződést tanúsitó hazafiui meleg
séggel fejtcgeték , - szükségesnek látta a szakosztály kijelenteni , hogy a mezőgazdaságnak átaJá..: 
nos felvirágozhatására, minden közállapotaink lényeges javítása. szü_kséges, l~gfőbb ,·alapja pedig: · 

-_ i-ör Az ' é~tehniség átatános kifejtése czélszerü népnevelés által, különösen pedig a 
szakismeret terjesztése, gazdaképző intézetek alapítása, munkás fiok-egyesületek terjesztése , ju
talmak osztogátása, versenyébresztés, okszerű · practicus példák, vasárnapi gazdasági iskolák, szak
szeriileg mívelt és ~lkalmas gazdatisztek nevelése, s a száztóli rendszer alkalmazása . ált~i. · ; 

Mellőzhetlen továbbá 
2-or A· földnek s~abad használhatása, s a jobbágynak oll y kárba állítása, hogy az eréj~i 

s idejét egészen hivatásának és saját" érdekeinek szentelhesse; mi végre az ~rqkváltság órszágÓs 
eszközlése a legjótékonyabb s a legsürgö~b statusintézkedések közé tartozik, mellyel a tagosi
tásnak, közlegelők hol csak lehet eltörlésének.; s az összesitésnek karöltve 'kell járni~; hogy pe
dig a commassatiok itjabQi feldarabolások által ' mellyeknek a kis nemesség jelen sülyedé~ét kö
szönheti, a legkozelebbi nemzedék számárá· ism~t él ne veszejtsék jótékony hatásúkat, -...:. a mi
nimumnak megállapítása tovább 'el ne_m halaszth'ató, s e czéJra a földterület mértékében egyetért 
a szakoszlúly a M. Gaul. Egyesület által inditványozott urbéri telek nagyságában . 

Szükséges továbbá · 
3-or A földbirtoki s iulajdoni jog szilárdítására az annyi perlekedésnek s. birtokinga- · 

tagságnak kutfejét, az ősiséget, korszerüleg módosítani, ·a hitel megállapítására, országosan kö
telező telekkönyvet behozni, s csak ezzel karöltve biztosan álló nemzeti hitelbankot teremteni, s 
valamint a közlekedési eszközöket europai mivelt lábra állitani, úgy a vámviszonyokat is úgy ren
dezni, hogy egy részről a hazai ipar kifejlődhetése biztosítva legyen, má11 ré$zről pedig a kivitel 
könnyítése által a magyar termények gyarapítása előmozditassék. 

Lényeges továbbá · 
'. 4-er. Az ország népességének helyes felosztása, s a felső megyékből a népfeleslegnek 

aránylagos átszállítása, az ország nzon vidékeire , mellyek kézerőhiány miatt a mezei ipar terén 
nem emelkedhetnek. ., !.; r 

5-ör Nagy· fontosságú dolog a mezőgazdára nézve, az ~gyes, erkölcsös és iparlio~ó· 
cseléd" mellynek nevelése országos „ intézkédésektől függ, s e részben a M. eazd. Egy_esület áltilt 
tervezett országos cselédrendszer 1törvényhozásÍ megállapitása, napról napra sürgijsb. 
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6-or A lagosztályok szaporodtával s a közlegelők megszüntével ~ takarmánytermesztés 
ügye mind inkább fontossá válván, s e tekintetben a· rétöntözés felszámíthatatl11:n hasznot s nye
reséget , s a legolcsóbb takarmányt biztosítván, az állattenyésztőnek a vizek szabályozását s a 
rétöntözési törvények életbe léptét azon alakban, mint már mult országgyűlésre felterjesztetett, 
·epedve obajtja a szakosztály. 

7-er Ugyan csak az állattenyésztés érdekében kivánatos, hogy a baromorvosok képzé
sében országos ja vitás történjék, e · czélra külön, .s mind elméletileg ·mind gyakorlatilag tökéletes 
kiképzésre alkalmas. intézet állitassék , s minden megyében elegendő számú baromorvosok alkal
maztassanak. 

_ 8-Qr A nemzeti vagyonnak lényeges részét képezvén az erdők, s azoknak illő fentar-
tásától s mivelésétől nem csak a jelen és jövő nemzedék tüzelő, butor, eszköz és épületfa szük
sége. függvén , hanem nagy részben éghajlati állapotja is feltételeztetvén, - kívánatosnak tartja 
a szakosztály' hogy e t*rgyra ~onatkozó' s ő felsége rendeléséből készült törvényjavaslat ' a 
szakértők .által tökéletessé idomitatván, mi előbb törvényes erőt nyerhessen. 

9-er Tekintvén a tömérdek közvagyont , mellyel hazánkban a tüz évenkint felemészt , s 
a sok százezernyi sommákat' mellyek tűzkármentés fejében külföldi tőzsérek zsebébe a hazából_ 
kivándorolnak, idején látná már a szakosz'tály s a . leg~orszerübb országos vállalatok közé számitá 
egy országos és kölcsönös tÜzkármentési· intézetet, átalános kötelezéssel minden épület tulajdo-. 
nosra, mle.lőbb életbe léptetni, egyszersmind . pedig épitész.eti rendőrséget hozni be az országba, 
~elly szigorúan felügyeljen , hogy ~z új épitések , valamint a kigyuladhatások ellen biztosítva le
gyenek '· úgy a népnek emberhez illő egészséges lakot szolgáltassanak. 
· Végre 

10-er Minden siker s eiümenetel, melly után hazafiui kebellel vágyunk mindnyájan, 
leginkább azonban s mindenek felett azon szellemtől függ, melly a nemzetet áthatja, s mellynek 
iránya határozza el az országok s nemzetek sorsát. E szellemnek óramutatója az igazi honsze-· 
retet„ melly hazánkban csak akkor lesz tettleg tanúsítva, ha az örök igazság szent érzetében 
Magyarországban is életbe lép a nemzet gazdasági bölcsesség azon axiomája, hogy a status pol
gárok mindegyikének közös , s feloldozhatatlan kötelessége azon arányban viselni a status terheit, 
mellyben -annak anyagi javait s kedvezéseit élvezi. Ez axiomán sarkallik hazánkban a köztehervi-
selet törvényes kimondása; s valabá1·a már életbe lépte. · 

A negyedik kérdésre b. E g_i o ff s te i n Bé 1 a jeles tú.rgyavatottsággal adá elő -, hogy 
Sáros, sőt Abaúj megyében ·is, az uralkodó harasztos fanemek a tölgy és. bükk, Ínellyek minden 
keverék nélkül nagy terjedelmü · erdőket képeznek; vannak azonban még a megyének számos ke
verék s közép erdei is, niellyekb~n a juhar, kőris, hárs, szil, gyertyán_, eger és nyirfa kisebb. 
nagyobb arányban keverve előfordul. A tűlevelü fák között legterjedtebb helyt foglal a jegenye, . 
fenyü, de keverten _erdei és szurkos fenyüvel is, a vörös fenyü pedig egészen hiányzik. Az erdő-
mivelés csak nehány uradahriakbaµ tapasztalható rendszeresen, a kisebb erdők ellenben minden 
tekintet s rend nélkul vágatnak, minueJl következetes folytatása nélkül a ten,yésztés s miveléshek. 
Ez állapotra nézve jobb jövőt vár értekező báró úr akkoron , ha az Erdélyben már ·siatusok ré-
.szérl51 feJállitott erdő felügyelői kö~hivatal szinte alkalmazást nyerend. · · . 

Mihez még gróf Ha U e r azon ohajtását ragasztá , vajha a llegelő s urbéri ~özösség az~ 
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erdőkben országgyűlésileg inegszüntettetnék, valamint azon ·alaptalan magyarázáta a váltó-tőrvén'~-) 
nek , melly szerint némelly birák az erdőt is az ingó vagyon közé sz~mitják, s mind azt csődff.i;: 
Jelekben elfog1alják, s elkótyavetyézik , s a vevő vagy . hitelező által végkép elpusztit~tni enge
dik , - eredeti helyes értelmére visszavezettetnék s ingónak csak az vétetnék fel ·, mit á vágás 
s évenkinti gyümölcse nyujt. . 

Az ötödik kérdésben foglaltató. felszólításra néhány megyei tagjai a szakosztálynak leg..: 
inkább a vértályog, ·métely és ·sántasag nyavaJyáit emliték · meg i11int azokat, mellyek a ~egy~i 
állattenyésztőknek nevezetesb károkat -okoznak; de ámbár azoknak orvoslata s megelőző óvmódja• 
kisebb nagyobb sikerrel több r_endbeli szerekk_el megkisértetett, teljesen biztos gyógyszernek t~ég.l 
is magát eddig még be egy sem bizönyitá , s köznézetté alakult vélemény, miszerint a · juhnak;· 
valamint egyéb állatoknak is lesikeresb patikája az elegendő egészséges takarmány , az állatnak 
rendes és czélszerü tartása • 's hol lehet ·, helyesen intézet istálóztatás. 

.Mind ezen körülmények liözött szakosztályi elnök gr. Ha 11 e r F e r. ő nsga ösztönözve- · 
érzé ma(J'át 400 pftnyi jutalom kitüzésére annak; ki a métely és roszneuiü sántaság ellen, biztos· 
M- :vag; gyógyszert fe~fe_dezni , s gyakorlati példákkal annak csalhatatlans~gát tanusítani képe~ . .....:. · 
A ·.Magyar Gazd. Egyesületet óhajtván e jutalom kérdés elintézésére felkérni. 

. . 'f.Ítoknok urnak a czigelkai ásványos vizről irt s kiosztott értekezése, kedvesen fogad-
tatott. Uayan attól azon kútkészitésmód szóbeli megismertetése , melly Horvát b János Zem
plén meg;ei leleszi kútmester· :ált~l 1826-ik év óta a bemutatott min~a : szerint gy~ko~oltati~, a:sü
lyesztési mód, ...:_ mellyet azelőtt csak faragott kövekkel tudtak a kutasók, - mas kőrak~t~ ku~fa
lakra is alkalmaztatván, s olly pontossággal készitetvén , hogy valamint a falak egy k?bol kifa
ragva 18.tszanának, ú.gy a kúturnek ~tlnérőjében 15-16 ·ölnyi mélységre alig van egy negyed 
hiivelknyi eltérés. 

Ilorváth János ~útmesternek, ki 20 évek lef'olyta alatt illy módon már 231. kutat 
ásott, s számos kútásókat nevelt , ügyessége és szorgalma annál nagyobb méltánylásra ítéltetett 
érdemesnek , minthogy egészséges viz , -- melly~ek nyerése számo~ vidéken. csak az. ásá~n~ód 
által nyerhető , -- az életnek ~lső s legfőbb szükségei közé tartozik; a~ért is a derek kutasó 
mester a .M. Gazd. Egyesületnek kitüntetés s megjutalmazás végett olly megjegyzéss~I batá~oz.ta
tott ajánltatni , - miszerint a fenforgó kútásási mód a rajzokkal együtt a M. Gazdaban szmtugy 

mint a Hetilapban közöltessék. . . „ .: 

Felolvasott továbbá K e s s el b a u e r eperjesi polgár egy értekezést, mellyből orommel. 
értesült a szakosztály, bogy e fáradhatlan, s technicai vállalatok kivitelére terme_tt, férfiú, vala~int 
a szaladolásnak le(J'czélszerübb módját, úgy a porter és közönséges sör olly kész1tesét hozta letre 
vas türelme s bo~szas kísérletei után , hogy e részben hazánk minden tartományaival mérközhet
nék; s midŐn ennek _részletes. meg~tél~sét 'a sz_akosztály aL e tárgybeli érdemes ktküldötts~gre ~i
zandónak vélte, - teljes meggyőződéssel osztozott 3 sza_kosztály .K e s s e 1 b a u e r urnak k1 a sor~. 
főzök pana~zára a porlergyártástól : eltiltatott, habár arra a külföldről már is tetemes me~endeléset 
voltak, - · azon naponta inkább bebizonyul? nézetében , . hogy azon csekély hasznot, mit ~ czé.hek 
nynjtanak, .~essze felülmulja a kár, ,rnellyet a~ iparösztön és tehetségek tökéletes eln.yomasa : ~dtal 
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okoz , & bogy elJÖlt a legfőbb idő, az ipari cz&beket s. egyedárúságokat illető korlátaik közé visz
szavezetni, 

Ugyan csak Kesselbauer úr a tokaji borkereskedésről ,írt ismeretes munkácskáját kiosztvá;n, 
a szakosztály azo.n kérelm~t vélte a tisztelt közgyüléshez intézendőnek, ~iszerint Kesselbauer urat 
a borjavitó hegyaljai társulat alakitására megbízott választmány közé, m.int tapasztalt boros gazdát, 
sorolni méltóztatnék. 

~elentést tőn továbbá, S te e r l\lá rt o n selyemtenyésztési indítványának megvizsgálására 
kiküidött .bizottság nevében Sz e n tim rei E n d re tb. úr, miszerint , ha figyelembe vesszük a. t 00 

!Jlillio fraknyi somma nagyságát, mellyet a selyemtenyésztés Lomba.rdiának évenkint nyujt , s a könnyü 
módot, mellyel annyi pénzhez a selyemtenyésztés által juthatni , s mellynek haszna hazánkban leg
inkább a szegényebb ~éposztály között oszlanék el, - kétségkívül kétszeresen ösztönözve érezzük 
magunkat az iparágnak pártolására. s terjeszté~ére hazánkban ; vaijon azonban e czélra alkalmas 
eszközt nyujt-e a ,hazafiui lelkületü, s a lehetőnél nagyobb áldozatkészségre számitó derék hazánk
fiának , S te e r urnak inditványa, kételkedni mer a bizottmány , minthogy S t e e r úr a javallott 
&ely~.mtenyésztési nemzeti társulat alakulását olly ezer aláírónak hozzájárullittól függeszti fel; -
ki magát 10 évre éve~kint . 18 frt. részvény fizetésére kö.telezze. - Vállalkozó angolna~ csekély 
summa, de a magyarnál nem. Illy számban szokatlap s úgy szólván- kivihetetlen javallat. - Midőn 

t_ehát a bizott.mány maga részéről egyelőre az eperfáknak szaporitásába.9 leli a jövő magya.r se..; 
ly~mtenyésztés Jegbiztosb megállapítását, egyszersmind ligy. vélekedik, hogy S t !:'e r urnak egyéb
iránt legőszintébb méltánylással vett inditványa bővebb basználas . s kizsákmányolás végett, a M. Gazd. 
Egyes~lettel közöltessék. . 
. Vég:e az .sperjesi s átalában a Sáros megyei ipart előtüntető kiállításnak megszemlélésére 
s Yéleményadás végett, két rendbeli küldöttség neveztetett, és pedig gazdasági tekintetben Pi 11 e r 
Ged·eon, Szentimrei Endre, Duka Péter, Buj'anovics R,udolf, Jan,ik Ferencz, 
Stel~r tb., Meliorisz László, Viller Jób;-müipari tekintetben Kiss Káro·ly, dr. 
B a l o g h Pál> dr. N e n dt .w i ch Kár o 1 y. 

... atodik ülés augustus 16-án. 

Gróf Haller Ferencz ő nsga e szakosztálynak érdemes elnöke, ősi magyar vendégszere
tettel a természetvizsgálók gyülekezetét az ő birtokaihoz tartozó M. Islai fürdőbe híván meg, alkal
mat' nyujtott a böfos római költő azon közmondásának gyakorlatára' melly a kellemet hasznoss~ 
osszekötn( tanácsolja . . A gazdasá~i szakoszt~ly a háziúr szíves engedelmével összeült, s a még hátra 
lévő k.ét kérdésnek vitatásához fogván: 

A 6-ra nézve közösen e'iismertetett , hogy Sáros megye különböző éghajlat s fekvési. vi
szonyainál fogva' a legkülonbözőbb . míí- és gyáripari válla~atok létesítésére alkalmatos ' s igen re-. 
ménylhető, hogy az erkölcsnek és,humanitásnak egyiránt ártalmas, de financialis oldalról is nap-
1:ól napra csökkenő pályinkagyárok helyébe, egyhelyütt répaczukorgyárok, másutt ismét a nép kö
zött swajczi módon P,lterjedéndő közös sajtkészítés, loher-magvak termesztése · és számos egyéb 
~gai az iparnak lépendenck azon arányban és sikerrel, mellyel az erdők okszerü müvelése és fen
tartása a közgondoskodás tárgyáúl tétetik. 
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A i-ik kérdés nyomán azon nevezetes két körülmény hozatott, · mint Sáros megyének 
sajátlagos természettüneménye szőnyegre , hogy itt a nagy és pusztító záporok sokkal gyakoriabbak 
mint másutt, s hogy a lisztharmat, melly a . gabonát zsengéjében érvén további növésében s kifej
lésében megakasztja , hasonlóan gyakran mutatkozik. - E két rendbeli tüneménynek, mindketteje 
nagy károkat okozhat a gazdának, de némü sikerrel egyedül a záporok ellen bir óvszerrel , egy 
részről a. vizek elvezetésére alkalmas czélszerij árkolások alkalmazása , más részről hegyi erdők

nek kímélete , gondos mivelése s a kopárságok beültetése által. 
Befej ezé a vitatkozást a derék házi gazdának Ha 11 e r F e r. gr. urnak szíves üdvözlete 

a társasághoz , melly annál mélyebben hatott az ennyi vendégszeretettől meglepetett jelenlévőkre, 
minél inkább kitiint, hogy a lelkes szavak a megindult férfiunak benső szívéből származtak. -
Ha bár azonban a fogadtatás, mellyben az összes társaság magyar Islán részesült, nem csak fé
nyes, hanem minden tekintetben érdekes vala, s a kellemes benyomást, mellyel reánk tőn, ma
gunkkal viendjük szét az országba, a gazdákra nézve azonban nem csak legérdekesb, hanem leg
jelentékenyebb vala szakosztályi elnökük mezei iparszellemének olly számos tanúság~t szemlél
hetni. Örömmel láttuk ugyan .is a Szász. származatú törzs?k .juhnyáját, örömmel a rendkívül szép 
arabs csődört , mP,lly a lófaj nemesitésére rokonvérénél s keleti jeles tulajdonainál fogva legalkal
matosabb ; örvendtünk továbbá a kastélyt övedző gyönyörü kertnek, s az azt szegellő szántóföl
dek jeles miveltségének, nagy él_yezetet - nyujtottak az utakat környező s a kies vidék szépségét 
emelő fasorok; dicsően tanúsiták . továbbá szakosztályi elnök grófnak gazdasági kitünl5 értelmét s 
törekvéseit a szépen rendezett helybeli kiállításban láthatott dohány, bor, zab, s több efféle ter
mesztmények meglepő jóságú s tökélyü példányai; de a honfi ,keblét leginkább emelé a kiállitott 
len- és kenderszövetek szemlélete, mert azoknak feliratából jöve a szakosztály kedves tudomására 
egy lelkes honleány , a méltóságos grófné háziasszony, korszerü felléptének a népboldogitás me
zején, vászon gyárt állítván Sebesen, hogy midőn egy részről ez által szeretett alattvalóinak élelem 
keresetét gyarapítja, egyszersmind a hazának egyik legfontosb iparágát teremteni segítse. A sze
rénység lombjai alatt , s a nemes öntudattal megelégedve cselekvő lelkes hölgy iránt nem tartóz_. 
tathatja magát a szakosztály , ezennel legbensőbb tiszteletét kijelenteni , egyszersmind azonöan· 
azon meleg kívánságot kifejezni, vajha azon magas · polczon, mellyben a sors hazánkban a főuri osz
tályt állitá, nemes szivü hölgyeink közül a háziasság, jótékonyság , s hon és emberszeretet e gyö
nyörü példáját a haza boldogitásitra s ipar felélesitésére mindenható köreikben, felfogván boldogító 
helyzetöket, minél számosabban követnék. · ' 

E kérdések megvitatása után szakosztályi jegyző egy példáját a rétöntözésnek terjeszté elő, 
mellyel ·Bars megyében hg Eszterházy lévai urodalmában a helybeli jeles mérnök KorizD?ics László 
5 f holdnyi téren létrehozott , s mellynek szigorú számításon alapuló mérlegéből azon nevezetes 
eredmény tünik ki, hogy az öntözött réten egy mázsa széna 26 krral kevesebbe kerül, mint szárai 
réten, hogy az öntözött ~ét egy hold után 38 frt 36 · kral nagyobb hasznot ád, s hogy végre az 
öntözött rét, emelkedett hasznában 6-or olly nagy tőkét képvisel, mint a száraz rét s 2 7 Jfr°tiszta jö
vedelmet hajt, minek előállitására öntözötlen állapotban 4-er annyi rét vülna szükséges. Minek kö
vetkeztében a hasonló eredményekre jutott gróf Andrássy György ő nsga szintugy, mint 
P i ll e r G e de o n urak a sárosi gazda-közönséget hathatósan figyelmeztették a rétöntözésekre, 
óván egyszersmind, hogy eiőforduló esetekben azt a szükséges lecsapolással előzzék meg, az ár-

32 
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kolatokat a vizszakit~sok ellen biztosítva buzzák, egyébiránt pedig a megyei fiók.egyesületben össz
pontositván közremunkálásaikat , annak s a kezetfogó megyei fömérnö~ út· vezérlete alatt miridazoQ. 
helyz€teket s kiviteli módokat nyomozzák ki, mellyek között olly közös rétöntözések, minők példá(ll 
Vas megyében a Pinka vize körül számos helység határában léteznek, Sáros megyében is, mellyet 
a természet elég öntöző vizzel s patakkal megáldott, szinte valósítatbassanak. 

Jegyzette Török János s. k. a 1\1. Gazd. Egyesület titoknoka, mint szakosztályi jegyző 

B. 
1 

' ' ·ERT:EKEZ:ES:EH. 
. ' 

1. 

Aba~j megye mezQgazdasági vázolata. 
·, 

' . 

· Fa1·kassányi Sámuel táblabiró által. 

Tekintetes Siakosztály ! 

Midőn a. magyar orvosok és természetvizsgálók mult évi , Pécsett tartott naggyülése ált~l, e je
len gyü\ésr~ megfejtés .s . megvitatás végett kitűzött ~érdések közül a barm~szati és mezőgazdasági 
szakot illetőleg azon kérdésre: „Mik legyenek Abaúj~ak gazdasági főterményei '?" a t. szakosztály 
előtt szót emelnem alkalmam nyilik; alig tudok Jfagyarhon jelesebb terményeibő l ollyat, mellyel 
Abaújnak gazdasági főterményei elősorolása között megemlitenem nem kellene. 

A~aújnak kies és szelid levegője , hegy'· völgy s ·dombokkal felváltott fekvése, folyóvi
zekkel s számos patakokkal gazdagitott térei , földének szerencsés vegyülete , országunk megyéi 
között ötödik . helyen álló szelid s kitünő szorgalmú. népessége; mindezekhez azon alkalma, melly 
szerint felesleges terményeire a szomszéd Szepes és Sáros megyékben biztos vevőkkel bir: a ma
gyar · mezőgazdaság majdnem minden terményeinek mivelését haszonbajtóvá tették ; Abaúj mind
ezeket jó: ,r;ninéműségben .s _olly men!1yiségben , 0Jellyből saját szükségein felül , a szomszéd me
gyékkel kereskedést .ü~bet, megtermi, s igy mezőgazdaságát, ha nem is azon polczra, h9l kö.,.. 
rülményei kqzött tündqkölni láthatná , de minden esetre annyira emelve találjuk , h~gy , ~z itteni 
mezőgazdas.ág állását, tudom, hogy nem sokat JllOndok, hazánk jobbmódu gazdaságai közé lehet 
sorolni. 

Abat!jnak gazdasági főbb terményei között azonban első helyet foglalnak nagy részbe~ 

kitünö , átalában pedig tétem_e~ mennyiségü borai.; Az e r d ő-h orv át b i hegyek , s a · s z á n t a~ 
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'Sátor és · Gelmeczérnek nevezett szőllők, a világhirű hegyaljai, közönségesen tokaji · nevezet alatt 
·ismeretes legjobb borok közé helyhezbető borokat teremnek, és szorosan a Hegyaljához számitat
nak. A b o dó-kői hegyek nem vétettek ugyan fel a liegyalja nevezet alá, de terméseik igen 
jelesek , a hegyaljaiakkal vetélkednek. Ezek után sorolhatók az asz a 1 a i és sz i k sz a i; majd 
kellemetes zamatjokról s szép szinökről isméretes, átalában vidékünkön legjelésebh ·asztali borok
nak tartott héczei borok. A fonyi, korláthi, kéri, alpári hegyek jeles, és a hegyaljai
'hoz · hásónfaju terméssel díszlenek. A megyében mivelt többi szőlőhegyek termése az eddig elp
soroltak között ugyan helyt nem foglalhat, de körülbelől a közép helyre sorolható, ámbár itt ott a 
többi hegyeken is igen jó helyek találtatnak, mellyek aszú-boraik jó áron szoktak elkelni; azonban 
ezeknek egyenkínti előnevezését mellőzve, kiemetendőknek vélem még a novaji és kassai he
gyeket, amazokat bő termésök miatt , melly bőséget alig- tudom megfoghatóbbá tenni, mint azzal, 
ha azt mondom , hogy a novaji szőlők annyi bordó bort adnak rendszerint , a mennyi tőke van 
bennök ; ezeket pedig , mert Kassán felül többé a szőlő nem miveltetik. Ebbeli előadás.om támo-: 
gatásáúl hivatkozom a kiállitásainkban megvizsgálható borokra, mellyeket a t. Szakosztály figyelmébe 
ajánlok , különösen figyelembe kérem vétetni a rajnai veszőkkel megkisértett ültetés eredményét. 

Második helyet· érdemel a főbb gazdasági„tcrmények elősorolása között e megyének gabo.:. 
na termesztése . ....:.. A gabonaneműek között a gy ö r lr e i , b ő di · s átalába11 az o s v a v ö lg y i és 
hegykö·zi, ~ülönösen a fűz-éri ő:;zi, valamint a gönczi és fonyi tavas.zbúza legjelesebb. 
Ószi rozsot kitünő szépségben és gazdag mennyiségben adnak a v i zs o 1 y i, k í s fa 1 u s i , mér a"i, 
gönc z-r u k k a i, 1 kéri, dobsz a~, pér e i· s ezekk~l szomszédos számosabb helységbeli hatá
rok. Az itten t~rmesztett gabona olly kitüoő jóságú, miszerint pozsonyi mérőjének nehézsége majd
nem minden · évben nyolczvan két fontig is felmegy, s ára az aljasabb búza árával egy, sőt gyakran 
meghaladja. A kétsorú árpa az egész megyében jó sikerrel termesztetik , a kassai serfözők a kassai 
'árpát, minden .bár hol termett árpánál előbb , s jobb áron szokták megvenni , átalános tapasztalás 
szerint „ a megyei árpatermesztésben a kassai· első helyet foglal, s kiváÍt a szalad-készitésre iegal
kalmasabb. A Szepesség darakészit~s végett nagy mennyiséggel viszen ki: - A legjobb s legtöbb 
zabot termesztik a cser eh át o n, bol annak dús _termése , ritka szerencsétlen éveket kivéve, a 

. termesztőt gazdagon jutalmazza. 
Kukoricza, tekintetet nem érdemlő ménnyrségben miveltetik; pedig kivált a megye alsó 

vidékén igen jól terem , és meg is érik. Több tekintetét érdemel a megyére nézve a főzelék-ter
mesztés. A szkárosi borsó a szepességi után az első, ós a kékedi, zsúj .tai, újvári, ná
d ásd i s s z káros i lencse a debreczeni mihálynapi vásáron nagy kelendőségű árú-czikk E most 
neveztem helységek .földe is különösen alkalmas ugyan a fő.zelék termesztésére , · d~ nem ebben 
rejlik a kékedi lencse kitünő jóságának oka, hanem főleg ábban , hogy be nem várván a szem tö
kéletes megérését, azonnal a mint a szemek kifejlődtek, azon zölden lekaszáltatik, s nyomban ágalf 
fákra ( osztró_kra) rakatik, hol hetekig még a legerősebb időb(ln is kár nélkül marad. 

Burgonya megyeszerte termesztetik nagy mennyiségben, nincsen földbirtokos, ·ki nem 
mivelné , sőt ollyanok is, kiknek maguknak nincsen földjük, munkájokon bérlett földekben űzik a 
burgonyaültetést. - Kivált a megye felsőpb részén a Hernád és Tárcza mentiben kitünő ·&zorga• 
lommal termesztetik a káposzta, s több megyék fonen pótolják ebbéli szükségeiket. A .káposztater
mesztés a felsőbb vidéknek igen sok ezer forintra menő jövedelmet biztosit. - Egy újabb, ebbe~ 
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hasonló jövedelniü ag' kezd gyarapodni e megyéöen' a nemesebb faju dohány térmesztésével, mélly 
már jelenleg is igen nagy szorgalommal majdnem az 'egész' megy:ében · miveltetik, és szent an;,. 
dr á. s i név alatt kezd · a kereskedésben is méretes lenni ; az itten termesztetni szokott dohány leg
inkább a csetnekihez hasonlít. - A kender és len egyik 'főterményét teszi a megyének , nevezete~ 
sen a kender minden· helység határán termesztetik, falári nincsen is földbirtokos , ki kendert n·em 
vetne; a len főleg a megye éjszaki részén igen szépen diszlik. 

A czukorrépa már rég ideje burgundi név alatt miveltetett, de kisebb kiterjedésben; 
ázonban a mult évben felállittatván Kassán a czukorgyár, mindjárt tavai itten Kassán 6000 mázsa 
termesztetett, miből mintegy 200 mázsányit a kqzel vidékiek hoztak be. E folyó évben nagyobb 
terjedelmet nyert e növeny termesztése, az elvetett mag-mennyiség · után hozzá vetve 20,000 mázsára 
lehetett reménység·, de a csapás miatt, nielly e növenyt érte, most már 10,000 mázsán felül ke
véssel lehet többre számitani. E növenynek ~ me11ynek különben jelességéhez az is tartozott , hogy 
termése a burgunyáéhoz hasonló biztosságú, a mennyiben t. i. ezt sem lehetett bolha, hernyó, s 
más pusztitó férgektől félteni, legalább mindaddig , mig a répa, . mint burgundi, marha számára 
termesztetett, illy ellenség pusztítása rajta soha észrevehető nem volt , de ezen két év alatt , mióta 
t. i. a czukor-készités végett termesztetik , azt kellett tapasztalni , hogy a bolha és pajod rettentő 
pusztitást képesek benne 'véghez vinni. Taval nagy kárt tett á répa-veteményekben a bolha, ez idén 
pedig egész dülőket semmivé tett a pajod; valljon e csapás csak a rendkívüli id6járásnak tulajdo.:. 
nitbató lesz-e'? vagy gyakrabban fog el6fordulni '? a tapasztalás fogj.a felfejteni. E két csapáson 
tivül neheziti a répatermesztést még az , hogy már tavai is, de · gyérebben , et idén pedig igen 
nagy számmal megjelent egy eddigelé ritkán látott madár-faj , melly szörnyü pusztítást viszen 
végbe a magnak hagyott ültetésekben . . - E bajokon segiteili, valamint azt, mennyi czukur-t11-r
talmú a répa meghatározni, több évi tapasztalás után reménylhető, most a kiállitott czukor ·elég 
bizonyság, hogy az itteni répatermés alkalmatos czukorkészitésre. Kár, hogy e jövedelmező gyök
növeny nehéz befuvarozhatása miatt, nem teijedhet el úgy , mint érd~mlené. 

Az e'ddig előadottakon kivül e megyében más vetemény nem miveltetik, nem mintha mi
velése nem ide váló volna, de mert azoknak keletet iíten találni nem lehet. Magam tettem kisér
leteket szerencsés következménnyel a tavaszi és 6szi repcze vetésével, de fel kellett vele hagy
nom , mert vevője nem akadt , Pestre pedig szállitani nem lenne jövedelmez(). Tudok kísérleteket 
a mustár-vetéssel is hason eredménnyel. E folyó évben a kiálhtásban megszemlélhető minőségü 
takács-mácsonyával tevék próbát, termesztése sikerült, de akad-e illő áron vev6je '? ·még hátra van . 

. - Ezen olaj-plánta te1·mesztésénél biztosabb jövedelmet ·mutat a gyümölcs. A gyümölcsterm~snek, 
mint mondani szokták, fészke Göncz. Hiteles összeírás után mondhatom, volt év, midőn 30,000 
pulton cseresznye került Gönczr61 ki. Kisebb mértékben, de kitün6 jóságú cseresznyét termesztenek 
a beszteriek, hutkaiak , osvaiak a mez6n. A korláthi 6szi baraczk jelessége . s mennyisége által, ám
bár e vidéken· egyebütt is sok terem, nagy jövedelem-forrás. A sárga baraczkot leginkább Lengyel
honba hordják. E gyümölcs kívánt mennyiségben mindeddig nem termesztetik. 

Abaúj gazdaságának nagy részét teszik szép fekvésü rétjei, me11yek a ·Hernád, Tárcza és 
Osva völgyeiben terülnek el; fájdalom mindeddig mivelésökre soha gond nem forditatott, a viz jó
tékonysága soha nem használtatott, a természetnek e nagy kincse mindeddig csak rombolt nálunk, 
holott illő hozzálátás utan, a megyei jóllét hatalmas emeltyűjévé lehetne. Kassán még e folyó ·évben 
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sikerülni fog . egy rétöntözés előállitása , a siker talán ösztönül szolgáland annak átalános életbe 
léptetésére. Más részről a kassai s csereháti járásokat egymástól elválasztó kan y a p t a völgyének 
3000 holdra számított tére kóró-füvet vagy haszonvehetetlen sást terem a szüntelen álló víz miatt, 
mellynek lecsapolása mindig pengettetik, de soha lelkesen munkába nem vét e tik. - A ter
mészetes füvön kívül , nagy mennyiségü takarmányt adnak e megyében a vetett takarmányfüvek is. 
Már most a: bükköny majdnem mindenütt vettetik jó sikerrel , - a lóhere-vetés naponta szaporo
dik; a viztől ment alsóbb vidékeken szépen diszlik a' luczerna, a fels<ibb vidékek veres lóhere
termesztésre. alkalmasok. A különben széna 1bőségével nem dicsekedhető Kéked, Zsujta, Ujvár, 
Göncz , Hécze, Fony és más hasonfekvésü helységek sikerrel mivelbetnék a baltaczim-lóherét, 
miután e határokban mindenütt vadon található e növeny. 

Ezekből látható e megyének szere"ncsés állása; azonban vannak e megyének, éjszaki 
részén Sárossal , kivált pedig Szepessel szomszédos határai , mellyeken a földmivelés szokás 
ugyan , de nem hasznot hozó ; ezeknek lakój{ szüntelen pénzen vett életet használnak, évről évre 
vetnek, de csak· ritka ·években aratnak haszonnal. De ezekről sem feledkezett meg az anyater.:.. 
mészet: a bánya- és vasmivelés ' fav~gás és fuvarozás által ezeknek is módot nyujtott 'szükségei-:
ket pótolhatni. - Ezekben kivántam én a t. Szakosztályt megismerkedtetni Abaújnak terményei
vel ; tudom, tudósításom nem kimeritő ; részszerint, mert terjedelmesehP időt kívánna az .előadás; 
részszerint, mert az egyes emberre nagy feladat, holott ha e megye birtokosai, földmivelfü a kül
föld példáján okulva, valahára egyesített akarattal társulatba lépve központosítanák magokat, kirpe; 
ritő biztos tudósítás készítése is könnyü . lenne. S igy jelen ell5adásomat is, v.alamint ,minden gaz
daságot tárgyazó eseteket ezzel rekesztem be: gazdasági egyesületeket állitsu.n)c, 
.azokban pénzzel, tettel működjünk. 

.. 
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Izgatás a hég'jraljai bornemesités 
t t ' f ( • • 

és ker·eskedés 
ügyébei,.. · 

· Dr. · Sztlhó Dávid. 

; . Tekintetes Gyülekezet! 

Mi~őR . az •S.yesülés ~ze.Í:~lk~ . megárn.y~küita " társulat . első alapilóit : 'ininden b:zonnyal Iegels6 
szellemi m~zga!m.~k vegctelJá 1s anyagi érdek, t. 1. a hon boldogitásának ohajtata volt. .Mert min~ 
d:~ .szell.emi muk~dé~nek „ ·ha ~l.et~e való a~, olly termész_et~s eredménye az anyági. javúl~s, u1int 
é0 1haborunak a nove~~ét. meg~julasa:· És v1s~ont, - baladasnak az anyagiakban, szüks~gképi kö·~ 
vetkezelme a szellemi tokelyesbulés; ugyanny1ra, hogy ezeket egymástól elválasztani nem hanem 
csak egymásnak okaiúl vagy okozatiúl, előzményiül vagy következményiÜJ lehet tekinteni. ' 

„ . Ennélfogva úg~ vélem, ~ekiritetes Szakgyülés·! nem fogok véteni sem hely, sem idő 'ellen, 
ha ~load~so?1 ~-ag~ részm~ ~nyag1, az . az. gazdasági téren fog forogni; és mig a · bortÖkélyesités 
és kereskedes ugyeben nebany eszmét folmutatandok, a társulat nagybecsü figyelmétől kísértetni 
szerencsés lehetek. 

rr . Felső-1\~agy~ror~zitgnak, ~ielly ez úttal boldogitva van a társaság vándorgyülése által, van 
er-y vidéke, mell) haJdanaban egy igen nemes terméke, a bor s azzal való kereskedése által bírt 
és becsületet szerzett egész országnak a széles viláa előtt Ez a Hegy alj. a E k · 

· . . . b • · • nne , m1g a con-
currenba nem \'Olt olly_ nagy,. s azt, m1l az anyatermészet úgyszólván öqkényl, tele marékkal szórt, 
elé_g volt c~ak elfo~adni s. tovabb adni, dolga igen jól ment. Virág_zott és boldog volt. Pedig ennek 
t?rméke mmd . :e~d1g legfölebb. ~neg sem ért és lobbanékony tüzű terveknek volt egyszer másszor 
t~r~ya .. De a korulménye~ napJamkban ~ár tetemesen_ változtak; hogy azok most jólétünk szilárdi
tasara. allandóan ha~sanak' szorgalmas iparra és tudományos buvárlatokra van szükség. l\fozoanunk 
kell m1_11d .a ~ellem1 t~ren, . mind az anyagin iparkodnunk. Új teendőink támadtak itt ugyani: ter
~1észebrat,'lag, - osz.~alyozm kell~n~ már valahára s növeÓ}lanilag leírni a hegyaljai szőlőfajokat 
13

' hogy 'égre megs~u-~nének a k~lfol~ ampelographjai közt szőlőfajainkról uralkodó balvélemények, 
~ ma.?unk, honunk kukmféle horv1déke1vel együtt, sem lennénk zavarban immár a különféle szőlőfa
J,Ok t~mé~d~k ~asonne:e~. mi~tt. G~zdas~gila?. ~edig a hegyaljai bort, annak tökélyesitését és süke
resb arulas~t valasztam vizsgalat targyaul szmtugy hasznos kötelességnek hiszem. 
. Mtlly sokszo.r szerencsés tehát a Hegyalja, hogy a természetvizsgáló társasáa ez idei ülését 

vidékére nyerheté, midőn alkalma leend ügyét ennek boldouitó figyelmébe · · lh 1" · t k 
b .. 1 . 'J . . . . . .. <=' aJan a m, s az anna 
o cs vizsga atJ es v1tatas1 szonyegére terithelni s azáltal azon élesztő · h · t · h ·11 .. . . . -remeny ez JU 111, ogy 1 y 

testuletJ erély cs tudomany ennek rózsaszinű jövendőjére a legüdvösb hatással leend. 
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Támaszt ugyan már jele~leg a napi szükség egyes férfiakat, kik e tárgyban ~ondolkozni 
i(J'enis korszerünek vélik. Hódoló tisztelettel kell itt e szakban megemlitenem Bretzenheim Ferdinand 
D . 

herczeget. különösen, kj - 9Jint lege)ső begy3:ljai úr - .élire állváQ. némelly javulást eszközölni 
ohajtó jólelküek összemunkálásának, a dologban üdvhozó javi tást előidézni illy nemesen iparkodik, 
kin,ek e soro~ !s nagyrészi~t tolmácsai. ~e egye~ férfi1:1 bármilly nagy s i~kezete bármilly szent s. 
buzgó, vállalatában ~sak ':!gy örvenqhet siker.nek, ha .sok főt h_ozhat .egy -czélra intézeU mozga„ 
l~mba. ismét szerencsésnek kell tehát mondanom a Hegyalját, hogy illy tekintély görditvén 'elt) -
szivesen reménylem a ~oldogabb jövendő terhes eszm~t, itt jelenleg· az ~nnak ._ ügyében érintendő 

gondolattöredékek a társulat teljesb hatást ígérő figyelmét magokra voohatandják .. 
. A mi termékekkel a ~IegHlja meg~ldva van, n;iind ,azok k,özt a sző l ő az min a nép fi-. 

gyel~ne · szere~me és hő re~énye kiválólag csügg. p e a ~zer~lemtárgy időről időre . bi.deg~bb há
látlanabb kezd lenni. Oka ·minden esetre nagy, részint minmagunkban fekszik. Boraink becse érezhe
tj)leg alább száll, sőt, - az egészről szólván, maga . boraink:: minesége is vagy aljasodik, vagy csak 
a div~tizlés kivánatainak. nem felel meg , - a mi hasonlóa'n elég baj. Ezért töre~ednünk kell; 'hogy, 
b~runknak, a mi ha nem egyedüli ,_ de minden . ~setre .legfontosb· ji)ve~elmi forr4saiQk egyike, be-
~se hová hamarább növekedjék. ~ , 

. 1"Jidőn a bort~rm~sz~é~ _ni.inden ág!Liban czéls~erü ja~~táso~ra van . ziikség; gyors s aka 
rattéljes vállalatokra s törekvésre körülbelül ezen fontos okok sürgetnek bennünket. · ' 

a) Mindenek előtt fájdalommal ború! el az ember keble, ha visszagondol, csak a nemrég 
mult időre, s összeveti azt a Hegyalja jelen állapotával. A legszebb virágzatu szőlőtáblák helyett min
dig sürűb~edő bozontos parlagok; - dús erszénµyel hemzsegő idegenek helyett a · vig szüretek 
alkalmival egynehány fitymáló koldus zsidó, a lelketlen szakmánynak nézett szedéskor; - élénk for
galom hely~tt piaczainkon haldokló lézengés; vidor, életteljes kinézés h.elyett v4rosainkou, szomo
ru rongyollás , és csügg~teg panasz. Ez képünk! ~ De 
_ b) Mélt*.n aggodalom ' bQrithatja el -a nagy.ob~ (onl'9~agu szőlöbirtokos.t a. miatt is, hogy 

a n~illy fokbaq. fejlik s erqelkedik a h!lzai műipar és pks erü ;mezei gazdálkodás, a sz~rint fogy a 
s~ölőmivelő néposztály száma, - melly körülmény természetesen a szölöm1ve\tetési költség emel~ 

kedését v~mja maga után. e , 

c) Közlekedési eszközeink. részint nincsenek, részint elhanyag.olt állapotban vannak, a 
~iatt jelen.leg vagy fölötte~b drágán, yagy csupán ak~or, ha ;iz ~dő ~zes!élye az utat-· még használ
ható ~llapotban hagyta, történhetnek ,szállitások. E körülm~ny . azt javasolja, hogy- a, szállita'ndó 
bor minőségéf'~ kÜlönös figyelem fordilt!lssék, annál is inkább, mert - legalább az eddigi tapasz
talások szerint - a vasutak é& gőzösök rcménylhető divatba hozatala után ·is „·a .szállitás csak biz
tosabb és gyo~sabb lehet, de .ólcsobb nehezen. 'fehát a gyengébb bor szállítása is · annyiba kerü
lend, mint a nemesebbé, a közönséges bvr ~ivitele pedig szinte lehetetlenné válik„ De , • 

d) A har.minczado~ sujtoló terpe is ,·épen illy válogatás nélkül nyomja , 8r kiviendő boro
kat, ugy , hogy részint a fuvar, ré~.zint a harminczad költségei miatt egy hordé közönséges bor
P,éld.á~l, m.elly Patakon t o pftop yolt véve, már .IPikor csak Le[Jlbergbe ér is, .30 pflbao van. 
Hogy kelljen aztán ott el'? vagy mi csekélységet adhasson itt érte a borkupecz? - A ·szomszéd 
birodalmak vámv.iszonyainak rendezetlensége p~dig még ~z .igen szegény kinézést is összébbzsu
gor~tja a meggyőzbetlen magas vám miatt. É_s e tekintetben, habár az örökös tartományok magas 
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vámainak alább szálJitását, megszüntetését reménylhetnők is, a külföldiek megváltoztatásához alapos 
reményünk alig leb'et. - Nemkülönben · · · 

e) A boritalbeli divatizles is ekképen módosult, hogy vagy .a szállékonyabb hatásu 
izletingerlő borok fogyasztatnak rendes italul, - vagy a nemes ; esszencziás borok, csemegeül. És 
a.mazokra nézve az éjszaki birodalmak figyelme kizárólag Francziaország felé fordult , mi nem le
vén képesek ollyat adni; - millyeneket pedig adhatunk ugyan, de csekély mennyiségben. Tehát ete
ket kell szaporítanunk. · - És 
; · · f) Oroszorsszág nagy kiterjedésü szőlőültetvényekkel levén már ellátva; Burkusországot 
pedi~ már mint nionílám, franczia borok özönölvén el, a mi boraink piacza jövendőre távolabb 
esett, az· pedig Angolország, meg épen Amerika. E végett erős, tömör borok kellenek, mely
lyek mind a szál~itás költségeit megérdemeljék, mind az elemekkel valtozatlanul megküzdjenek. 
- Végre 

· g) Hitelunk fentartasa is parancsolja, · hogy borainkat tartósabbaká és így jobbakká , ne
mesebbekké ténni igyekezzünk. 

Ezeknél fogva mindén követ meg · kell mozditanunk hegyaljaiaknak, hogy tökélyesbülést 
idézhessünk kezeléseinkben, s kezeléseinknek kielégítőbb sikert eszközöljünk ; - és miután ez ma
ga ·után vonandja egész hazánk ezen ágbeli javulását, figyelmet ·és részvétet gerjeszteni igye-
keznünk kell. · 

·A ' bornemesitésnek két utja lehet: elméleti vagy tudományos , - ·és gyakorlati, vagy 
tapasztalati. 

. Elméleti uton akarván a bornemesitést eszközölni , a természettudományok kincsdús ereit 
kellene felkutatni, és kibányászni és különösen a vegytan ezerágu rejtekeit e szakra alkalmazva ki
meríteni, - eiőre feltevén, hogy már ezen és több segédtudományok biztos és mély ismerete szé
lesen el van terjedve a honban.·- És ez uton már Francziaország · mély tudománya férfiainak bu
várkodása és vezérlete után, ·a bor ·dolgában is sok szép eredményekhez Jutott. és folyvást jut. Csak · 
egyikét az újabb franczia .találmányoknak a borkezelésben , legyen elég itt megemlitenem. Ugyanis 
a pezsgőgyárakban boszontó. és nyereségrontó volt a kár, mit· az új bedugaszolt pezsgők okoztak, 
tömérdek .űveg páttogván szét egymásután, s a kifolyt bor mindig veszteséggel · szedethe.tvén össze. 
Ennélfogva. nagy dijkérdés tüzelett ki: mi módon ·lehetne az ennyi költséggel· s pepecseléssel üve-

. gekre töltögetett bort az elfolyás veszteségétöl megmenteni'? És ime a tudomány nem valami mesz
szekereskedö nagyszerü késiületeken, talán a bor pezsgését korlátoló .vagy az üveggyárak tudja is~ 
ten micso.da reförmján elméit; hanem a kutfőből, saját egyszerü elveiből merítve a gyógyszert, 
. meglepő egyszerüséggel egy 'gépet ajánlott, csekélyet és a megtakaritandó borhoz képest olcsót, 
mellynek ségélyével legelőbb is az üvegek próbáltatnak sorra,· mennyi légnyomást képesek kiállani, 
-· és fokonként szoritta:tik levegő az üvegbe, ·hasonló erejü a· pezsgő kifejlendö szeszébez, vagy 
annál vafamivel még nagyobb , mit ha az üveg épségben kitarr, a bor minden aggodalom nélkül 
betöltetbetik. · 

Ámde fájdalom! nálunk; hol a betöltendő hézagok még olly· számosak, a tudományok 
átalában. még csak a bevezetésben élnek' szeles hatásu alkalmazásaikban pedig még ismeretlenek, 
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hol az abstract eszmék nagyobb részint ugy tekintetnek, mintha azpk concret eredményekhez -
gyümölcshöz - nem is vezetnének, - hol a kísérletek és kisédettétetések iránti hajlam és bő
kezű kézség még mindig szunnyadoz ~ - hasonló üdvös gyümölcsöket, csak a jövendő fog terem
ni. És igy előttünk, kik minél rövidebb idő alatt óhajtanánk érezhető javulást nyerni, jelenleg csa·k 
a másik ut, a gyakorlati áll nyitva, mellyen boraink javitásán jobb sikerrel segíthetünk. · 

E téren tapasztalatokat kell gyüjténünk, azokat összehasonlítanunk, megrostálnunk és al
kalmazásba hoznunk. Itt példák tanítanak, jók és rosszak. Mert hogy azok után okuljunk csak mind 
a kettő egybevetéséből vont következmény ny'ujthat tiszta tanuságot. Példákat pedig igaz, hogy egyes 
szőlősgazdák is adhatn'ak, sőt a szőlőfajoknak a különféle földnemhez s tájfokvéshezi viszonyát csak 
ezekt~l tanulbatni meg, de mégis folytonos kisérleteket, mellyeknek egy czélra való intézése nyujt 
csak apránként felvilágosítást , ez úton nem tehetni. Sem továbbá világos ismeretéhez a fajoknak így 
nem juthatni, - vagy legalább az ut e szerint hosszadalmas és fárasztó. Legalkalmasabban lehet 
ennélfogva e czélra müködni, pró bais ko lák állal, mellyek alapitásának azonban lényeges feltétele 
az egyes fajok ismerete, a mit hogy biztosan megszerezhessünk, szőlőiskolák építésére van szük
ségünk s ez az első alapkő a kielégitőleg felhúzandó épületben. 

Való ugyan, hogy egyetlenegy budai országos szőlőiskolánk jelességre nézve már eddig 
is európai hift nevet vívott ki magának, s annak derék igazgatója Legrádi László ur· a gyakorlat 
mezején gyüjtött tapasztalati kincseit ott rakva le, hivatásának folyvást olly dicséretesen ·igyekszik 
megfelelni, miszerint ha tekintetbe vesszük azon akadályokat és nehézségeket, mellyekkel eddigelé 
korunk egyes vidékein a szőlőmivelés és borkészites liörül megszokott réQi hánásmódhozi előítéletes 
ragaszko~ás s ebből folyó újítás iránti ellenszenv s tétlen hanyagság miatt folyvást küzdenie kellett : 
csaknem megfoghatlanná válik előttünk, mi módon lehetett a budai országos szőlőiskolának annyi 
akadályok daczára illy rövid idő alatt annyira ~melkedni . 

De bár milly jeles legyen is. a budai szőlőiskola, mégis a bon igényeinek - mellyek már 
csak illy közhasznu irányu üdvös intézetek ellenében is keletkeznek, sőt a mellyek az illy intézete~ 
születésének szerző okai is - egyediil maga megfelelni nem képes. Tehát óhajthatni, ·hogy a köz 
szükségen segítendő több vidéki szőlőiskolák alapittassanak. Ekkor aztán (a mint leginkább eddig is 
történt) hadd legyen az országos szőlőiskola a külföldről nyerhető tapasztalatok közlönye a bon 
egyes vidékei számára, az egyes vidéki iskolák pedig a belföldi tapasztalatokra nézve szolgálhatnak 
hasonló eszközül a főszőlőiskola számára. Ugyanazért nemcsak kívánatos, de szükséges, hogy a hon
nak minden jelesebb bortermő vidékén hasonló czélú, habár természetesen kisebbszerü szőlőisko
lák keletkezzenek, mellyek aztán a budai országos főszőlőiskola igaz~atóságának oltalma s kormá
nya alatt s azzal a legszorosabb kapcsolatban legyenek s mindennemű müködésekhen hasonlóan az 
élő test műszerzetéhez összhangzóan egy czélra törekedjenek . 

Midőn az illy szőlőiskolák segélye által a fajok közt - csak magán a Hegyalján is nagy· 
mértékben, a hon minden borvidékeit összevéve pedig még sokkal nagyobb mértékben - uralkodó 
elnevezési zavarral tisztába jöttünk s a fajok biztos és világos ismeretéhez jutottunk, következni fog 
az, hogy a szőlőtóvekkeli czélszerü bánasmódot tegyük sajátunkká. E végre a példány szőlőisko

lákban téteteridő kisérletekre lesz szükség ezekben: 
1.' Mi különféle földet és fekvést kivárinak· egyes fajok természetökhöz képest'? 
2. A, különféle szől~fajok mennyiben adnak különböző bort. r 1 
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· 3. Lehet-e a mustot jónál jobb módon készíteni'? 
4. A bor állandóbb és jobb eltarthatásában vannak-e tökéletesb rriódok s mellyek azo·k '? 

és így például próbapinczék alkalmazása. 
· Az ezen kérdésekben véghezvitt kisérletek becses eredményekhez juttatnának bennünket; 

mert ez által kiviláglanék: 
a) Mill y fajokból válnak a legnemesb vagy különféle czélokra alkalmas borok, s mellye

ket kell e szerint leginkább szaporitania , ki milly czélra akar bort termeszteni. - Megtudeíók 
ezekből, 

b) Tanácsosb-e minden egyes szőlőfaj termését különszedetni, vagy pedig a fajokat ve
gyiteni, s ez· utóbbi esetben melly fajok legalkalmasabbak a vegyitésre s mi arányt kell a vegyités
ben tartani. - Kiviláglanék továbbá, 

c) A szőlőtő növ~lésének legczélszerübb módja, a miben embereink még most végtelenül 
járatlanok. - Végre, 

d) Mellyik legjobb módja a mustkészitésnek. 
Tek. szakgyülés ! - Láthatni ezekből, hogy a dolog mind fontossága, mind érdekessége 

miatt felettébb vonzó, - hogy az tudománnyal és szeretettel -kíván kezeltetni és hogy ez egész ha
zánk szellemi és anyagi emelkedésében nem csekély rész leend. Bátorkodom ezeknél fogva felhíni 
és kikérni a társulat vonzalmát és erélyét ezen ügy felkarolására és bővebb kifejtésére. Mint tettek 
mezején álló testület méltóztassék a t. társaság e tárgybeli itt előadott s netalan még teljesebben 
kifejlendő nézeteket pártol~i . és sajátjává tenni. Csak igy fog - erősen meg vagyok győződve -
ezen egész ügy hatályosabb sulyt nyerni és a czélrajutás boldogitó reményszinében mosolygani. Es 
ha a t. egyesület lesz kegyes az utat és irányt kimutatni; a módokat és itt ott teendőket kijegyezni: 
akkor minden bizonnyal sükerdúsabb eredménynek fogunk örvendhetni, mint a mlllyet egyes _ember 

. bármi bt;izgó törekvései hozhatnak elő. 
E vég_ett bátor volnék teljes tisztelei te! indítványozni, hogy a társulat a magyar gazdasági 

egyesületet, mellynek oltalma és igazgatasa alatt áll a budai országos szőlőiskola, kérje fel, méltóz
tatnék az hasonlóan ezen ügy pártolásában osztozni, magáévá tevén az itt kifejtett nézeteket és azu
tán kebeléből egy tervkészitő választmányt kinevezni. 

Mivel pedig nekünk termesztőknek valamint most, ugy jövendőben is a szőlőiskolák ter
jedése legközelebb fekvő érdekünkben áll; ennélfogva örvendenünk kell minden szőlőiskola lételé
nek, de egyszersmind őr figyelemmel lennünk annak müködése iránt is: ezért szabadjon ilt az or
szágos szőlőiskola jelen állására, különösen pedig az évenkint eladásra kitüzött vesszőkkeli bánásmódra 
nézve illő alázattal némi emlitést tennem. 

Ámbár a kitűzött czél nem más, mint a szőlőis.kolabeli fajoknak egész hazábani minél 
gyorsabb s minden zavar vagy csere nélküli terjesztése, az az, hogy kinekkinek minden bizonnyal a ki
vánt faj adassék, mindazáltal sajnosan kell tapasztalni, hogy a szőlöiskolában az eladásra szánt vesz
szők vagy egyes tekintélyek -által kapkodtatnak el, yagy legfölebb olly vevőknek osztatnak ki, kik 
az országos szőlőiskola közelében lakván, arra, hogy új iskolát ültessenek, semmi szükség ·sincs, 
- valamint sajnosan kell tapasztalni azt is, hogy a fajbeli vesszők elkülönzése s· megjegyzése nem 
elég szigoru flgyelemmel tétetvén, megesik hogy a kivárit faj helyett s a kívánt név alatt egészen 
más adatik, - még pedig midőn az egy pengő huszasos vessző h.elyett pár rézkrajczáros adatik, 
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nem a kárvallott bűne , ha a miatt a kezelési tisztaságra nézve, sől az egész ügy ciéljának szent
ségére nézve alacsonyitó gyanú és bizalmatlanság gerjed és terjed. - Ennélfogva azon javalat len
ne előterjesztendő , hogy: 

Miután a szőlőiskolábó1 kiosztandó fajokra nézve minden egyes tagja az egyesületnek egy
forma joggal tarthat számot: a fen érintett czéltalan kezelésmódon talán az által lehetne legkönnyeb
ben segíteni, ha valamelly közhelyen p. o. a pesti nemzeti casinoban tartatnék egy könyv, mellybe 
naponként minden egyes tagja az egyesületnek, sőt mindenki a ki az országos szőlöiskólákból vesz
szőkhöz jutni kíván, a maga illető rendelményeit, a hellyel együtt, hol azon vesszőket tenyészteni 
szándékolná, bármikor feljegyezhetné. Es ezen bejegyzett rendelmények aztán egy bizonyos és' előre 
köztudomásra juttatandó napon , az egyesület részéről kinevezendő valamelly bizottság által, min
den tekintet nélkül a bejegyzés idejére és sorára, vizsgálat alá vétetnének, s a találtató fajok szá
mához · képest a bejegHők kivánatai vagy egészen, vagy aránylag, de biztosan, és a bejegyzés sze
mélyét soha sem nézve, az egyesület által meghatározott, az eddiginél sokban csekélyebb áron ki
szolgáltatnának. E mód életbe léptetése által a szőlővesszők sokkal inkább fognak terjedni és síapo-' 
rodni; mert ha azon kiosztási arány tartatnék meg, egyesek talán kevesebb számu vesszőt kapván, 
azokra több gondot forditanak, mintha p. most valaki 5 vessző helyet 100-at kap. 

Ha történnék a szőlővesszők illy móddali kiosztásában valami megkülönböztetés és kedve
zés, az minden esetre csak azon rendszeresített vidéki szőlőiskolák iránt engedtethetnék meg, 
mellyek az országos szőlőiskola vesszejinek vagy helyesebben a nemes bortermő venyigék terjedé
sében magokat kitüntetik. Mert hiszen az eléggé .nem magasztalható m. gazdasági egyesületnek e 
tárgyban egyéb- czé!Ja nem lehel, mint egyéb nemes vállalataiban van, t. i. hazánkban a jónak ter
jesztése , és hogy midőn a szőlőiskola venyigéit árultatja, abban is mint egyebekben csak áldozatot 
nyujt a haza oltárára, a mi végett egyesült, nem pedig nyerészkedik, - e hitet magamtól elrabol-
tatni a világért sem engedném. . 

A mi végre a téveszthetésbeli kellemetlenség kikerülését illeti , e végett is egész tisztelet
tel megkérendő lenne a m. gazdasági egyesület, hogy a szőlővesszők összeszedésében, renden 
tartásában s kiszolgáltatásában a Jegszigorubb vigyázatot s pontossagot tartatni méltoztassék. 
. Egyébiránt ezen a világ minden égövei alól és vidékeiről összegyüjtött .szŐlőfajokkal Hegyalján
kat elárasztani nem fekszik érdekünkben. A melly fajok a borok fejedelmét adják, alkalmasint kizárólag 
annyira · otthonosak a Hegyalján, hogy azok ugy szólván ennek természeti különösségein és saját
ságain tenyésznek és tökélyesednek. És ezek nem nagy számmal van~ak, s ezeket, mi hegyalj~iÓ._k 
egész ragaszkodással ápoljuk és szaporitjuk. Ezek pedig a formint, hárslevelü, balafánt és fehérsző
lő. Ezek közül borunknak lelke minden esetre a formint , de fölöttébb langdus 'tömörségét szeliditi 
a fehérszőlő' czukorral gazdagítja a balafánt és zamatot ad neki a harslevelíi. l\fert e~ek páratlan 
arányosságu vegyitéke, t. i. a bőséges lang- és czukortartalom, és a hasonlithatlan zamat emelik 
a hegyaljai bort minden más borok fölé. 

. Azonban tagadhatlan tény az is , hogy a nagyobb rész nem győzi elég szorgalmu · kapko-
dással szaporitani szőlőhegyein a mindenféle szőlőfajt. És megesik, bógy egy új szőlőn év elég inger
rel bir egész igyekezetét mozgásba hozni a szőlőgazdának, hogy azt megs~erezbesse. Pedig meg
szerezvén, az új faj első termése kellemetlenül vonja le gyakorta a leplet a gazda sz~m_eiről, látván, 
hogy annak csak neve volt előtte új. 
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És épen ezen tévelygések jövendőrei · ell<erülése· ·végett van tervben egy hegyaljai sző
lőki álli tm án y, melly ez év őszén , Patakon, Bretzé.nheim herczeg lakVárában fog rendeztetní, 
mindenik faj, a mennyire lehet, ép lombbal és terméssel virágedényekbe állittatandván. · 

Ugyancsak Patakon lett már a többször tisztelt hercuig buzgalma és csekélységem némi 
hozzájárúlása által e tavaszon megalapitva és egy részben már.kivíve egy hegyaljai sző lőiskola, 
melly a fönebb előadott vidéki szőlöiskolák igényeinek megfel~lni kíván. Ez lesz tere és rakhelye az 
eddigi vizsgálatok eredményének, mellyek ez ideig a hegyaljai szőlő körül tétettek vagy tétetni 
fognak. Előre kitüzött czélja pedig ennek a hegyaljai szőlőfajok közt uralkodó bábeli névzavarnak 
földeritése, a fajok minőség tekintetébeni megrostálása és · az~k rendszeres leírása, vagy is egy 
végre valahára megszületendő magyar - habár csak táji - ampelographiának létre segítése. 
És ezen szőlőiskola egyedeinek hiv és pontos leirása általam immár kezdetbe is vétetett. 

Adja Isten jó sikerét a mi honfiui mozgalmainknak ! - és adja, isten, hogy e honfiui 
mozgalmak gyámolitására és teljesb kifejtésére őszinte baráti segélni - akarás minél több avatottak 
keblében támadjon! 

; 

3. 

Némelly iparnöveny termesztésének ·s 1nivelésének 
figyelembe ajánlása. 

Jl'inalt János a magyar iparegyesületnél füvészeti oktató által. 

Háta a kor sie11cmének, me11y valahára hazánkban is re1ébredvéa anyaföldünk nem csak természeti 
gazdaságát kutatni, hanem an·n.ak anyagi hasznát előmozditani igyekszik, mit századok által elmu
lasztott. - S örvendetes látmány vala, midőn nehány év alatt egymásután különféle egyesületek 
mint a ga-zdasági, ipar~ orvosi, természettudományi s többek keletkeztek, kilüzvén czélokul a ha
zánkban létező hiányokat orvosolni · és a közjót, mennyire erejök terjedhet, elősegiteni 1 mi egyes 

. ember fáradságainak a legbuzgóbb akarata s munkássága mellett is alig vagy nem sikerülhet. -:-
Egyesült erő igen lermészetes nagyobb követ mozdíthat meg mint egy-két ember, több szem töb
bet lát, több capacitás remeket állithat elő; ezeket a tekintetes_ iparegyesül~t igazgató választmánya 
helyesen belátván, azért is annak hozzám intézett felszóllitására, hogy az ipar körbe különösebb. be-· 
folyással bíró természeti tudományo~ mezejéről némelly nagyobb érdekü kérdéseket tárgyalási sző
nyegre vonasson s pályázásra kitüzetni ajánltasson, édes örömest hódolok, minél fogva csekély te
hetségem szerint nézeteimet bátorkodom röviden előterjeszteni s i:nostanra egyedül némelly neve
zetesebb iparnövenyek átalános ha~znára s fontosságára szoritkozván a nyájas olvasó közönségnek 
figyelmébe ajánlani. 
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· · .A természetbuvár a földünkön előforduló természeti testeket belső ulajdonságaikkal együtt 
m·egismertetni és azoknak valami czélrai h&sznukat_ venni t~nitja, é~ azokat vagy egyenesen az ipar
üzőnek s kereskedőnek, ha bő mennyiségben a vadonban szedhetni , vagy a mezőgazdának ter-. 
meszté~re ajánlja, később az iparnak s kereskedelemn·ek átadandókat. - :Más nemzeteknél egyesületi 
es.zmék s viszonyok jól fel.fogatván, már régibb idő. Óta intézkedéseket tőnek, hogy az egyik egye ... 
sületi osztály a másiknak barátságosan kezére járjon, melly értelmi közremunkálás következtében 
a nemzeti jólét s közboldogság, az ipar- s gazdaság mezején náluk mindinkább gyarapodva haladott; 
- ez tagadhatlan. 

De mi magyarok azza_l még nem dicsekedhetünk , mi a fejlődésnek csak hajnalán állunk; 
sok nálunk a hiány, nagy a szükség, annál inkább; minthogy a felviradt iparszeJiem szü,kségeinek 
fedezésére s anyagi tárgyak felhasznáiására qézve ki nem elégitelhetik, . hogy pedig kielégitessék ho-, 
nunk földétől követelhetni azt már azért is, mert éghajlati, fekvési s földminémüségi helyzeténél fogva 
sokkal többet állithatna elő, mintsem eddig történt. És mégis sajnos magasztalással: 

Kérkedünk arannyal ezüsttel! 
Ezt óhajtja a magyar kebel -
De bár merre nézzünk is illy kincs 
l\fidón azt keressük sehol sincs. 

E szempontból kiindulván szavaim igazolására olvassuk csak az évről évre kiadatni szo
kott pesti vásárok alkalmával áruba bocsátott czikkek jelentési névsorát, csupán a növenytermények 
rovatát kiemelvén, nem látjuk-e abban évtizedek óta (talán némi kis kivétellel) majd nem mindig 
ugyanazon neveket illy sorozattal: ánis, baraczkmag, bor, dohány, édes kömény, fehér s vörös 
szappanfű, gabona (buza, rozs, árpa, zab, köles, kukoricza) gubacs; gyökér: alca~a, tarnics 
(gentiana), ennula, ziliz (altbaea) kender, vad komló; magvakból: kömény, lóber, luczerna, 
styriai, lenmag, vadrepcze, vetett repcze (tavaszi s őszi), kendermag s fehér mustár, paprika, vad 
sáfrány, sárga szömörcze, aszuszilva, tapló. 

Ez mind az, mi~ől kiki ·magát könnyen meggyözl~eli; ez hazánk természeti erejéhez ké
pest igen kevés, s annak jele, hogy az egyéb sok hasznu növenyek ~ermesztésével ennyi idő alatt 
egy lépéssel sem haladtunk, azzal mitsem gondoltunk, miglen más nemzetek legnagyobb. gonddal. 
az alább következő soraimban megnevezendő nehány ipar növenyeket jövedelmező. forrásá tevék' 
s házi kertecskéikben szűk földeiken diszelegve, a fáradozó földmívelő jutalmául gazdagon kínálkoz
nak. Fájdalommal tapasztaltuk, hogy illyesmi nálunk nem történik, pedig a mi földünk azt még 
megbirná, holott ez elég van, de emberi kéz is elég volna, csak kettőztetnénk szolgalmunkat, s 
biztosan reménylem a jutalom el nem maradna . . 

A fenérintett vásári jelentéseket lehetne véleményem szerint festő vagy· egyéb iparnöve
nyekkel szaporítani, s azokat a bel- vagy külpiaczokon jól eladni , és igy 1s gazdálkodva földeink 
többet jövedelmezhetnének , illy növenyek termesztése s mivelése néha csekélyebb erőbe kerül, 
minthogy azok közül többen vadon is . teremnek hazánkban, s csak k~ssé nagyobb gondot ~e~lene 
rájok a betakaritúsnál forditani, hisz ismerjük a vad . s mivelés által termelt körte különböző 1zet, s 
tudjuk azt is, hogy mivelés által a termények becse neveltetik. Volnáqak pedig féstő növenyek, (fü
vészeti leirásaikat elmellőzvén' tudván; hogy ezeket . mindenki al_Ilugy is ismeri) a következendők: 
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. I. Veres festanyag tartalmu a pirositó buzér (buzérfú, festő-buzér) rubia tincto-
rum Lin. gemeiner Krapp (Krapp) Pest, Bács s tobb megyében bőven előfordul; - Szilezia-J.'>falz, 
Helvetia, Hollandia, Svéd-, Spanyol-, Angol-, Francz-, Németország s ázsiai orosz tartományokban 
nyereséges kereskedést . már régi idő óta űznek vele. S fájdalom, a rriagyar ezen bőven termő nö
veny becsét nem ismeri, holott Levantében még a törökök is ezen növeny egyik nemét azala vagy 
azati név alatt mivelik, mellyel az elhiresedett ugynevezett török . fonalat festik, s olly tartósan, 
hogy mosás által ki nem megy a szine. A büzér gyökér 3 éves korábaii kiásatik, kérgétől megtisz
títván csak száritatik, vagy porrá is őröltetik, melly sárgás veres szinü; azután száraz hordóba tétetik, 
hol idővel annyira megkeményedik, hogy baltával kell szétbontani. Leginkább pamut s gyapju-szö
vetekré ajánlta tik, s ha kissé meleg vizet öntünk porára, minden vegyszer hozzátétele nélkül, szép 
piros festék vonatik ki belőle, de többféle vegyészi szerek següségével igen sokféle szép szinü fes
tékeket mutatbatni elő. Szóval a gyárokban nagyon szerepel. A festő a.traczél, Ancbusa tinctoria 
Lin. Farber Ocbsenzunge; ujnyi vastag vérszínű gyökerében bőmennyiségü festanyag rejtezik, mely
lyeket a gyárosok más szép színekre átváltoztatni értenek , s meglehetős jövedelmező növeny lehet
ne, mert bőven fordul elő déli Európában, különösen Magyarországban. Szedjük-e'? 

A varju tövis b enge, Rhamnus catharticus Lin. Kreuzdorn (Wegdorn), kérge s bo
gyói éretlen korban, igen dús finom zöld féstéket rejtenek, ezekből készül timsóval az ismeretes 
nedvzöld (Saftgrün) anyaggal az ugynevezett Schüttge.lb, vagy a Jrancziák hólyagzölde (Blasen
grün) ; mellyel a bőrt, gyapjút ~ másféle szöveteket festeni lehet; bogyói . ér.ett korban bíbor szinü 
festé.ket nyujtanak. Vörös szint nyerhetni még azon felül e következő növenyek részeiből u .. m. a tej
oltó galaj, galium verum Lin. echtes Lobkraut, és a 

Festő müge, Asperula tinctoria Lin. fiirbender Waldmeister, gyökereiből. Azután a 
Sóska borbolya, Berberis vulgaris Lin. gemeiner Sauerdorn; bogyóinak nedve timsóval 

igen szép papiros tintává s festékké válik; gyökere s kérge nagy mennyiségben sárga festanyagot 
tartanak magukban, gyapju s egyéb szövetek szép sárga festésére; ezzel festik a lengyelek az ügy
nevezett sárga szattyánt (saffian.) Még említést érdemel a 

, Hamvas és szagos szeder, Rubus caesius et odoratus Lin. blaue und wohlriecbende 
llimbeere, és a berz se n vé rfürt, Pbytolacca decandra, gemeine Scharlacbbeere, melly Virginiá
ból Európába hozatott, s nálunk is a .kertekben, mint disznöveny termesztetik; a czukrászok fes
tésre h~sználják. 

A dohán yban is sajátnemü pirosság találtatik, mellynek hasznát talan a gyárakban ven
ni lehetne. 

· II. Kék festékre legszokottabb növeny (az indigón kívül) a 
Festő csülleng (festő fú), Isatis tinctoria Lin, Waid, francziául p ostel, leveleiből in

digó szinü egyedül tartós kék festék készül, t. i. évenkint a levelek háromszor - Franczia és Olasz
honban négyszer is szedetnek le, azután folyóvízben megmosatnak s a napnak kitéve gyorsan meg
száritatnak. A szedésnek és szárításnak hamar kell történni, többnyire junius hóban! midőn a leve
lek lefügni vagy sárgulni kezdenek; azért mert a kellemetlen időjárás p. o. eső által a növeny szen
ved s néha egy éjszakán levelei megfeketülnek. A megszárított levelek a csülleng-malomba porrá 
őröJtetnek s tésztává gyuratnak; e gyurmány rakásra tömetvén, befedeztetik, hogy az esőtől meg
óvassék; ha a feketés héja, melly kívülről képeztetik, hasadékokat mutat, azokat be kell tornai, 

263 

mert könnyen kukaczok csusznak a rak~sba, mi által a csülleng veszt; f 5 nap mulva ezen rakás 
SZl~tbontatik, külső héja a belső részekkel ismét összegyuratván, a tömegből kézzel tojásdad labdák 
készitetnek, mellyek hogy több keménységet nyerjenek, fa mintákba nyomatnak. Ezen labdák sövé
nyekbői kötött táblákon száritatnak; ha ez a napon történik, kivülről megfeketednek, zárt helyen , 
kivált esős időben mögsárguhtak. A napon szárított csülleng labdákat a kereskedésben jobban be
csülik. A jó labdák nehezek, meglehetős kellemetlen szaguak, s belölről viola · szinüek. A festésrei 
alkalmazás előtt ezen labdák egy köves padló közepére tétetvén, fasulyokkal szétzuzatnak, és sze ... 
métes pora vízzel meglocsoltatik, hogy megmelegedjék s forrjon, mi által sűrű kellemetlen gőz fejlő ... 
dik ki ; t 2 nap mulva ezen rakás szénvonó alaku eszközzel jól felkevertetik, s mindennap vízzel 
megnedvesitetik, később a felkeverés viz nélkül történik, s végtére különféle vegyszerekkel a festés
re alkalmaztatik. Ezen egyik kezelés módját a. csüllengnek csak például · hoztam fel , mert némell)'i 
helyeken máskép bánnak vele. · 

A csülleng Europában s majd minden müvelt . tartományban termesztetik; melly vadon is 
nő. A növenynek jó fekete könnyü trágyázott föld kell; a vetésre szánt föld ősszel kétszer munkálta
tik, s tavaszon a mag elvettetik; májusban a gaz kigyomláltatik. Más. nemzetek szép kereskedést űz
nel: vele, melly példát ha felfognánk, a csüllengtermesztés s kék festék készités, boni iparunknak 
nagy hasznára válhatnának. - E növeny leghasznosabb festő anyagáról külföldön már többen ér
tekeztek, p. o. Plancers Untersucbung der blaue.n Farbe im Waidkraut. Erf. 1780.-:- 4 fto. ha
zánk.ban: Katopa Dienes „Honi indigo" Pest, 1839. czimü munkájában. Csak folytassáka' kisér .... 
Jeleket! - Organica cbemial jőjön a te országod hazánkba is. -

Kék anyagot foglalnak még a ma hol a z i 1 i z, Altbea officinalis Lin. Gemeinér ·Eibisch; 
és a fekete áfonya, Vaccinium myrtillus Lin. gemeine Heidelbeere, ennek n.edve kék, bíbor s 
viola szinre fest kicsinyben. - , 

lll. A sárga festményekre szolgáló növ.enyekkel gazdagon ellátott Qlinket a 
természet, millyenek: 

A nyúl rekettye, Genista tinctoria, Farber Ginster; ez egyike a legszokottabb festő 
növenyeknek, vizellettel s hamuzsirral készül azon állandó narancsszinü festék.; a kiáltó s ugyneveze~~ 

Scbüttgelbet, akkor nyerjük, ha az egés~ növenyt nyersen vagy megszárítva mészvizzel megfőzzük, 
s a főzetet porrá tört krétával s timsóval szabály szerint újra befőzzük, kékre festett alapra tétetvén 
szép zöld színre változik. -

A fogas rezeda. Rezeda Luteola Lin. Gelblichter Wau (Gibskraut) ai egész növeny 
használható, ámbár tulajdonkép a festanyag magvában rejtezni mondatik; ezzel akárminő fehér, 
szövetet sárgára, a kéket zöldre festbetni; indigó- buzér- cocbenilla- s brazíliai fával pedig vegyítve 
különféle szép tartós szin készitetik. Pamut festésre, az olaszok kiváltkép selyemre használják, s va
lamint az angolok , hollandok, s francziák igen nagyon termesztik, nálunk pedig mind~nütt va
don terem; csak mivelni kell , mert akkor jobb; azután érett korában szedetvén megsz~ritás után 
csomókban köttetik és ezen állapotban a festő mesterség . által czélra forditatik. -:-

A festő zsolti ni. Serratula tinctoria Lin. Farber-Scbarte (Fiirberdístl); meJlynek leve
lei nem csak szép, de egyszersmind igen tartós festéket nyujtanak, minélfogva ker.tek~en. és , sz~n.;. 
tóföldeke_n termeszte~i kellene; ősszel fúvestöl levágatik, s megszárittatván haszonra forditahk. Sargara 
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festi a gyapjút, lent, kendert, selymet, ha pedig indigó. vegyitetik közé, a leggyönyörübb zöld szin 
les·z belőle. ·· · 

·Az aszottas zso ltina. Serralula arvensis, Feld-Scharte, levelei rézvirággal (Grünspan) 
szinte szép' tartós zöld · szint adnak. 

A sáfrá'n s zeklicz e (vad sáfrán, gordon). Carthamus tinctorius Lin. Saffior. Nyeretik e 
növenyből kétféle · szin; vízzel sárga, szesszel vörös (skárlát szinü); minthogy pedig sárga festanyag 
elég van, nem igen használtatik a gyárokban sárga festésre, de egyéb színek előállítására elkcrül
hetlen szükséges , p. o. a legszebb veres szin czitromsavval készül , selyem, gyapju s másnemü szöve
teknél rózsa, tüzes piros és husszinü festésre forditatik. Színe sokkal tartósabb lesz, ha e növeriy vi
rágszirmai árnyékban száritafoak, miért is a keleti szövetek inkább becs ültetnek. A sáfrán szekli
cze legelőször Kelelindiából vitetett Egyiptomba, Borneo, Java, Celebes, Timor, Malacca s egyéb 
szigeteken emlékezést haladó időtől fogva miveltetik, sőt .a Chinaiak is, valamint Europának majd 
minden nemzetei, szorgalmasan termesztik, csak a magyar gazdák közül kevesen. - Mondják ugyan 
hogy a szabadalmazott Derecske város lakosai (Bihar megyében) a legnagyobb mennyiségben ter
meszténék, s érte meglehetős összeg pénzt vennének be; - bár csak igaz volna I és sikeres pél-
dával folytatnák. - · 

„ , · A b'enye benge, Rhamnus infectorius Lin. Farber-Wegedorn, nyujtja a kereskedés ál
tal ismeretes (graines d' avignon} bogyókat, mellyek éretlen korban szedetnek, s különösen selyem 
ugy szinte sárg~ szattyán blir festésre dus anyagot tartanak. 

A kutya benge, Rhamnus frangula, Zapfenholz, kérgéből különféle vegyszerek hoz
záadása állal többszinü festéket készítenek a műértők, mellyel a gyapjút sárgára, veresre s barnára 
festhetni. -

Ime! már eddig is érezzük mennyivel · szükölködünk, mit a t. magyar gazdasági egyesü
let is fontosnak látván , kutatásokat tett a f. é~i pesti medárd vásárkor tartott közgyülés alkalmá
val, midőn a következő kérdést „Mi Ily iparnövenyek kezdtek az utóbbi években, mint föld
mivelés tárgyai leginkább emelkedni'? milly sikerrel multra'? s milly .kilátással jövőre'? 
- s melly t,apaszt.alások tétettek e növenyek mivelése körül általában, mellyek 
~~soknak tanus.águl szolgálhatnának'?" köztárgyalás alá terjeszti a földészeti szakosztálynak. 

. Ezen gazdasági .és. statistikai adatokon alapuló igen fontos kérdés megfejtés~t kandi figyelem-
mel kisérém, mellynek végeredménye az vala: hogy a re p c z e 10 év, a ez u kor répa termesztés pe
dig 15 év óta folytonos emelkedésben van , és a dohánymivelés napról napra tökéletesedik, valamint 
a luczernát is dicsérettel emlitették. Ezek volnának tehát, mellyek az utolsó években élénkebb ter
mesztésre találtak', s minden bazafiui keblet örömmel tölthetik .. -- 'Rész'emről is mint iparos e kér
dés taglatasiba. befolyni óbajték, de adatokat nem·-' hÓzhaték szőnyegre, mert egy arasznyi földem 
sinés; hogy e ré~zben tett tapasztalá.saimat elmondhattán; volna; hanem más . oldalról Dr. Nendtvich 
Károly az Iparegyesület részéről kiküldött · képviselő tarsam~~{al a festőnÖvenyek terme~ztését és 'g~n
dosabö mivelését bátorkodánk a tekintetes sz~kosztály figyel~ébe ajánlani s én különösen a Casinó 
épület előtti dunaparton rakásra halmozott: . 

Sárga sz ö m ö r· c z érő I, Rhus · cotinus Lin. Perücken-Suma&, elmondám élőszóval rö
viden annak iparos haszonra fordithatását, s gazdasági jelentékenységét; hogy hazánkban több te
kintetből a ga'idák figyelmé't megérdemelné e iiöveny; minthogy a puszta hegyeket s egyéb . ha-
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szonra nem fordítható telkeket vele be lehetne ültetni , melly délkeleti Európának tartományaiban, 
s honunk több megyeiben bőven terem, de főképen az aldunai berczegségek lakói e cserjének JÓ 
tulajdonságait ismervén, abból kereskedelmi uton pénzt szerezni tudnak, továbbá, hogy Austriában 
miveltetik, hol már 18f 2-ben Bécsben a cs. k. udvar nyomdájában hivatalos felügyelés alatt a szö
m örcze cserjének mivelésére s használtatására vezető értekezés jelent meg 4rétben 
egy rajzzal. Már pedig ennek mivelésének kevés költsége jól kamatozna azért , mert a növeny . fanyar 
tartalmánal fogva igen ajánltatik s kerestetik a cserzésre, valamint festésre is, minthogy ennek külön
féle részeiből többféle szint u. m. feketét, sárgát, stb. állitbatni elő, kordován, meschin, s más 
szinezetü bőrnemek készítésére, azon kivül a. posztó gyárokhan is mindenütt bőven használják, gyö
kere tűzláng szinüre fest. Az asztalosok butorokat ékesitnek vele. A szerbek cbinakéreg helyett 
használják a lázban; s Dr. Krámer már f 738-ban figyelmezteté az orvosokat e növeny leveleinek 
gyógyerejére, mellyeket mint a cbina pótlékát ajánlott, s dr. Zsoldos Veszprém megyei főórvos a 
bécsi orvosi kart tudósitá, hogy ő betegeinek a váltólázban a szömörcze kérgét legjobb sikerrel adá. 
Emlékezetébe ho.itam a fenemlitett szakos~tálynak, hogy az 1845-iki Magyar Gazda czimü folyóirat 
86-dik számában, tek. Spies János ur sz. k. Pécs város nagyérdemü kapitánya s Baranya me
gye táblabirája, a gazdászati közönséget e növeny mivelésére buzditá, s méltán; azon tisztelt ur, 
becses eszméi s számitásai miatt, értekezése megérdemli az olv!lsást. - Körülbelöl az imént elő
soroltakat előadván a tisztelt földészeti szakosztálynak, tetszést araték, mire határoztatott, hogy ez 
ügy előmozdítására tettleges lépések tétessenek. De csak azt sajm\lom, hogy ezen érdekes tárgy az 
akkori közgyűlés elébe nem terjeszteték, hogy ott is ennelf. fontossága több oldalról megvitathatott 
volna, mint az a más egyesületi képviselők beszédeik, s indítványaikkal megtörtént. 

Az előbbi növennyel technologiai tekintetből rokon az e c z e t szömörcze. (varga, vagy 
cserző szömörcze) Rhus coriaria Lin. Garber-Smnack; gyökeréből s bogyóiból veres, kérgéből pe
dig sárga festék készül, dús cseranyaggal bővelkedvén, mint uálunk a szőllőt mivelik, s évenkint 
új hajtásait levágják, leveleslől száritják, porrá törik és ezt cserfa vagy gubacs gyanánt a kecske
bőr cserzésére , mellyből kordovány és szattyán lesz, fordítják, külföldön ezen szömörcze faj a ke
reskedésnek nevezetes ágát teszi. -

Sárga festésre szolgálhat még a festő montika, anthemis tinctoria Lin. Fiirber 
~ l 

Cbamille, de csak kevésbé basználtatik, csekélyebb festanyag tartalma miatt: stb. 

IV. A diófa, Juglans Regia Lin. Különféle részeit, nem tudom használják-e nálunk csáva 
gyanánt, mint másutt tartós s legjobb barna szinfestésre. · 

A f ü z, salix Weide; több fajai szinte kiilönföle szinekre festanyagot tartanak stb. 
Időm rövidsége nem engedi több festő növenyek megismertetését előadnom; ezek annak 

elegendő megmutatására szolgálnak, t. i. milly kincseket birunk, - mert talán nehányat kivéve 
mindnyájan hazánkban , vagy magában Pestmegyében is vadon előfordulnak (lásd Dió szegi t és 
tek. Sadler József egyetemi tanár ur jeles munkáját: Flora Comit. Pest. 184-0.) A talán sokkal gaz
dagabb festanyagot tartalmazó külföldi növenyekről jelenleg hallgatok, mellyek meghonositbatásáról 
szólni mauamnak majd más alkalmat veendek, mivel félek, nehogy a nyájas hallgató türelmét kel
Jetinél bo:szabb igénybe vegyem. Tájékozásul legyen mondva, hogy több nevezetes iparnöyenyek lé
teznek' mellyeket termesztésre vagy mivelésre ajánlani méltónak tartok' illyenek például a 
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Takács.-mácsonya, Dipsacus:rullonum Lin. Weber- vagy Walkerdistl,mellyet posztógyá
raink számára külföldről hozatnak , teszem a szomszéd Szileziából , mint L i m be k Ant~l ur f.. é. 
Magy. Gazda 54-rlik számában egy eperjesi posztógyáros beszéde után bizonyítja; ezután mint gya
korlott tiszttartó e czikkelyben gazdasági tapasztalásait a takács-mácsonya termesztés~ről érdekes .szá
mitásokkal és jövedelmező viszonyait leirja. Ajánljuk ezen értekezés olvasását tisztelt magyar gazdá
inknak. · Hire volt egyszer, hogy Zala megyében e növeny termesztéséhez fogtak volna. Csak termesz
szünk takács-mácsonyát is! 

Az édes higvi ri c z, Glycirrbiza glabra Lin. gemeines Sü~zbolz, szinte Szileziában Znaim 
körül tetemes mennyiségben termesztetik, nehogy Austria a távolabb külföldnek sokat adózzék; ná
lunk bőven terem, kereskedünk-e az édesgyökérrel'? 

A nagy csalán Urtica .dioica Lin. Grosz e Nessel (~rennessel) a legújabb v~mszabályo~ 
pontjai közt, mellyek hazánkra nézve hozattak, láthatni a csalánból készült gyártmányok rovatát, mi
ből kitetsZik, hogy a· kiilnépek kereskedelmi hasznot vonnak · belőlök. Jó volna ha mi is a csalánnal 
kisérleteket tennénk, -minthogy kenderiink ugy sem elég. . ; • 

Végtére megpenditem a leghasznosabb iparnö.venyt a kend e r-t ,és lent. Fontos és szük:
séges ugyan a pamut; de jelen viszonyainknál fogva fontosabb ügyet sem mutathatunk fel, mint a 
kender s főképen a lenné, ezek termesztése felülmulja mindnyájokat, mellyeket eddig szerencsé~ 

vala előszámlálni. 
A kendertermesztés nem iizetik elegendő .szorgalommal, és minden magasztalás me~lett is 

azon termesztett mennyiség n6ffi fedezheti hazánk szükségét, ámbár ,,A magyar föld s népei" czimii 
munkában Fényes Elek igen becses statistikája szerint t822-dik évtől 1827-ig 117361 mázsa vi
tetett ki a külföldre, melly mennyiség ezen öt évvel elosztva, egyegy évre 23472'/a mázsát juttat; 
- a mi földünk terjedelmére nézve nem nagy eredmény; s az elhíresedett apatini vagy (bácskai) 
kender keresete csak szemfényünket 'eszti. Kender- s lenszövet minden ember legelső s legszüksé
gesebb ruházata! 

A l ~ n termesztése s kezelése árva honunkban olly alacsony fokon tesped, hogy szüksége
ink fedezésére évenkint több millió pengő forinttal adózunk a külföldnek; holott, ha a Kárpátok men:
tében fekvő vármegyék lakóit ezen jparág okszerű üzletére birhatnók, egy igen jövedelmező aknát 
(arany, ezüst és só aknák fölött) nyitnánk meg hazánkra, status gazdászati tekintetből, az ében 
halállal fenyegetett népre is áldást :irasztanánk, mi országos pártfogást érdemelne, ha meggondol
juk, hogy a német alföldiek a lennek fontját több ezer arany értékii becsre felemelni képesek! 
Majd hihetetlen. -

Ennélfogva egyedül a kender s kiváltkép a len ügyében ohajtanék egy pályakérdést ki
tüzetni, miért is mély alázatossággal esedezem. A megfejtendő kérdés, melly a tekintetes nagygyü
lésnek kegyes belátása szerint módosítható leend, véleményem szerint köriilbelöl így hangzanék: 

„Irassék egy népszerű kézikönyv népunk számára, mellyben ~imutattatnék, hazánk mely.
lyik megyéi alkalmasak leginkább a len s mellyik megye a kender termesztésre; mmy földnem kiván
'tatik arra, s mi éghajlati viszonyokra kellene vigyázni; milly módon lehetne a legkevesebb költség
gel és · időveszteséggel bő termést előhozni; mondassék meg gyakorlati tapasztalások szerint e azon 
munkában felállított szabályok nyomán elkészített mutatványok mellékleteit hozzá csatolván), mikép 
kelljen a len s kender kiszedéssel, száritással, ·áztatással, töréssel, gerebenzésseL, stb. bánni; mely-
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Jyek a kender s lentisztitás , finomítás s fehérítés legjobb módjai, szóval miként lehet ezeknek leg
magasabb értékét nevelni, hogy azt a kereskedő vagy gyáros örömest megvásárolja ; a kender- -és 
1enfonás a nép kezében maradjon-e vagy pedig vám viszonyoknál fogva jobb lenne-e ezt a gyá
rokban Gerárd gépével végeztetni; miként lehetne különösen a lentermesztést a Kárpátok mentében 
fekvő megyékben a nép között elterjeszteni, s előmozdítani, micsoda buzditással lehetséges azt ki-. 
eszközölni , milly országos hatósági, teszem nagyméltóságu helytartótanácsi vagy megyei intézkedő 
törvények vezethetnek e czélra; vagy ha akadályok gördiilnének elő, miként kelljen azokat elhá

rítani'?" 
Részemről e legfontosabb kérdés megfejtésére 6 arannyal járulok hozzá, mellyeket a kitüzend~ 

pályázás után az iparegyesiileti pénztárnok urnak benyujtandok; ohajtanám a pályadijt 100 sőt 200 

darab aranyra emelni, melly összeget megszerezhetni gondolom; a pályamunkát két évre találnám 
jónak meghatároztatni, minthogy a pályázónak kisérleteket kellene tenni. . . 

· E szerint honi müiparunk és gazdaságunk je~en szükségeinek s legközelebbi fejlődésének 
érdekében irányzó véleményemet bátorkodván a tek. nagygyűlés· közönségének alázatos s mély tisz~ 
lelettel bemutatni; a tek. természetvizsgáló s orvos urakat hazafiui hő kebellel megkérni., méltóztat
nának nem csak a kender és len termesztését, hanem a fönemlitett nevezetesebb festő és egyéb ipar
növenyek mivelését is kegyes pártfogasuk által meleg szivvel buzditólag előmozdítani? h.ogy e téren 
is édes hazánk oltárára és szegény népünk boldogitására némi áldásthozó mozgony mditassék m~g. 
- Adja a magyarok irgalmas istene! 

Mellyek a 

4. 

mezőgazdaság akadályainak elháritására leg
biztosabban vezető eszközök. 

Já11ik Fe1·e11cz, m. gazd. egyesületi t.ag, s jószágkormányzó. 

Nem fogok e kérdésre nézve újakat előterjeszteni , mert hiszen min~az.ok , ~i~e~ itt m~ndand~k, 
több jeles hazánkfiai által már előttem többször elmondattak; - de mmtan ohaJtasmkat mmd addig, 
mig azok teljesedésbe nem jőnek, minden alkalommal ismétel.nünk kell, én is fel)lív~ .~alálolJl ma
gamat a gazdászat iigyében itt, dióhéjba . szorított közkivánatmknak figyelemébresztesul - elős?
rolásá;a, Ugyanis a kitűzött kérdés, melly a két nemes megyének (A~aúj és .Sáro.s) mezőgazdas~
gát csak ugy érdekli , 'mint átalában az egész hazáét, szükségessé teszi egyszersmind, hogy a me-

zőgazdaságot sajátilag osztályozzam is. 
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A mezőgazdaság vagy urhéri, vagy ur 1, - azaz majorsági. · Az urbéri gazdaság 
- ·mint tudva van -· törvényekkel korlátozott hűbéri viszonyok mellett, jobbágyi tulajdon; vagy 
haszonvételkint jobbágyi kezek által, önmaguk, s illetőleg földesuraik részére is kezeltetik. „fö 1-
d e s uraik r é_s z ér e is'' mondám , mert ezeket a fqld termésének kilenczede illeti. És e kilen
czed _az a dézma, melly a földmivelőt leginkább nyomja, azon dézma, melly a kikerülhetlen ke
zelési viszonyok, s az idő viszontagságai által rnind a termesztő jobbágyot, mind a dézmáló föl
desurat arányilag, tehát a statust is számtani növekedéssel kárositja. Milliókra rúg e kár évenkint 
az egész hazában; melly kár ott érezhető leginkább, hol a föld. kevesebb és silányabb, a népesség 
'pedig számosabb , és szegényebb; hol különben is egy term_éketlen év éhséget idéz elő, s a né
pet földönfutóvá teszi. - Igaz a tagosztály által egybevont urbéri földek okszerübben, tehát bő
.vebb terméseredménnyel is miveltethetnek; ezzel azonban a bajon segitve nincs, mert az áldástalan 
dézma itt is nyomasztólag szerepel. De hogy e tárgynál sokáig . ne mulassunk , - röviden kimon~ 
dom: mik ép az u r b éri fö 1 d rn i v el é s e z e n ér i n tett akad á ly á na k e 1 h ár i t ás ár a mi: 
se_m ve·zethet biztosabba11, mint a dézmaváltság! ·-Már hogy hol, és mennyivel 
váltathatnék ez meg'? az ezen értekezésnek körébe n~m ·tartozik. 

Az urbéri. földnek okszerübb , s hasznosabb kezelésére nézve, - ha mindjárt az a déz
mának káros és nyomas.ztú terhétől felszabaditatnék is , - miutan paraszt~azdáink apáiktól öröklött 
kontár rendszerüktől csak jó példák által vezeHethetnének a jobb. útra, óhajtandó lenne, miszerint 
„paraszt-gazdákat képző intézetek," - millyen C z e g 1 é d e n már létesülend , és ennek mintájára 
ns Abaúj megyében is mgos R i c h t e r A 1 aj o s jászói praelatus úr által alapitatni megigÚtetett, -
minden megyében , valamint g az d a s á g i fiók-egy e s ii 1 e te k is alakitatnának ; mellyeknek üd
vös hatásait itt bővebben magyarázgatni fölöslegesnek tartom. 

De áttérek az uri , - vagyis majorsági mezőgazdaságnak akadályaira , és illetőleg az 
ezeket legbiztosabban elháritható eszközökre. Illy czélzaltal azonban ezt is sajátilag osztályoznom 
kell. Ugyanis a majorsági mezőgazdaság vagy „t erjed elme s eb b ,"· melly t. i. több kezelőket 
igényel , vagy pedig „k is eb b," mellynek kezelését egy egyén is eszközölheti. Az elsőt gazdasági 
,tisztek vezetik, kiknek egyéni képességöktől, és a czélszerü elrendezéstől függ azután az uradalmi 
gazdászatnak üdve, vagy hanyatlása. Szakérletlenség, s rosz fizetés, az utolsót idézi elő. Méltá
nyosan jutalmazott gazdatisztek gyérebbek az elsőknél; és így épen nem csuda: ha az uradalmi 
földmivelést jobbára háttérbe szoritja a kisebb gazdaságot kezelő birtokos. Az elsőn sokat segithet 
a szakértő tisztnek adandó „s z á z tó 1 i ;" vagy mi még ennél jobb, a „h a sz o n béri rend
szer." - A ~záztóli Jutalmakról ugyan már több javaslatok közöltettek a M. Gazdában; de általá
nos szabályul, bár mellyikét is mindenkinek nem ·ajánlhatom ; mert a körülményeknek ezerfelé 
ágazó sajátságai különféle módositásokat kivánnak. És igy erről itt ennyit mondanom elég. · 

Azonban a földmivelésnek lényegesb részét vagyis a „s z á n t ás t" kivánván érdekelni,' akár 
uradalmi~ akár kisebb birtokú kezelésnél, - miután. et lényegesben feltételezi a föld termését, -
·erre én u~béri munkát fordítani a legczélszerütlenebbnek tartom. Több rosz eke, borona és marha, 
egy pár meglehetős mellett, millyen · földmivelést és termés-eredményt állithat elő '? tudja mindenki, 
ki jobbággyal szántat. Égyarányú, s kellő mélységű szántást, és boronálást, egya.rányu eszközök
kel , és marhákkal lehet csak eszközölni. Jobbágyi szántás helyett' tehát j ó bér e s fog a tok a t , 
és j ó e s z k ö z ö k e t a l e g s i k ere s eb b e k n e k h i s z em. Egyébiránt az imigy felmaradandó 
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jobbágyi munka forditatnék oda, hol kárt nem okozhat; vagy isten adja, - hogy sehova! s örök-:
v á 1 t s ág jö]ön el a te országod! ! -

A haszonbérről , mellyel avatatlan zsidók, fájdalom ! sok földet bilangolnak e két nemes 
megyében , egy pár szót szólnom szükséges. Ugyanis a mindennapi tapasztalás tanítja: m i kép a 
zsidók kezelésein forgó jószágok a legnyomorúbb képét viselik a mezőgaz
d a s ág n a k; mert általuk lehetőle.g kizsaroltatik a föld és nép , a marhák elkorcsositatnak , a gaz:
dasági épületek ' s a t. elhanyag'oltatnak annyira: hogy midőn a haszonbér végével, a jószágot ön
kezelés végett. vissz·avévő tulajdonos javait előbbeni karba helyheztetni kívánja, talán egy évi jövé-

. delmével sem . éri be. Az illy haszonbért tehát · a mezőgazdaság valóságos bitangolásának. tartom. -
Továbbá nem hallgathatom el , a még nem összesitett határokban létező mezőgazdaságoknál .diva

-toz9 azon akadályokat is : miszérint a sz éjjé 1 szórt szántóföldeknek czélszerütlen mivelésén ki
vül, azok a közös legeltetésnek, s kárt okozó mar.ha-barangolásoknak is kitéve 
vannak. Erre nézve köt el ez ő tör v é ny kivántatnék : miszerint bizonyos meghatározott évek aiatt, 
az illető birtokosok, a még szabályozatlan határokat tagositatni, s a közös legelőket 
elkülön öztetni köteleztetnének. 

De érintenem kell a r é tm i v elé s i akad á 1 y ok a t is. , A jó réti takarmány minden eset
re hasznosabb, és olcsóbb a mesterséges takarmányoknál. Ugyan azért a rétmivelés nagyobb figyel
met is kiván ~ mint arra közönségesen fordítatik. Rét-javítási modorokról ugyan nem szóllok, mert 
arra elég útmutatások t~láltatnak. a gazdasági kö~yvekben , s folyói;at9kban ;~ de érin!eni kiváno~ 
rövideden a „r é t ön t ö z és t," mennyiben az kisebb patakok és források által esz~özölhető. Ez 
sok költséget nem igényel. Nehány d~rab fa ·és deszka segedelmével parancsolni lehet a víznek, mi
szerint rétjemket akkor, mikor szükséges, megöntözze, és ez által szénatermésünket szaporítsa. 
Azonban vannak akadályok, vannak . körülmények, mellyeknél fogva ezt, - ha különben lehetne 
is , - nem eszközölhetjük azért, mert a pataknak tulsó partja másnak tulajdona , ki a tit. 9-us 
part„ i-mae szerint tulajdon partjához közeliteni sem enged; tehát igy a vízet sem szoríthatjuk ki, 
s száraz réteinket meg nem öntözhetjük. E bajon a · „k is aj át i t ás" altal, segiteni lehetne ugy.an: 
de a törvények végrehajtása több k,öltségbe kerül , mint a nyerendő haszon ér , - és igy dugába 
dül az egés~ rétöntözési üdv! ,Itt tehát még bővebb törvényhozási malaszt hiányzik .. - 'Mi illeti a 
nagyobbszerű, - ugymint a Hernád, Tárcza, és Toplya fqlyóknál eszközölni óhajtott, s imént a 
kassai szakülésben is pengetett íllynem~ rétöntöi;éseket: ezeket én valamint ott,, úgy ismételve itt is, 
-· mielőtt ezen - részint hegyközi s meder nélküli folyók normalis medreket nyernének, részint 
alább ·rendetlen kanyarodásaik átvágások által szabályoztatnának, minden esetre időelőttieknek nyil
váujtom. Ugyan.i~ ki lenne olly balga, hogy ezen ~olyók~n 5-6 ezer forintba kerülendő zúgós gáto
kat épitessen , midőn biztositva nem lehet '· valljon a ~zabályozás esetében egy átvágás, vagy a viz
tanilag szükséges elhajlitás esetére, nem maradand-e gátja a szárazon'? _Lépjünk elő; de egymás· 
után; egyszerre két lépést tenni nem lehet. Van azonban előbb más tennivaló; s erre nézve, vala
mint itt a t. szakosztálynak, úgy az illető törvényhatóságoknak is figyelmöket a hegyközön szilajan 
minden meder nélkül nagy károkat okozó, s kavics-árral lerohanó három folyóra felkérni bátorkodom, 
azon javallatomat inditványozván: szoritatnának reá az illető lakosok, miszerint a megyei mérnökök 
által kijelölendő normalis me.dreket kihagyva, a többi kavicsos téreket két oldalról rövid füzfa-dug
ványokkal sürüen ültessék be; mellyek imígy kisarjadozván ·, sarjaikkal a kavicsot feltartandják' és 
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.feltöltendik , a kiha~yott medrek pedig kimosatni fognak. Eze~ kezelésnek eredménye nem ennyiből 
álland; hanem nehany évek mulva a te~jedeJmes, s most haszontalan kavicsos sivatagon· több száz 
holdakra rúgó gazdag rétek alakulhatnának. e.. ' 

Berekesztésül még egyet, t. i. kikiáltott és nem is tagadható szegénységünket, mint 
a mezőgazdaságnak egyik föakadályát hozom itt ·re1, melly okozza ~.z-t: hogy sok birtokos jószágát 
kellő beruházással el nem Játhatván, tehát kevés marhát, sok rosz földet, kevés, s rongyos épü
~eteket birv~n , .. kellő arányt a termesztésben , és tenyésztésben nem tarthat. E bajon kölcsönnel -
igaz - seg1tem lehet. De ki ád pénzt törvényes kamatra? Innen következik azután az uzsora váltók 
é.~ ~ bukás.' - mint a. divatozó. kölcsönöknek szomorú eredményei. De hogy hosszas ne' Jegyek 
rov1de?enk1mond~m: m1kép abaJtcsakaz ősiség eltörlésével, a behozandó telekkönyv
vel, es nemzeti bankkal" lehet elháritani. K~llene-ugyan még többeket is felhordanom mint 
p. o. a vámokat, harminczadokat s a t. s a t. Illy müvelt körben azonban - ucry vélem _ ;öbbet 
mondanom nem szükséges. e 

Jelentése~ a kassai és eperjesi iparműkiállitást szemrevevő 
küldöttségnek~ 

Tekintetes Közgyűlés! 
' 

Epen most, midőn t. i. Pesten, hazánk középpontján az országos iparegyesület kiállitást rendezve 
honunk iparosainak készítményeit közszemlére kiteszi, azoknak rövidke idő alatt történt közös elis~ 
me~és szerint, valóban óriási előhaladását bemutatja, mind Kassán , mind jtt Eperjesen hazánknak 
~aJ~.ne~ végszélén, az iparűzők az ott most összegyülekezett orvosokat és természetvizsgálókat 
r?g~onz.ott ugyan, .de figyelm~t érdemlő iparniűkiállitással akarták meglepni. Valóban meglepő i3 

latm mmd a két varosban az ipar és szorgalom szép eredményét; őszinte köszönetet mondottunk 
az ~rvosok és .termés.zetvi~s~álók nevében mind a két város polgárainak abbeli igyekezetükért, mi
_sze~~nt tettleg is ,he~1zony1ta~ az ország minden részéről ide sereglett honfiak előtt: mennyiben ér
de~~kben áll a mezei gazdasag mellett az ipar emelése , és hogy Abauj és Sárosban is a másfél 
~v1 1pa~o~ mozgalmak dú~ növennyé izmositák a nehány év előtt itt s olt elhintett magból kikelt 
1par-csirakat. . · · 

Legelőbb is ~ kassait vesszük tárgyalásunk alá. - u. m. 

1. Gyári foglalkozások. 

. J. Itt legelőbb is említenünk kell Dr. Wirkner és fiai blSrgyárát .Kassáu, 1s4.1-ben 
állott fel; művezetője Grosz Jakab hazánkfia, miskolczi születés; ő tizenkét éven át tanulta s gya-
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korlotta mesterségét a külföld legelső bőrgyáraiban; üzleti tőkéje a gyárnak 180,000 pforint, az 
épületek és más gyári ké.szűletekben is nagy összeg fekszik; 40- 50 ember van szüntelen foglala
tosságban, a feldolgozandó nyers anyagot kénytelen a gyár Bécsből és Triesthől hozatni, bár az 
országban is vesz körülbelöl 40,000 pfl. árút össze, de az illyenekből olly jó bőrt, mint a kül
földről hozattakból nem készithetni , ezt pedig a marhatenyésztés elhanyagolásának kell tulajdoní
tani. Évenkint fontos talpnak 5000 darab ökörbőr készitetik ki, fekete bagariának s az ugynevezett 
felső vastagabb bőrnek 6000 darab, vékonyabb felső bőrnek és német talpnak 10,000 darab, közön
séges ökör és tehén . bőr 3250 darab; mindezeken kívül borju juh és más egyéb könnyebb bőrök 
nagy mennyiségben. Készítményei e gyárnak országszerte igen keresettek, de leginkább Erdélyben 
és felső Magyarországban. Azon kivül hogy Kassan a kiállításnál kikészitett különféle bőrei jele.sek
nek találtattak, az országos kiállitásra is küldött ollyasokat ; mellyek 389 szám alatt láthatók. 

2. Bretzenheim Ferdinand hg. telkibányai porczellan gyárából szép mutatványok 
voltak, finomabbak és a mindennapi használatra valók is; Telkibányán készitetnek mé5 tüzellenes 
tiszta pengésü téglák és födélcserepek is, a mellyekből példányokat láthatánk a kassai kiállításnál. 

3. A kassai nő e gy e sül e t partolása és igazgatása alatt néhány év óta létre jött sze
gények dolgozó házában van posztó- és könnyebb szövetek gyára, ez a legízletesebb divat szerint ké
szült kelméket állitotta ki. 

4. A kassai répa c z u k o r-. és .s p o di u mg y árt, egy a környék mezei gazdáiból 
egyesült társaság kezeli , ámbár ez most még csak keletkezetének kezdetében van, mégis igen 
szép finomított süveg és candis-czukrot és égett spodiumót mutatott fel. A derék társaság igyekeze• 
tét legdúsabb eredménnyel koszorúzza a szorgal01Ii és ipar istene! ohajtjuk. 

5. A Kassán létező eczet-gyár is dicséretes üzletében , ártalmatlan áruinak jutal
mazó kelendőséget vívott ki. 

6. A regéczi üveg-gyár ámbár most még csak közönséges üveg-edényeket állított 
ki , de a 'társaságnak szorgalmától gyártmányainak mindinkábbi finomabbitását méltán várhatni. 

7. M o 11 Jó zs e f az idén pokrócz-gyárt állított fel Kassán : mutatványai közfigyelem~ 

ben részesültek. 
S. T s i r ne r Andrásnak nem nagy, de jó készületű posztó-gyára van ; szürke, fekete 

és kék közönséges posztai jóknak, . erőseknek és szintarlóknak találtattak. 
9. Antzenberger Mátyásnak szinte Kassán pamutvatta gyára van, gyártmányai nem 

csak a környékben, de Pesten és Debreczenben is vásári alkalomkor igen kapósak. 
10. Rajner Károly kártyagyárában Kassán naponta 16 ember dolgozik, Debreczen.:. 

ben jó vására van, - kifogásunk készítményei ellen csak annyi , hogy. kártyalapjai kissé vékonyak, 
hamar össze görnyülnek~ 

11. K o p p y l s tv á n gyárából került papírnak a környéken nagy kelendősége van, mu
tatványai közös megdicsérést érdemlettek. Gyárának bővebb megismertetését igen sz1vesen vennők. 

II. Vassal és más fémekkel foglalatoskodók. 

12. Az alsó m e t zen z é fi vas szerszámok mind mennyiségükre, mind pedig válogatott 
minőségükre nézve méltánylásban részesültek, láthatánk itt a mezei gazdasághoz, l1ázi közszüksé
gekhez megkivántató, hazánk különbÖző vidékeinek szokásaihoz alkalm.aztatott mindenféle ásó, ka-
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pa, · csáklya, gereblye , kasza, nyárs és több szerszámokat és konyha eszközöket. Alsó Meczenzé
fen most illyesmivel több mint háromszáz mester majd kétszer annyi legénnyel és inassal foglalatos
kodik, a műhelyek gépezetét viz hajtja, ~s annyi ~zerszámot készitenek, hogy hazánk keleti részét 
és Erdélyt, a hol eddig csak Stájer szerszámokat ismertek , bőven ellátják készitményeikkel, most 
már Pestről és Posonyból is kapnak megrendeléseket, leginkább a többi között épitésre fordítandó 
többnemü szegeik igen kerestetnek. l\1etzenzéfen igy évenkint sok ezer mázsa vas dolrroztatik fel ' ti , 

mellyet nagyobb részt ők a jászói prépostság olvasztóiból vásárolnak. 
13. Pro s ti _János szerkovács Kassán, egy vases.ztergályt, egy mérlegrudat, egy ~ágó~ 

gépet, s . egy igen szilárd 3" vastag csavarorsót, kitűnő csin'osságuakat mutatott be, készit deci
mal és másféle mérlegeket, mellyekkel a debreczeni vásárt_ meglátogatja: 

· 14. Som mer János ráspolyacsináló Kassá~ nagy · szorgalommal készult soHéle vas, lókö
röm, fareszelői és ·ráspoiyai rochnitzi aczélból készültek, finomaknak és jóknak találtattak, a debre
czeni vásáron nagy keletük van. . 

15. Ja nts its .F ere·n c z lánczkov,ács Kassán. Mindenféle finomabb és közönséges lánczo
kat olly jókat készit, mint eddigelé másutt alig lehet feltalálni, sok kéz foglalatoskodik mühelyében, 
a debreczeni és kolosvári vásárt illy áruczikkel és mindenféle csatokkal ő .látja el. . . 

16. B. und a J 4 n, o s k~ssa.i czigány, kovácsnak . áltidzó l~n_czai . ~zembetünők voltak. 
17. Go sz no v i c z e r Vilmos Göllnitzből \_'assodronyokat. és köz.önséges lánczokat szép 

példányokban mutatott .be, Pesten és Debrecz_enben kés.zitményei . qagyon kerestetnek. 
· 18. 111 ing János késcsináló Kassán. Mindenféle konyha- és kertészké~eket és ugy

nevezett szegedi bicskákat igen jó minőségben készit, m~llyekker· - kivált Erdélybe~ - nagy 
vásárra talál. · · · 

19. Mi h á 1 s z k y János lakatosnak Kassán nagy szorgalommal készült szekrény..:, ·asztal
és ajtózávárjai, mesterséges lakatai . az egész vidékl;>en kerestetnek, messzebb tájakról ' is e)forrad 
és pontosan teljesit megrendeléseket. · 

0

· 

. . . 20 .. ~le x y . L aj o s kassai pus~amüvesnek három kétcsövü puskája mind csinosságára, 
mmd sz1lardsagara tekmtve, figyelmet gerjesztett, kettőnek cs.öve sodronyból koholt, . a harmadik
nak patkósz.egekből. 'A c~öv~~ fran~zia gy~.r_tm~nY,ok. ~ ~odronyos . puskának ára 60, a .patkósze
gesnek pedig 90 pf. A vidék vadászait s lövészeit ő, látja el a legjobb puskákkal és pisztolyókkal. 

21. Do na t 1\. ár oly kassai sarkantyus me$le~ paripa és kocsisló szerszámokhoz a leg-
finomabb zabolákat, csatokat, lánczolatokat készít s ollyanokat igen. szépeket , mútatott be. ~ 

22. R e i ni ch o v sz k ~ Vincze bádogos ~ester Kassán igeri csinos lám_pákat és kávé-
föző gépeket állított ki. · 

. 23. Hutiel Ferencz tűcsipáló Kassán, gombos-, varró és hajtűket állitott ki, készit-
ményeinek helyben és a vidék vásárain nagy kelendősége van. · · 

24. Ha u sz e r Antal kassai rézmüves mestertől egy csinos rézedényt látánk, ő látjá 
el a környéket pálinkafőző gőzgépekkel. 

m. Különféle iparüzletek. . 
25. A kassai asztalos egyesület raktárából többféle legjobb izlésü s legjobb divat 

szerint készült divánok, támlaszékek, szekrények , asztalok és más butorkészületek mulattattak be , 
mellyek mind köztetszésben részesültek. 

27~ 

26. Art i no vi cs Tamás kassai asztalos mester azokon kivül egy igen csinos íróasztalt 
és egy mozaikmüvű hölgy dolgozó asztalt állitott ki. 

2 7. W i t t e n b a u e r Mátyás asztalosnak rejtékes iróasztala köztetszést aratott, ára 

200 pforint. . . 
28. E n g 1 e r Frigy~ s kassai zene-szerek k_észitőjétől volt szerencsénk egy_ ~sin~~ zon-

gorát látni , a műértők előtt mind a hang tisztaság.a, mind az egész készület, bár ha az a régibb 
divat szerinti, összeegyeztetése dicséretet aratott. Ára 300 pft. 

29 •. Lehr ne r János kassai órás_ művei a környékben nagyon kapósak, egy kimutatott 

függöny órája figyelemre volt érdemes. , ... 
30. Be na tik A n dr ás óramüves Kassán, egy remekmuvi órát állított ki , 8 napig jár, 

belkészületei minden oldalról láthatók. 
31. Fláry Károlynak tüzifát megtakarító szelelő kálha kemenczéjének mintája figyelem ... 

re méltó. Készitöje fel van szólitva , ·hogy azt bővebb megismertetés és véleményezés végett küldje 

fel az iparegyesületnek. 
1 

3 2. M o h r Mihály szijgyártónak bemutatott készítményei a l e g k é ny e s eb b követelése
ket is kielégithetnék, kivalt világos barna szij.ból készült kantára, és két lóra használható fogat
szerszáma, az elsőnek ára 13 a_z utóbbinak 130 pft. 

33. J e k y Henrik febértimár kikészitett két őzbőrt és egy nagy szarvasbőrt mutatott be, 
mellyek elég puháknak és nyulékonyaknak találtattak. · 

34. és 35.I Geiszberg.er Feréncz és Illincz János dárdanybuták tulajdonosai, 
szép darab dárdanyt mutattak be, é.s pedig az első szinitettet, az utóbbi nyerset. 

36. H alten b eq~er Péter posztótak~cs és posztónyirónak finom posztó, düffel és más 

szövetü készitményei figyelemre méltók. 
37. Werfer József kassai kőnyomdainlézetéből · a legcsinosabb munkálatok kerülnek 

ki, mutatványai köztetszésben, részesültek. · 
38. H u tfl oe sz Emmának a természetet utánzó mesterkélt virágai igen csinosaknak 

találtattak. 
39. Hollóházi pecsétviasz gyárt ·egy társaság kezeli, a debreczeni és több vásá..: 

rokat bőven ellátja készítményeivel. 
40. K u h n Henriknek hévmérője csinos és szabályszerünek találtatott. 

41. Végezetre édes kötelességünknek ismerjük T ha 1 y Mi h á 1 y t a közönségnek bemutatni, 
kinek természetes ,technicai talentuma, ha kellőleg kiképeztetik, benne honunk egyik kitünö gépé
~zét tisztelhette volna. Bemutatott ő egy egészen fából készült _falórát, melly órát üt, üti ismételve 
a negyed órát is~ napok, . havak számát, nevét mutatja; be~utatott egy saját készületü lámpát fá
ból 1 a ri'.ielly. az olaj takarékossága mellet is elég világot gerjeszt, továbbá saját találmánya sze
rint vizenyvés festékeket; mellyekkel bemázolt fatáblák, ha jól . megszáradnak, . a víznek ellenálla
nak' le ne~ . 'mosath~tÓk; . ~gy maga m?zgásától hajtható és irányozható kocsit is mutatott be, gé
pezete ennek el volt zárva, meg nem tekinlhetvén, véleményt felőle nem adhatunk. 
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Epe .r j e s e n. 

1. Posztó és más hasonnemüek. . 
.. .. 1 • .Mo.sa~1sz.ky eperjesi posztó- s más hasonnemü gyárából szerencsénk volt jó , szövetü s 

tomott posztot latm, ara rőfének 1 ft. 12. kr. - 1 f. tömö.tt és gyapjas moldon _ szövetekn~k ára~ 
36-48 p. kr.; egy · csinos lótakaró. 1 ft. 48 kr. egy téli" asszony · nyakkendő ara i ft. 48 kr. 
~ebreczenben jó vására van - 2. Fejérvá~y Gábor és Mathaeides posztógyárából'kii• 
lonnemü posztók . voltak kiállítva, fonalai ezeknek gépen szövetnek, ára 1 ft. 35 kr. - 3 forint 
~őfe. 3. P o lák J 6 zs ef Eperjesről düffel és codi'ingtog szöveteket mutatott be, külöQféle szinüeket, 
a~a 1. ft. ~-4 kr. 1. ft. ~.6 kr. - 4.S chaeff e r Mózes eperjesi gy.árából .kiállitott igen.szép cod 
rmgto~ szovetet, .ara rofének 1 frt. 29. kr. továbbá· bemutatta nyers és mosott posztóját és gyapju 
fonalait, mellyek mmd figyelemre méltattak- 5. E n g e 1 eperj~si posztógyáros két vérr struk-szövetet 
mutatott; ~rá~ me? nem határozta .. 6. S k u r k ow sz k y egy vég posztót mutatott ~e. 1~ Ugyan annyit 
Glock Daniel 1s most keletkező posztógyárából, melly hogy szerencsés viszonyok közt egykor 
virágzandik, okunk van reményleni. · .... ·· 

II. Yászou és más hasonnemüek. . . 
' · . Igen is magasra vonta figyelmünket a közönsége~ és félfinom vászonnak a kiállításon szem„ 

Ié~hető ~yüj~emé?ye. Hogy pe~ig Eperjesen és környékén nagyon is lehetne ~ vászonügyet gyárilll;g 
eJőmozd1tam, mar csak abból 1s következtetjük, hogy az ott szemlélhető végeket, ámbár csak házi 
készitmé~yek, mégis mind tömötlségükre, m_ind . patyolat fehérségükre nézve, ' mélt~n jeleseknek 
mondhatjuk. D ri ts k a János vászon kereskedő állitá ki azokat. Az .általa bevásárlott, és üzletb~ 
boc~áto.tt ~ászo1~- és gyolcsvégek .szám~ évenként több mint 30,oo·o darabra rug' csa~ m11gá~an 
~~~~zm.~n" ev~nkm~ t O~.o.?o .'!~g . fe?éritetik. A. legügyesebb szövők a szebeniek. Sajnáljuk, hogy :·a 
kulonbozo vegeknek kulonboző arait ez uttal ·nem közölhetjük, mert 'azt,- min"d ekkoráio-. meO' nem 
~udhatánk. -~ .. Fi.~y~l'.net ér~emel továbbá gróf H ~ 11 e r F ere ne z né · alsÓ sebesi gyárábóÍ kike~Ült 
de az éperjeSl .kiafütaSOU meg Csak fehéritlen állapotban láthatott, simán szolt, finom gyolcs és ke
resztben szőtt vastagabb vászon darabjai. A lelkes grófnő a magyar islai kiránduláskor az oLt ösz~ 

' szegyült természetvizsgálók nem kis . gyönyörűségére, mint · otta~i . birtokosnő kicsinben bár de csi
nos iparműkiállitást rendezett ,- hol is szép finom gyolcs-, drillich- és zsák~ászon-darabok~t látha
tánk, .~in~ a g~ó~nő. szem~lyes i~azgatása __ ,és felüg!elése _alatt készülteket. Adj uram !ste.n hazánk~ 
nak _tobb 1lly haz1as Jellemu takarekos urholgyet. ~1 rangJának fényét nem a fényűző üres demon
strabókban, mellynek eredménye . előbb utóbb a férj nyakára akasztott csőd, hanem takarékos ház
tartásban, a csendes családi életben helyhezi. 3. Dessewffy P. ·kisasszony küldött lubetini le~ből 
Szebenben szöv,etett szép damaszk ékességü abrosz és asztalkendőket. 4. K é 1 e r Ís tv á 1111 é Bárt
fáról Mzilag, d~ nagy mennyis.égben készült angol vászonnemü ·és matr~czszövetei · közmélt~nylá~t 
nyertek; ugy szmte 5. Berzeviczy Tekla asszonynakdaróczi lenből Szebenben szövetetfkávés..:. 
kendői, finom lengyolcs, fehérített és nyers czérna mutatványai; nem különben 6. ·Lillia Juliána'k 
Eperjesen készült igen csinos asztalkendői és abroszai. 7. G a cs i k Gy ö r gy Bártfáról finom . asz
talkendőket és zsebbevalókat még ugyan csak nyers alakban, állított ki.· - 8. Schmiedt Andr~s 
eperj~si f?nó intézetébö~ nyers és fehérített czérnacsomókat állitott "ki. 9: F ily János pedig szép 
és erős vasznat. 10. S a r o s megy e do 1 go z ó ház á b ó 1 kikerült csíkos vászon és erős nyers fo-
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nafak dicséreteseknek találtattak. 11. Le hó c z k y Frid el' i k a kisasszony asztalkendői igen jelese~, 
mellyek Eperjesen szövettek. n. A sóvári bányász nők 9 vég igen szép és finorn csipkéÍ mu
tattak be, mindenki figyelmét magukra vonták ime csinos csipkézetek, mit mindinkább ébreszteni s ter
jeszteni nagyon is érdekünkben áll. - Idegenkedéssel kellett hallanunk, hogy a sóvári csipkék nyilvános. 
~rulását Eperjesen a czéh~k monopolizáló fondorkodása tilalom alatt lartja. 

III. Bör és zörme...:nemüek. 

t3. Dessewffy Soma gróf fintai gyárában a fontos talpbőrtöl egész~ bárány irháig 
jeles minőségben gyártatnak; az eperjesi kiállításon szép példányokat volt szerencsénk látni .. 14 

Kleffner Dániel eperjesi timáris négy darab kikészitetett bőrtállitottki. 15. Ugyan onnét Stock 
Gy ö r gy és . D u d ás J á n o s különfélekep kikészitelt borjubőrei figyelemre méltattak, - a,z el!'őé. 
fény.mázas. 16. Nagy Sárosról Le.ncz József kikészitett borjú-bőrei is köztetszésben részesültek. 
1 7. Binder testvérek kitünő szűcsmunkákat állítottak ki , u. m. egy czifra nemzeti ködmönt, ár~ 
12 pft; tengeri ebbőrből férfi felgúnyát, ára 48 pft; vadmacskából, tengeri nyúl és biúzbőrből 
csinosan készült asszony karmantytikat, 3-4- és 6 frt az ára. IS. Molnár Edvard · szűcsmun-. 
kái is kö.ztetszésben részesültek. 19. M o 1 n·á r Ad o 1 f eperjesi szűcsmester egyéb más jeles. munMi 
közt egyezer darabból összeállitott s vart · szörme-szőnyeget állított ki, a melly mindenki teszését 
megnyerte. 20, és 21. Cseh Alajos és Hampe Vilmos keztyűs munkákat állítottak ki, kivált 

az elsőnek vállfüzői igen tetszettek. 

IV. Fém-uemüek. 

:! 2. A F ő ni x h u t áb ó 1 11 darab rézércz és öntvények mulattattak Le! 23. H o ff m a n q 
K ár.o 1 y eperjesi rézmüves különféle munkái közösen jeleseknek találtattak. _24. Zsat k ows zk J eper
jesi bádogosnak kávé- és theaföző gépei i~éltánylásban részesültek, különösen tetszettek sárga réz
lemezből vert képrámái. ?5. Nik Ágoston bádogos munkái szinte tetszettek. 26., 27., 28., és. 
29. Prunyi Lajos, Janovitz Leo, Kéler Mátyás és Veszelyi .József arany- és ~züst
miivesek szép tehetséget tanusitott dolgozatokat mutattak be .• 30., 31. és 32. Bergmann Károly, 
Bonyó és Lorencz mesterséges és rejtélyes lakatjai igen megtetszettek. 33. Schmitz Pál Rozs-. 
nyóra készített szép tiszta kongásu harangját mutatta be. 34. Mi hal 0

1
v i cs eperjesi rézöntőnek bám

kulcsai, székkerekei és más egyéb jó izléssel készült darabjai méltánylást nyertek. 35. Sóvári 
.Jó z s e f bányájából került öntött ·dárdany figyelemre méltatott. 

V. Iiülönféle gyártmányok és kézmüvek. 

36. Burchardt Vilmos és társainak nagyobb'lzerü vállalkozása nagymértékben megér
demlik a szemlélő figyelmét. Van nekik Eperjesen eczet- és peszgőborgyáruk, ez utóbbinak kivált 
Oroszországban franczia felirással franczia gyártmány gyanánt árulják a kereskedők pezsgő boraiti 
livói üveggyárukból a legelevenebb szinezetü izletesen mettszett és köszörült több nemü üveg edé
nyeik köztetszésben részesültek; látható volt tovabbá B u r ch a r dt .ur saját találmánya szerin.t készül~ 
ásványvíz szivattyú tőcsére. ~ellyen át bártfai és czigelkai vizekkel, a nélkül, hogy azok ásványos 
minőségükből a kipárolgások által vesztenének, sok ezer henger üveget tölt meg évenkint, és bor
sajtója, mellyel két óra alatt több bort lehet sajtolni, mint közönséges sajtón három nap alatt. 37. 

35* 
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W un s.ch József és S ch rn i dt András selyemtenyésztéseikből látánk szép nyers selymet. 38. 
Mentze testvérek gyárából 3 köteg pamut vattát legjobb minőségben. 39. és 40. Rámer György 
és Da h 1 s tf ő m ne k festett kék vászona és kartonával a vidéken a köznép közt jó vására van, 
készítményei a távolabb vásárokon is igen elkelnek. 4-f., . 42., és . 43. Jaskovits, Máhr Soma 
és Reuter Károly eperjesi kötélgyártók: kettős hevedereket, lóistrángot„ madzagokat és ostorokat, 
szárító kötelet, fehér és veres zsineget, lárnpakanóczot állítottak ki, rnellyek mind meg annyi 
bizonyitványul valának az illetők kézmüvesi ügyességének. 

44. Vid á ly i eperjesi szabó mester saját' találmánya szerint egy frakkot állitott ki, az 
egész· csak két darab posztóból áll, az u.ijak sincsenek bevarva. 45., 4-6. és 4-7. Ja s k ovi cs K u z
n u k. Károly és Vrabély csizma készítő mesterek Eperjesen igen csinosan készült csizmákat, sa
rúkat és czipőket állítottak ·ki, messze vidékről megrendeléseket kapnak. 48. Félfinom cserépedé
nyeket K re m ni te s k y állított ki. · 49. Glatz Sámuel pedig egy ugynevezett dobkemenczét, ára 3() 

pft, és egy Maixner-félét, ára 22 pft ,. mutátott be. 50. W iker 1 g. bártfai szitás csinos szitái és 
rostái kozfetszésben részesültek. 51. K r a u t k r a eme r sóvári lakósnak kiállított, saját t~lálmánya 
szerint csinálta szelelő rostája és gabnaválasztója mindenkinek figyelmét magára vonta , ára 12 és 
20 forint. 5~. S t o fa n András eperjesi asztalosnak . igen szép. irószekrénye a kiállitásnak tlgyik 
disze volt. 53. Román eperjesi képfaragó többi kiállított dolgozatai közt figyelemre méltatott fá-· 
hol faragott dóriai rendszeres szabal yszerü oszlopa„ 5 4. W i e g n e r. M e ny h ért eperje~i ácsmes
ter egy szász ekének. 55. Z i t k o v sz k y pedig egy saját találmánya szerinti hídnak mintáját muta~
ta be, a híd ívének a másiktóli távolsága 21 öl, a mintácska n1aga elbír 100 fontot. .56. -Lelesz
ről beküldöttek egy kutmintát, mellynek czélszerüsége a· ·vármegye kórháza udvarában felállitott 
kutnak csinossága és hasznavehetősége által elegendőe'n be van. bizonyítva. 5 7. Hein e Kár o 1 y 

-eperjesi asztalosnak tölgyfa parquettaí igen tetszettek. 58. Kesselbauer Károly legizletesebb 
porter sert készit, közönséges sere is kitünő jóságu ~ saját találmánya szerint 1 '/2 pozsonyi niérő". 

árpából 180itczesert főz. 59.Kelemesen Goldberger Sámuel, SebesenStrakosch Herr
mann és Rei ch Jak ab igen kellemes izű rumot égetnek. 60. Z a n cl e r Józsefnek platina-· 
gyuszere, kettős tüzoltója és birkabélyegei figyelemre méltattak. 6t. A szebeni, z bo ró i és tar-· 
c z a i itatós papirosok, a lukói irópapir. fél Magyarországban ismeretesek és kapósak. 62. Fésüs mun
kákban Eperjesen Ti rn y á n sz k y jeleskedik. 63. Jó szappannal és jeles argandi gyertyákkal Eperje
sen Be rt·r i k ·és S eh m ie dt látják el az egész környéket. 64. Asszonyi . kézi dolgozatokban B u-· 
jan ovi ch Karolin kisasszony lőn a vidékben híressé. 65. és 66. Jó fénymázt Eperjesen Schil
ler József és R u m y örökösei készítenek. 6 7. Ja no v i t z eperjesi órás 8 napig járó fal órát, ára 
70 ft. egy egész havig járó függő órát, ára 40 forint és egy csinos uti órát állitott ki. 68. és 69. 

Huber Marton ésZitkovszkyórások is kipróbált jó órákat állitottakki. 70. Turnusz kisasszony
nák mű virágai akár a bokrok ízletes összeállítását, akár · a természet hív utánzását illetőle(J' méltány-. e 
Jattal dicsértettek. 71. S.óvári s ú főzés szem- és porsó-mutatványokat allitott ki, a só vizet is bemu-
tatta, a meJlyből évenkint 30 ezer mázsa só· főzetik, ·a viz 5°Jo sót ád, mázsájának kiállítási költ
sége 2s·. pkr. Mutatott sávas antimoniumot is. A kincstártól felhaiahnazva mind ezt a sóvári kirán
duláskor nagyságos kir. bányatanácsos· Rombauer Gottfried ur a természétvizsgálókat ven
dégszeretettel fogadván, a helyszin~·n is megmutogatta. Üdv a derék hivatalnoknak! 72. Jó ízletes 
szivarokat P e r g e r J a k ab állitott ki. 73. A kis szebeni esztergályosok finom pipaszárai veiélked-
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nek a miskolcziakkal. 7 4. E 1 is ch e r Károly szalámija nevezetességre vergődött külföldön is, egye
dül Lembergben mult évben 6 0 mázsát adott el. 7 5. Ma t ha e ide s K á r oly két csinos hintó~ 
4lfüott ki, az egyik egész födelü batár ára 600 pft, a másik közönséges félt'edelü utazó hintó, ára 
500 pft. 7 6. és 7 7. A kefe kötők sem utolsók ügyességeikbe_n, a tímárok pedig egyszersmin,d eny
vet is főznek. 78. Házfödél-cserepek is készíttetnek és égettetnek Eperjesen és Bártfán, továbbá 
Új házi Lászlónak ·budaméri, _Andrássy g,róföak somori, Dessewffyék szede~kerli~ és 
~ e n ez u-r J ó zs e fn e k tulajdon szorgalma következté_ben létre jött hollandi modorban készült s 
~gett cserepei és téglái dicséretes iparosságot tanusit_anak. . 

A kiállítást rendezte Kassán: Fiedler l\ároly, Epeijesen pedig Benczur J-Ozsef 
és Burchardt Vilmos. Mind· ott mind itt a közs_zemlére kitett müvek és egyéb iparczikkekazipa-· 
rosok dicséretes szorgalmát, a rendező megnevezett három ur fáradozását tanusilják, méltányl~sun-_ 
kat nagyon megérdemlik. Midőn az iparosokat folytonos szorgalomra felszólitanók, felszólitjuk egy-; 
szersmind , hogy állhatatos kitűrésük, szilárd törekedésük által a kezelt művészetet és me~terséget a 
tökéleteshez minél közelebb. vigyék, mert csak igy fogják önök tapasztaln_i, hogy minde!1ki -~eg:

szünend előbb utóbb a külföld majma s adozója lenni. - Igyekezzenek továbbá önök és a műipar 
~edvelőí ·, társasági uton az ipart, eme ~evezetes egyik ténxezőjét a statusgazdászatnak és j~lét-: 

nek előmozdítani. Allitsanak önök_ fiók-iparegyesületeket, hozzák azt érintkezésbe a k~zéppontt~l, 
fogadják el önök annak több évi tapasztaláson épült belrendezését s utmutatásait, mert· meg van 
írva: hogy a szétszaggatott. erőt a gyenge szellő is elsepri a föld ter~letéről, 
e 11 e n b e n a z e g y e s ü lt e r ő d a c z o l n i t u d, s m e r a 1 e g nagy o b b v i h h a r r a l 1 s. 

· Eperjesen Augustus f 7-kén 1846. . ~ 
Kias Károly. 

: . „ (J 

Függelék 
. ' ' , 

A. IilRA.lWDITL~SO~OL *)• 
1. 

J elerités a bártfai kirándulásról. 

Augustus 1 7-kén déli 12 órakor a közülés befejezte után a magyar orv9sok és természetvizs:
gálók 'nagy része Bene Ferericz ő nagysága vezérlete alatt szabad kir. Eperjes v'ár~s képviselői
től személyesen bucsút vévén, Bártfa felé 'sietett. Útközben a mintegy 60 tagból , álló vándortársaság 
Raszlaviczún , mig elő fogatot váltott, Tettes , Hedry Ernő ns. Sáros megye ·alispánja s szép és lel

kes neje, mint házi asszony által magyar szivességgel megvendégeltetvén, délután utjAt !oly~ 
tatá ~ az estéli órákban a disz.esen kivilágított bártfai fürdőbe ért; hol a város nevében a furdfü 
biztos s rendes orvos által fogadtatváh, minden'kinek kényelmes s díszes szállás nyittatott. 

#) A melly kiránduiásról eddigelé hozzánk jelentés neI? küldetett, azt itt adni sem lehetett. A szerk. 
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Augustus i 8-kán reggeli 6 órakor Bene Ferencz elnök ő nagysága ·körül összegyülvén az
orvosok és természetvizsgálók , meglepve szemlélték e kies szép hegyek s méltóságos fenyvekkel 
környezett völgy nagyszerüségét, valamint a szép séták, járdák, számos és csinos épületek minden-· 
kiben a fürdőhely-, s annak elöljárói iránt tiszteletteljes érzéseket ébresztének. ·- · Mindenek előtt 
a fürdői készületek, intézkedések s gyógyforrások szigoru szemlére vétetvén, s a még névvel el 
. nem látott gyógykutak - a főforrás István; a mellette lévő a, 7-dik gyülés elnöke gróf Andrássy 
György; a 3-ik szeretett ősz vezérünk Bene Ferencz nevére - megkereszteltetvén , délelőtti I O óra
kor közgyülés tartatott. - Bene Ferencz elnök ő nagysága üdvözölvén szabad kir. Bártfa város je
lenlévő ·számos elöljáróit, polgárait s az egybegyült természet vizsgálókat, elmondá: mi kép ő fiatal 
korától fogva számos· betegeinél jótékony hatását tapasztalván e gyógyviznek, iránta hálával visel
tetik s kivánja, hogy ezen összejövetelünk ugy a városnak hasznára, mint a betegeknek, kiknek ja-· 
vasolandjuk , üdvességükre váljék. - Ezután 

. 1:--ször Ölvastatott' gróf Andrássy György levele, mellyben sajnálkozását tolmácsolja, hogy 
hivatalos foglalatosságai miatt Bártfán személyesen meg nem jelenhetett. · · 

2-or Dr. Horváth Antal szabad kir. Bártfa városi s fürdői főorvos értekezett a bártfai für
dőről; melly kimeritő értekezés a munkálatokba felvétetni rendeltetett. Ezen értekezésben előadof tak 
s átalába~ a helyszinén tapas~tattak iránt a szenvedő emberiség s a fürdő érdekének előmozditá
sára czélzó szabad nyilatkozásra hivta fel elnök a gyülés szaktudósait. Minek következtébe~ Bene 
Ferencz ő nagysága Bach Miklós, Grosz Fridrik, Terhes· Benjámin, Halász Gejza, Nendtwich Károly, 
Saárosy József orvostudorok fejtegetvén az értekezővel egyértelmüleg· ezen gyógyviz hatását, javas·
latát, s ide vágó eseteket sorolván elő, érdekes vitatkozás kelethzeft, mellynek eredményeül róha
tó fel azon közmegállapodás, miszerint bár mind a helyszinén alkalmazva, mind a szétkülclözött 
gyógyviz a jelen intézkedések mellett kitűnő sikerü, ohajtandó volna mégis, hogy a nemes város, 
melly már eddigelé is e fürdő körül olly nagy lelküen buzgolkodotl, még a következendőkre fordí
taná becses figyelmét: 

1-ör A szétküldendő viz még tökéletesb bedugaszolásáfa. 
2-or Hogy iszap- s gőzfürdők készite~senek. - . 
3-or A. források mellett igen czélszerüek volnának a fedett járdák. · 
4-er A szegények számára egy külön intézet rendeltetnék. 
5-ör Hazánk e nevezetes gyógyvize által gyógyu'.takról mind az országot s mind a kül· 

földet évenkint hiteles adatokkal tudósítani kellene, mint ez külföldön olly nagy sikerrel történik. 
6-or Okvetlenül szükséges volna e gyógyvizet új és pontos vegybontás alá vétetni. 
Bártfa szabad kir. város által adott fényes ebéd után a küldöttség meglátogatta e vidék 

történeti s természettani nevezetességeit, meg a hires Zboró mezővárost, hol Rákóczy György lak
helyét s a száz hársfáról nevezett elhirhedett gyülhelyet stb. látta_. Mindezekről Horváth Antal bártfai 
főorvos felebb érintett értekezése kimerítően szólván, rövid jelentésünket berekeszthetjük. Záradé
kul ide kellvén iktatni, mikép: 

Augustus 19-kén reggeli 6 órakor ezen bártfai küldöttség megbizatása szerint a közgyü
lések jegyzőkönyvét fel~lvastatván, hitelesités végett aláírta; s azt elnök gróf Andrássy Gy'örgynek 
elkilldötte. - Költ Bártfán 1846. augustus f 9-én. e.; 

. I>r. Saá·rossy József titoknok. 
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Kirándulás a vörösv.ágási opálbányákba . 
Augustus 14~dikén 1846. 

A magyar orvosok és térmészetvizsgál~k VIT: .gyülésének azon tagjai, kik a fáradságos opálb~nya,Í 
úton mdúltak Kassáról Eperjesre, elhagyván hajnalban számos parasztkocsin a herláni fürdőt, ~ mél
tóságos Elnök vezérlete alatt, ki ősi szokás szerint lóháton ment elől, Sáros vármegye legkopárabb 
vidékein a Keczer nemzetség jelenlegi s volt birtokán keresztül Öfalunak (tótul Opina) s Kecze~ 
Peklénynek vette útját yörösvágás felé. A silány termésű bérczek emlékezteték a gazdászati osztá~y 
~agjait, . milly sok még a teendő, -mig az észszerű gazdálkodás sugárai a társaság felső!Jb rétege.1-
ből az alsóbbakra is éltető meleggel le fognak hatni; - a füvészt inkább a döczögős út készteté ki
~zállásra mint ezen vidék ~onoton és semqii kÜlönöst nem mutató flórája; a rég~ségbuvár egy pi1-
lantatot vetett Keczer Peklinben ·a Karaffa· ·által hűtlenségi vád következtében lefejeztetett Kecz.er 
András . kastélyára, .s abban egy régi magyar nemes házra. ismert, melly a gyakori pártiités~k és 
folytonos zavargások következtében bitstyákkal, s lőlyukakkal ellátott kőkerítéssel meg volt erősitve, 

. i5 .ezen alakjában mint kincstári uradalmi tiszti lak és magtár jelenleg is fennáll; - az állattan ked
vellője itt még semmi nevezetest nem jegyezhetett tárczájába; mert csak a hegyek .túloldala, . melly 
Sóvár felé , néz, nevezetes több ritka madár fészkelése által, mellyekkel Petényi Salamon később 
Eperjesen. kedélyes. mod-orában megismerkedtetett; az ásványtanárt azonban a harangalakú darla
,kúpok már . messziről érdek~lték. 'fiz óra tájban értünk az op.álbánya vidék. középpontjához,. a bérl~ 
}1á~áboz, . melly a tölgyes szélén. épülve a tót népnél Dubny1k n~v alat~ ismeretes . . - A J~l~.nleg1 
bérlő Goldschmiecl úr szivesen üdvözölve a gyülekezetet, maga 1s a vandorcsapathoz szegődott, s 
azzal a Libanka hegy f~lé indúlt. -A Dubnylk nevű elhagyatott bányának gorcza (Halde) alig tartóz
tatott be~nünket ecry pár pillanatig, s az opáltrejtő . Libanka f ~lé siettünk mindnyájan „ s a Lajos
bánY.a nagy üregei bmellett állapodtunk meg. Alelnök Pulszky Ferencz, a ki eze~ kirándulás_nál .. a ma
gyarázatokat magár:a vállalta, a helyszinén iparkodott megmutatni mi.~dazo~a,~, miket a ka.ssa~ ~yulésben 
előadott, s megemlité különösen, hogy a Lajosbányában találtatott UJabb 1doben (Neumany1 es Szent
iványi b érlők által) a legnagyobb nemes opál, melly később 1 OOO? forintért Spanyolorszá~ba ~!a
datott. Ezen bánya jelenleg kimeritettnek tekintetik s nagyobb részmt el van hagyatva. lnnet tov~bb 
indultunk az Apo!lonia-bányához, melly ugyanazon irányban mint a Lajosbánya (18 óra) eze~ érm
tett bánya felett a hegyoldalán felfelé vonul, ez jelenleg a legtöbbet jövedelmező hely ~z .egesz h~
gyen. A gorczon több társaink opáldarabokat keresgéltek s néhányan csekély nemes opalkő nyoma
ra is akadtak, mi . annál kedvesebb volt, minthogy a bányákban sehol a darlá~an, opáloka~. nem 
lehete látni. Innét ismét felebb mentünk a Károlyalagokba, mellyek az Apollomaba~y~val, ossze-
köttetésben állanak s a vizet, mellyet a legfelsőbb Károlybányából kapnak, az Apollombanyab~ v~ 

' .. . , tft 11 • ) é ·t tt 1 'Ital a begy oldalan k1-zetik, honnét az egy egészen az ures mklaban (tnube3 \g/e,tem pt e a ag a 
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folyik. Bámulva néztük itt azon roppant. munkát, melly a sziklát több száz öl hosszuságra és szám
talan keresztalagokkal kimélyité. Kijövén innét a napvilágra, a felső Károlybánya roppant ürege 
mellett jobbra elhagyván a Lessinabányát a hegytetőre ér~ünk, mellyel tölgyek helyett csak nagy 
vastagságu mogyorófák koszoruzzák s innét a szomszéd Simonka hegy rendszeresebb mivelésü 
bányájába szándékozván, lementünk a mély ·völgybe, hol roppant zápor által elszélesitetvén a me
redek sikamlós -ösvényen nagy nehezen a Simonka· bánya torkolatához felmásztunk. A felhők elbo
riták a gyönyörü kinézést, melly innét egyébkor a Kárpátokig terjed, menedékhelyet az eső ellen 
csak a fák lombjai s a bányászok füstös kunyhója adhatott; a jelenlevő orvosok figyelmeztettek a 
légvonalra, melly a belsejének hévmérsékét érzékeny ellenté~he hozta izzadó testünk bőségével s igy 
a társaság nagyobb része előre ment rövidebb uton le ·Dubnyikba, s csak keve_sen mentek be a 
Gáboralagba. Alelnök figyelmezteté ezeket a darla-ér 'szemlát9másti iranyzatára és elhajlasára s 
az agyagérre, melly mi~denütt fekvőben marad _az opál vezető darlaér mellett, a bánya alsóbb 
részeiben mutatá azon faggyulágyságu elmállott barna félopált, melly ezen bányát jellemzi, s csaknem 
mindig a darla függőjében találtatik , ott a függő határszalagot képezve , sokszor vegyítve egy 
vere~szinü félopálboz hasonló ásvánnyal , melly Glock~r bÓroszlói geolog Altai, ki szintén a társa
sághoz csatlakozott, elmállott porphyrnak ismertetett. ~zen barna félopál, ~ veres ·porphyr, melly a 
függőben !aláltatik, sokszor elámitá n:iár a munká~okat, kik ezt még az . opálvezető darlához tar,; 
tozónak né.zték, a bérlők nem csekély kárára, mert többször s több helyütt a valódi és különösen 
hol az megszűkül, fokvöben hagyatott s a munka a veres porphyr után indulva, az üres sziklában 
folytattatott, hol opált találni lehetetlen. -

r Visszatérvén a Simonkáról Goldschmied UF s családja rögtönözött fészer ·alatt elég fényes 
ebéddel tartotta az összegyült természetbarátokat,' mellynek legjobb fúszere volt ·azon · szívesség, 
mellyel bérlő ur az illy vadonban kétszeresen alkalmatlan · nagyszámu gyülekezete( látta. A zápor 
s (áradság által elkomorodott kedélyek felvidullak az ebé"dnél , délután bérlő ur még nehány nemes 
opáldarabot mutatott vendégeinek, a közelgő est azonban sietést parancsolt Eperjesre, hová elég 
későn értünk s hol minket a város piaczán számtalan lakos bevárt, ez altal is tanusitván azon r~

konszenvet, mellyel a természetvizsgálók és orvosok gyülése iránt viseltetik. A polgári őrsereg fé
nyes lámpazenéje, melly az elnököket s a gyülés ·kitünőbb tagjait lakj ok előtt üdvözölte, zárta be 
ezen fáradsagos nap eseményeit. 

Pulszky :f'erencz. 

3. 
. . 

A S6várra - Epe1j.es tőszomszédságába __;, tett kirándu-
lásnnkkor tapil:sz_taltak és az igazgatóság által yelünk 
~özlöttek közül, a.legérdekesebb adatok- i~ k~vetkeznek: 
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a soóvári rnegyed befejezése szerint. 
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a soóvári királyi forrhuta sófőzési eredményének az 1846dik esztendei 1 sö 2dik és 3dik é, 'negyed befejezése szerint. 

Megnevezese Üzlet 

Ezen idö alatt készíttetett it á f o l' d í t t a t o t t 1 24 óra alatt egy kazánnál 
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száztóli, és vegyrészei következők , u. m. 

Ferencz 

Szikhalvag, 
i\lészhalvag , 

A munkások személyzete egy kazánnál áll a k a z á n m e s t e r e n kívül 42 főbiil, mellyből foglalatoskodik a 
sófőzésnél . . . . 12 
sószáriiásnál 8 
famunkánál . . 7 Keserhalvag, 

Kénsavas szikéleg, 
Kénsavas mészéleg, 
Szénsavas vasélecs, 

tüzelésnél . 3 
sóátmázsálásnál. • 6 
kovácsműhelyben . . · • 2 
tísztogatásnál • • • . • • • 2 

Kovaföld , 
és az anyalűgban nyomozható iblany, és büzeny. 

, _ sósvizhuzásnál . • . • . . . . . • . 2 
ru. alkványbér a sókészitésnél egy mázsa főt sóért 41

/ •• kr., a famunkánál egy mázsa főt sóért 4/ 1• kr., a sómázsálásnál egy mázsa sóért % kr., és a sósvizhuzásnál egy pozsonyi akóért 27/ 1• 0 kr. pen1 ő p. 
Soóvárt Szent Jakab-hó utolján 1846. · 
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Jegy z e te k . 

. A Sóovári sóbán)·ák 17 52. esztendőben a viz berontása következtében viz alá jutottak. A Leopold 
aknatorokban az üres réz a vizsziníg 4t

0 
5' 6" 

a vízoszlop magassága 31° 3' 6" 

és igy az aknatorok mélysége 73° 3' 0'' 
1845-dik évi böjtmáshó 8-dik napjától fogva a vassodrony kötelekkel ellátott új gép 

használtatik, mellynek emeltyűi az erő és suly viszonyra nézve ugy aránylanak egymáshoz, mint 

t: 2. 88. 
A 12 egy nyolczad hüvelyk vastag vassodronyból készült , fél hüvelyk átmérőjü kötél 

átalános terebhordó ereje, a szétszakadásig 100 mázsa; nehézsége egy öl hosszaságra 2
1
1. font, 

tartóssága itt helyben még ismeretlen, de eddig már 17 _hónapon túli, és vételára t 08 f. 53 k. 
ellenben egy 21/2 hüvelyk vastag , egy ölre 12 font nehéz , csak 14 hónapig tartó kenderkötél, 

ára 202 ft. 48 kr. 
Egy tölt bőrzsák, mellynek egyike 10, másika 9 pozsonyi akó vagyis 11 és illetőleg 10 

mázsa sósvizet foglal magában , egyremásra öt perez alatt érkezik napra 
A kihúzott sósviz földalatti vezetőcsők által jut nyolcz vizfogó tartányba, melly egyenként 

2500 pozsonyi akót tartalmaz. 
Soóvárolt nyárhó utolján t 84.6. 

36 

' 



I 

·, 

Számadás 
a magyar orvosok és természetvizsgálók Kassa-Eperjesen 1846-ban 
tartott VII. nagygyűlésének pénzbeli bevételéről, s kiadásáról~~). 

Folyó 1 
szám. 

1 
2 
3 
4 

1 

2 
3 

4 
5 
6 

7 

8 
9 

Bevétel. 
---------------------

355 .beirott tagtól, ugya!laonyi _pécsi ~agygyülési muokálato.kért, 3 p. ftjával 
Emich Gusztáv könyvkereskedő által eladott kolozsvári munkálatokért, 2 p. ftjával 
Kassán eladott ugyanezen munkálatok három példányáért - - - -
..\ pesti takarékpénztárba betett 300 p. ft. kamaqa - · - - · - -

Összeg -

1

1 Ezüstpénz. 

1 frt. 1 kr. 

1065 
16 

6 
51 

j1092 j 

- - --- - ------------------

!! 
11 Ezüstpénz .. 

11 frt. 1 kr .. 
K i a d ás. 

A VI. nagygyűlési munkálatok nyomtatási költségeinek pótlására Jónás 
József kanonok által Pécsre küldetett :l08 frt. 23 kr. p.; - UHan
csak Jónás kanonok úrnak a nevezett mnnkálatok Pécsről Pestig 
történt szállitásáért tO frt. 2 kr: p. 

mind össze - - - - - - - - ·- A. 

Okirat 
'Zerint.. 

Hölbling Miksa titoknoknak szerkesztési dijúl 100 frt. pgő - \ 

Saárossy titoknok úr állal kifizetett kassa-epe1jesi különféle költségek 1 B. 9. d. 
Ugyancsak Saárossy únrak némelly fenmaradt költségek' fizetésére 

küldetett - - - - - - - - - e. a. d. 
Barabás Miklósnak a méltóságos elnök arczképe rajzolásáért - - D. 
Walzel Ágostonnak, az elnök arczképeért, s egyéb metszvényekért - \E. 2. d. 
A kassa-eperjesi gyülés egy pár jegyzőkönyvének szétküldés, - s több 1 

rendű irományainak nyomatás végett történt lemásolásaért, s 
papirosért - - - - - - - - - F. 4„ d. 

A kassa-epeijesi nagygyülés munkálatainak 750 példúnybani kinyo-
matásaért - - - - - - - - - G. 

E példányoknak beköttetéseért, példányát 8 p. krjával számitva - H. 
A postán küldött, s jött levelek, s értekezések vitelbére - - 1. 22. d. 

Összeg - . -

418 25 
168 38 

15 -
40 -

"156 -

"l6 54 

597 !40 
100 -
15 / 7 

j1527,44 

~) Szilágyi Erzsébet arczképének kiállitására gróf Andrássy György elnök ő méltósága i28; - a bártfai fürdő 
kőmetszetére pedig Horváth Antal Bártfa város főorvosa. 60 p. ftot küldvén, s ez által a költségek teljesen 
fedeztetvén, az ezekrőli további számadás nem tartozik e rovatok közé. 

36* 
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Bevétel teszen: 1092 frt. - kr. 

Kiadás " 1527 " 44 „ 
Fizetendő marad 435 „ 44 „ 

Kelt Pesten , Julius 20-kán I 84 7. 

Dr. Halász Geiza , 
pénztárnok. 

Jegyzék: A bevéte~ől a pécsi nagyg·yülési 111unkálatok eladott néhány példányainak ára - minthogy a könyv
áros még nem számolt .- kimaradt; ·de viszont az ez éyi µmnkálatoknak. Sopronba szállitásá.érti 
járandóság, s egyéb még be nem adot~ költségjegyzékek hátra vannak. - Ezek, valamint az itt 
idézett okiratok is a VIII. nagygyülésnek beadandó eredeti számadáshoz csatolandók. 
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