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A magyar orvosok és természetvizsgálók XII-ik nagygyülésüket, melynek
székhelyéül a Pozsonyban 1865-ben tartott XI-ik nagygyülés Rimaszombat városát
választotta, a kitűzött 1866-ik évről - a közbejött mostoha háborús idök miatt - kénytelenek levén elhalasztani, 1867-ik év Augusztus havában tartották meg.
Nagygyüléseink történetében tehát azon évekhez , melyekben 1848-1863-ig
a szomorú emlékü viszonyok szünetelést parancsohak, ismét egy év, az 1866-iki csatlakozott.
A szellemi munkások buzgalmát azonban nagygyülésünk elmaradása nemcsak
hogy nem csökkentette, sőt mintha a társulat szükségét mindenki egyaránt ösztönszerűleg érezte volna, a rimaszombati nagygyülés eddigelé valamennyi testvérei között
a leglátogatottabb volt, amennyiben a résztvevö tagok száma közel 700-ra rngott.
Midőn rimaszombati munkálataink eredményét ezen kötetben bemutatjuk
minden kérkedés nélkül megjegyezhetni véljük , hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók XII-ik nagygyülésének Évkönyve úgy a szakértekezések belbecse, valamint a mellékelt számos sikerült rajz tekintetében, eléSbbi testvéreivel a versenyt bátran
kiállhatja.
A kirándulások , melyek nagyszerűség , tudományos - és társasélvezet
tekintetében minden eddigi nagygyülés kirándulásait felülmúlták s melyek folytonosan
kedves emlékünk. tárgyai maradnak, méltó kiegészitő részét képezték a nagygyülésnek
s azért, midőn ezeknek terjedelmesebb leirását az Évkönyvhöz csatoltuk, t. tagtársainknak kedves szolgálatot reméltünk tenni.

Pesten , 1868
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ELSŐ RÉSZ.
A magyar orvosok és természetvizsgálók Rimaszombatban tartott XIJ.ik nagygyiilésének történeti
vázlatára vonatkozó okmányok és közgyűlési jegyzőkönyvek.
I.
A történeti vázlatra vonatkozó okmányok
1. A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének alapszabályai, amint
azok 1841-ben megállapittattak
Pótlólag hozott és alapszabályul szolgálandó nagygyűlési végzések, melyek az alapszabályokkal egyetemben mindenkor felolvastatni határoztattak .
2. Meghivás a magyar orvosok és természetvizsgálók Ág o s t o n Sz ás z - CoburgKoháry herczeg Ő Fensége elnöklete alatt szabadalmas Rimaszombat városában
tartandó XII-ik nagygyűlésére
3. A XII-ik nagygyülés előrajza
4. Válaszok, melyek a meghívás folytán tudományos intézetek, egyletek, és városok
részéről érkeztek
5. A magyar \lrvosok és természetvizsgálók Rimaszombatban, 1867-ik évben tartott
nagygyülésében résztvett tagoknak betűsor szerinti jegyzéke .
6. A XII-ik nagygyűlés előrajza
7. Rimaszomb;itból teendő első kirándulás elörajza
II.
Közgyűlési jegyzőkönyvek és azok mellékletei .
A. Az aug. 12-iki megnyitó közgyülés elörajza
A megnyitó közgyűlés jegyzőkönyve
Mellékletek a megnyitó közgyülés jegyzőkönyvéhez
A magyar orvosok és természetvizsgálók közp. áll. választmányának jelentése a
könyv- és levéltár tárgyában .
B. Kun Tamás tr. levele "Magyarország k özegészségi s orvosi ügyeinek r endezése"
czímű munkájára vonotkozólag
C. A központi választmány jelentése a hunyadmegyei czem )ntmés~ fölfedezését tárgyaló pályázat felő 1
D. A közp. vál. jelentése a Hideghéthy-féle 100 db arannyal jutalmazott pály akérdés tárgyában
Birálati jelenté s
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Majer István p6t-észrevételei „a levelek árnyában érik a gyümölcs" jeligével
ellátott pályaműre vonatkozólag
E) A központi választmány jelentése a Budaváros által kitűzött életrendtani pályakérdés tárgyában
E pályakérdésre bejött munkálatok bírálata .
F ) Rózsa y József pénztárnok 1865-iki számadása
G) A központi választmány jelentése Kun T a m ás tr. az egészségügynek az országgyűlésen való képviseltetését tárgyazó inditványa felől
H) A központi választmány jelentése a természettudományi osztály háromféle indítványa felöl .
I) A központi választmány jelentése a társa.dai.mi alszakosztály működési körének
megállapítása tárgyában . . . . . . ., . . .
K) A központi választmány jelentése K a ez á n de r A r o n tr. a szakgyűlések czélszerübb rendezése tárgyában tett indítványa felől . . .
L) A központi választmány jelentése K a ez á n de r Áron tr.-nak a hasonszenvészek
öndispensatiója ellen beadott indítványa felől
M) A központi választmány jelentése Szuper tr.-nak honi fürdőink felvirágoztatására
vonatkozó indítványa felől
N) A központi választmány jelentése G e r 1 e y tr.-nak a hülyék és elmebetegek tárgyában tett indítványa felől .
A hazánkban előforduló elmebetegekről és hülyékről tett hivatalos hatósági jelentések kivonatos birálati összeállítása .
0) A magy. orvosok és természetvizsgálók IX., X., XI. nagygyülései által kiküldött
magy. orvos-nyugdíj-intézeti bizottság jelentése .
P) A központi választmány jelentése a közegée11.:ségügyi javaslatnak a magyar országgyüléshez való benyujtása felöl .
Q) A központi választmány jelentése a Vajda-Hunyadvár ügyében kiküldöti bizottsága tárgyában .
R) A központi választmánynak jelentése néhai Zip ser András síremléke tárgyában
S) A központi választmánynak jelentése a régi műemlékek tárgyában teendő törvényjavaslatra nézve
T) K o v á e s S eb. Endre főorvosnak a közgyülés elé terjesztett 100 db aranyos
pályakérdése .
U. Luk á e s i Sándor beadványa haz~nk időjárására, növényeink tenyészetére , az
aszályosság és a késői fagyok okaira nézve
B) Az aug. 19-én tartott zárközgyülés elörajza .
A zárközgyülés jegyzőkönyve.
Mellékletek a zárközgyülési jegyzőkönyvhöz
a) A magyar orvosok és természetvizsgálók XII. nagygyülése államorvostani szakosztályának, ajánlata egy a n. m. magy. kir. belügyministerhez a hazai közegészségügy rendezését kérelmező küldöttség kiküldése, a hazai fürdök és gyógyvizek, - a hasonszenvészek öndispensatiójának tilalma és az orvosi kar műkö
désének ujra megkezdése tárgyában .
b) A magy. orvosok és természetvizsgálók XII-ik nagygyülése államorvost:mi szakosztályának ajánlata s Kun T a más tr.-nak a hazai közegészségügy tárgyában
irt munkája és a "barsmegyei orvos-gyógyszerész egyletnek ugyanezen tárgyban beküldött irata tárgyában.
e) Bizottsági jelentés Kun Tamás tr. egészségügyi munkálata tárgyában .
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d) A magy. orvosok és természetvizsgálók IX. és X-ik nagygyűlés föől kiküldött bizottmány által készített, hazánkban a közegészségi és orvosi ügy rendezését
czélzó javaslatra vonatkozó véleménye a barsmegyei gyógyászati egyesületnek
1867-ik évi julius hó 22-én Vihnyén tartott közgyűlésének végzése szerint
e) A magy. orvosok és természetvizsgálók XII-ik na.gygyülése államorvosi szakosztályának inditványa az orvosi és egyéb tudományos rendek képviseltetése a fő rendiházban .
f) Az állat- növénytani szakosztály inditványa
g) S oly m o s i S a m u tanár inditványa .
b) K o ez iá no v i eh József benyujtott pályakérdése .
i) Eger városa meghi vó levele .
k) Dr. Aradi István beadványa
1) Számadás a m. orvosok és természetvizsgálok 1865-ik évi augusztus hó 28-tól sep·
tember hó 2·ig Pozsonyban tartott Xl-ik nagygyűlésének · pénztári bevételei és
kiadásairól s átalában a pénztár jelenlegi állapotáról .
m) A magyar orvosok és természetvizsgálók Rimaszombat városában tartott XII ik
nagygyüléséből kiküldött számvizsgáló bizottmánynak 186 7-ik évi augusztus
hó 13-án tartott üléséről vezetett jegyzőkönyve.
A Rozsnyó bányavárosban tartott hitelesítő közgyűlés jegyző-könyve
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Beszédek és értekezAsek, melyek a közgyüléseken tartattak
K u b i n y i Ágost o n alelnök megnyitó beszéde .
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K o v'. á e s S eb. Endre m. alelnök beszéde .
A kenti barlangról. R ó n a y J á e z i n t tó l
A közegészségügyi intézményeknek befolyása az egyetemes jólétre. Dr. Grosz Laj o s tó l .
A népn evelés ről. Hun fa 1v y J á n o s tó l.
Elnöki zárszó . .
K n ö p fi e r V i 1mosnak a magy. orvosok és természetvizsgálók XII-ik nagygyülése
tisztviselőit köszöntő beszéde .
A rozsnyói vai!as fürdő-víznek ismertetése. Ki s s A n t a 1 trtól .
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Született Klenóczon Kis-Hontmegyében, az 1754-ik év november 16-kán. Atyja Dániel lelkész ugyanott, anyja Kubínyi Erzsébet vala, s ugyanazon hó 18-kán Holkó Mátyás nyústyai
lelkész által megkereszteltetett, Kubínyi Dániel Hontmegyének helyettes alispánya és neje
Bulyovszky Borbála, nemkülönben Institórisz Sámuel pilai lelkész és neje Makovinyi Szabin
jelenlétében. Életének már első évei, m~lyek másoknál a gyermekkor boldog évei szoktak
lenni, nagyon sanyarúk valának. Ennek magvát már születésével hozta magával, legzsengébb
korától fogva hólyagkőben szenvedvén. Szülei, kik a gyermeket hol jó kedvűnek és virg·oncznak, hol ismét a kétségbeesésig sirónak látták, e változást megmagyarázni képesek nem
levén, ezt gonoszságnak tulajdonították, s nem ritkán iszonyú fájdalmait még ~eréssel is nagyo b bitották. Végre észrevenni kezd ék a bajt, a meJ ynek alaposságáról őket Perlicziusz J án os Dániel, nógrádmegyei főorvos felvilágosította s meggyőzte . Az isteni gondviselésnek
felette örködö szeme a köve kezőkből látható. 1 Ezen időben ugyanis két, görög nemzetbeli
testvérorvos, a hatóság engedelmével az országban ide s tova utazott és sebészi műtéteket vitt
véghez. Ezek Rima-Szombatba jövén s ott Gerber ~tl:ihály polgártól hallván, hogy a klenóczi
lelkésznek fia hólyagkőben szenved, Klenócz felé vevék útjokat, s ott csakugyan megjelentek
a gyermeken a műtétet megkisérlendök. A beteg gyermek apja a műtétbe beleegyezni sokáig
nem akart, míg végre a sok kérésnek, leginkább Knbínyi Dániel a gyermek keresztapja kérésének engedve, beleegyezését adta, s a műtét a gyermeken 17 59-ik év deczember 28-kán nem
minden ve;;zély nélkül ugyan, de még is szerencsésen véghezvitetett. Atyja a műtétnél jelenlenni nem merészelt, csak a kegyes anya és Fröhlich János ottani tanító nyújtottak az
orvosoknak segédkezet. A seb, mely a jobb lágyékon vágatott s melyen a kl5 kivétetett, néhány ,hét alatt begyógyult ugyan, de az utóbajok egész éltefogytáig megmaradtak.
Igy e veszélyes és fájdalmas bajától megszabadúlván, tanulmányait szülőföldén kezdé
Fröhlich János ottani tanit6tól nyervén elsö oktatást, hol életének 14-dik éveig maradt s a
grammaticai osztályt elvégezte. 1768-ik év január havában atyj a Dobsinára vitte öt, hol is egész
17 72-ik év oct6ber haváig tanúlt. Itt kezdte öt első ízben a köszvény is bántani, nevezetesen
jobb lábában, mely betegség késöbb nagyobb fokra hágott, s egész életén keresztül kínozta.
Azon idő, melyet itt a tanulásra szánhatott, legfeljebb három évet tehetett, többi idejét ágyban töltötte köszvény-fájdalmaktól bántalmaztat ván. Tanítója itt Gotthard János volt, ki
általánosan nemcsak szigorú, hanem éppen kegyetlen tanítónak tartatott. 17 72-dik évben
Kézsmárkra ment át, hol az országszerte nevezetes Benczúr József tanárnak növendéke lett.
A köszvény bántalmak itt is ismétlődtek, s félévig negyednapos lázban szenvedett. 1777-dik
évben tanítója Benczúr József, Mária Terézia által Pozsony városa tanácsnokává kineveztetMagyar Orvosok és Természetvizsgálók Mttukálatai.
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vén, ő is elhatározta Benczúrt Pozsonyba követni, s tanulmányait ot~ tovább folytatni. Azonban egyrészt mivel későn érkezett oda, másrészt mivel nem igen ajánló külsővel birt, az iskolába be nem fogadtatott. Az erre közetkezett korszak életében a legszomorúbb volt. Mert az
iskoláztatáshoz szükséges költség hiánya*) miatt oskolába nem mehetett, s atyjánál időzvén
a jövőbe semmi kedvező kilátása sem lehetett. Azonban az isteni gondviselés ismét utat nmtatott neki kitűzött czéljának elérésére. Kubínyi Mihály, anyja utáni rokona ugyanis, a midőn neki Kubínyi Borbála nejétől Antal nevíi fia született, római katholika vallású lévén, s
később a protestans hitre áttérvén, fiát is e hitben kivánta ne~eltetni s Lászlónkat fiához n,,_
velőűl fogadta. De itt sem lehetett sokáig, mert 'Kubínyi Mihály a m. k. helytartótanács itélete által hitének változtatása miatt börtönre itéltetett, fia pedig vagy a katholikus vallásrai
visszaté~ésre, vagy pedi9 a Nyústyán székelő hittéritő és katholikus plébánus eWtti vizsga letételére kényszeríttetett. Igy ez állomását is elhagyni kénytelenittetvén 17 79-ik év elején atyjához visszatért, később ugyanazon év lefolyása alatt Rima-Bányára ment Venich Mihály
beteg tanitót helyettesitendö. Néhány havi ott tartózkodása után novemberben Osgyánba
normális tanitónak megválasztatott, s hogy ez állomást elfoglalhassa, előbb vagy a kassai vagy
a váczi királyi normáli:; iskolába kellett volna. mennie a tanrendszer elsajátítása végett, de az
Osgyániak felhagyván a normalis iskola szervezésével, elemi iskola tanitója s orgonista lett.
Itt sok nehézséggel kellett küzdenie, mert egyrészt állomása nem jövedelmezett többet húsz
forintnál, s ha az egyház felügyelője Korponay Gábor teljes ellátást nem ad neki ingyen, teljes lehetetlenség lett volna kijönnie, másrészt úgy a templomban mint az iskolában a magyar
nyelvet kellett használnia, a melyben pedig tökéletesen járatlan volt. Így nem csoda, hogy
innét szabadúlni ohajtott, s iskolai évét befejezvén, az Osgyániaknak búcsút mondott s a külföld.rei menetelről kezdett gondolkozni. Azonban az ehez megkivántató útlevél és költség
hiányával volt, de mindkettőt megszerezte számára a felette örködő gondviselés. Túróczmegyében lakó rokonai után 100 rftot öröklött, ugyanannyit ugyanazon örökségből Dániel testvérétől kölcsön felvett, ütlevelének elnyerhetése végett p edig Fejes György a kishonti Esperesség felügyelőjéhez folyamodott, ki azon feltétel alatt megigérte, ha addig, mig útlevelét
megkapja, György nevű fiát oktatandja s nevelendi, a hiányzó költséget elé5legezni meg ígérte.
Ezen Fejes György, dúsgazdag birtokos, általánosan mint szigorú Oato volt ösmeretes, s alig
találkozott ember, ki kivánalmainak eleget tenni s kedvében eljárni s tetszését elnyerni képes
lett volna. Nem kis aggodalom között foglalta el Lászlónk is ezen uj hivatalát, s csakugyan
vele is több hétig a legszi&orúbban bánt , s már minden reményét elvesztette volt a
nevelő, hogy urának kegyét valaha elnyerhesse, de pontossága s kötelességeinek lelkiismeretes teljesitése által végre még is sikerült ezt elérnie s a szigorú Cato jóakaró, leereszkedő és
nyájas barátjává változott át. Saját többször ismételt állitása szerint Fejesnek felőle mondott
kedvező nyilatkozata s itélete megtört lelkét nem egyszer felemelte és a küzdelmek legyőzé
séhez új erőt kölcsönzött neki. 1781-dik évben Vittenbergbe szóló útlevele megérkezvén Isten nevében útnak indúlt jegyzetei szerint nem több, mint 261 frt és 36 krral. Utitársai
Bilszky, Simko és Petyian valának. Ugyanazon év szeptember 23-kán Vittenbergbe érkezett,
*) Apja időközben lelkészi állomásáról lemondott, s magányban élt .

m
hol másfél évet töltött. Tanárai valának: Tittman Keresztély Károly a hit- s az erkölcstanban
és a szentirás magyarázatában; - Schröck János Mátyás az egyházi ~s világ történelemb~n;
továbbá Hirt János Frigyes Superintendens; a bölcsészetben Hillert, Bodet és Rembardot hallgatta.
.
Egyetemtársai valának hazánkból: Gotthard Mihály, Holkó .Mátyás, Bils~ky Ján~s,
Simko István, Pulinyi Sámuel, Ott Menyhért, Tatay Pál, Bárányi János, Perliczy Dávid,
Poniczky Sámuel, Csery Pál, Hamary János, Lagler György,.Sexti~sz _György, Podhradszk)'."
János és Petyián Gábor. 1783-dik év martius 26-kán hazájába mdult s Pozsonyban Benczúr József régi tanitójánál s pozsonyvárosi tanácsnoknál jelentvén magát, ez őt Csécsre Szirmay Istvánhoz, a tiszai ev. egyházkerület felügyelőjéhez utasitotta, ki.nek házi .nevelé5re s családi papra volt szűksége. Meghallgatván ez ügyben hatalmas pártfogójának ~ejes Györgynek
tanácsát is, csakugyan elutazott Csécsre, de mivel Szirmay Istvánnak c~alá~ipap t~rthat~sára
az engedély mindaddig nem adatott meg, s nem is igen látszott utána jár~1, szüleihez visszatért s még ugyana.zon év május havában Ratkóra tanitói állomásra meghívást kapván azt el
is fogadta. József császár hosszabb ideig visszatartott türelmi parancsa Gömörmegyében
ez időben életbe léptettetvén, s számos az előtt felfüggesztett egyház ujra alakulván több
lelkész szükségeltetett, ennek köszönhető tehát, hogy Lászlónk is, alig tartózkodván nyolcz
hétig Ratkón, egyszerre három lelkészi állomásra hivatott meg, ugymint. O?htinára, Pongyelokra és Kiettére, mely állomások közöl Ochtinát választotta. - A ~api h1vatah·a fels.zen~elt
tetett 1 783-ik év Jakab apostol napján Dobsinán Ruffinyi János Supermtendens által. .Mmdjárt
hivataloskodása kezdetén Ochtina környékén ragályos betegség ütött ki, s ő betegeit szorgalmasan látogatván később maga is belé esett és 25 hétig ágyát el nem hagyhatta ré~zint aragályos betegség, részint a köszvény okozta fájdalmak következtében, s. ez utóbbi betegsé~
annyira fokozódott, hogy testének egyes tagjai is össze .húzódtak. ~ 784.-dik évb~n házassági
életre lépett, nőül vevén Márton Katalin nemes csetneki szárma~ásu hajadont, kivel me?elégedett házasságban 1815-ik év január 6-káig élt, mely napon neje elköltözö~t ez ~rnyékvilág
ból. Házasságukat az ég négy magzattal áldotta meg: László Jánossal, ki Köviben, Bar~d
nán, Ratkó-Bisztrón s végre Nógrád megyében Uhorszkán mint lelkész müköd?tt, é~ mm t
ilyen papi jubileumát is megélte, a kinek jelenleg négy fia János és Károly Nyiregyházán
Szabolcsmegyében, László Gömörmegye Jolsva-Tapl6cz k?zségéb~n, é~. Gyula Káln6-G~rá~
bon Nógrádban hirdeti az Isten igéjét; - továbbá Apollómával, kit Gyurky Károly ocht1~ai
papirmalom tulajdonoshoz adott nöiil, végre Eleonóráva.l és. Pál Polykarppal, ez utóbbiak
azonban zsenge korukban elhaltak.
•
.
Egyébiránt Lászlónk úgy nős, mint özvegy állapotában életét legmkább a tudománynak
szentelte. Már gyermek korában szent beszédeket készitett s apját utánoz~a, m.agasabb k~rá
ban a tudomány más szakjaira is kiterjesztette figyelmét. A tu~omány iránti szeretet~rfü s
szorgalmáról tanúskodnak azon általa készitett művek, melyek részmt nyomtatásban megjelentek, részint kéziratban maradtak.
.
. .
. .
.
Nyomtatásban megjelentek következé5 munkái :
a. Commentatio de Bohemis Kis-Honthensibus ant1qms et hod1erms. Vittenbergae anno
1783, recusa Posonii 1796.
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b ~ Spis uzitecny a welmi potrebny od doctora -Grobjana s uprimnosti uCineny, w nemz
napommá pilne k os~riháni svyc4 mravu a znamenitych cnosti, v Banské-Bistricy 1784.
e. Summa Krestanského Evanjelického Nábofonstvi. 1786.
·
d. Rozmlauváni Jozefa II. s Matejem I. Korvinus recenym, v Královstvi mrtvych., pri
pritomnosti nekterych jinych uherskych Králu drfané. 17 90.
e. Rystoria Q Americe ukazující, kterák byla skrze Krystoffa Kolumbuse, a jeho nasledovmlry vynalezená,jakové jeji prirozené polozeni a stav, jacy obyvatele, a jak ji Europeane
sobe podmanili. Sepsal L. B. E. S. B. K. V. 0. v Prespurku vytistena u Simona Petra V ( bera. 1794.
f, Krátická Hystorie prirozeni k pomoci a k dobrému jak Ucitelu tak y mládeze skolské
sepsaná,' áno i k rozsírení lepsí a k Bohu vedaucy známosti tohoto sveta vubec na svetlo
vydána skrze Ladislava Bartholomaeidesa, Evanjelického kazatele Ochtinského, s desyti jeho
vlastní rukau na medi vyl'ytymi tabulkámi, roku 1798.
g. Ladislava Bartholomaeidesa Geographia, aneb Vypsání Okrslek1,1 zemského s sesty
mappámi vlastní jeho rukau vyrytymi v Banské-Bistricy u Jána Stefányho 1798.
h. Memorabilia Provinciae Csetnek, 1799.
i. Tractatus historico-philologus de Nomine Gumur et similibus, apud Anonymum Belac
Regis Notarium obviis, ac Loca Comitatus Gömöriensis designantibus Vocabulis. Leutschoviae 1804.
k. Inclyti Superioris Ungariae Comitaius Gömöriensis Notitia Historico-GeographicoStatistica. Leutschoviae ab anno 1806-180ö.
E munkának elkészítése nem csak sok fáradságába, de sok költségébe is került. Az
adatok megszerzése végett számtalan levelet s megkeresést kellett irnia , s gyakran
minden siker nélkül. Nem ritkán kellett utaznia s hegyeket másznia. A megyei levéltárat
több nyáron át saját költségén a megye székhelyén tanulmányozta, a pesti egyetem könyvtárat kétszer meglátogatta , s végre még a munka nyomtatási költségeihez is kellett
járúlnia.
1. De Sajone amne, natura navigero, classibus veterum navigato, rnagno totius Patriaeimprimis Ungariae cis et trans tibiscanae ac comitatuum Borsod, Gömör, Szepes, Liptó,
Zólyom et Neográd commodo, iterum navigabili reddendo. 1808.
m. Brevis Tractatus, quo disquiritur, an nomen ungaricum et magyaricum apud veteres fuerint propria vel adpella~iva. 1809.
n. Szentbeszédei kiadatásában örömét nem találta, azonban két beszéde még is nyomtatásban is megjelent, az egyik Szontagh Sámuelnek superintendenssé lett felavattatása alkalmával
tartott beszédje 1808-ban; - a másik Gyürky Dávid felett tartott halotti szónoklata 1810-ben.
Azonkívül kinyomattatott sok dolgozata a Bécsben megjelent, j énaihoz és halleihoz hasoló tudományos folyóiratban.
Kéziratban maradt s napvilágot nem látott dolgozatainak száma tetemes, melyek közöl,
némelyiknek az utókorra nézve állandó becse marad, a mennyiben történelmi tartalmuak,
mint például : a magyarhoni ágost. hitv. Superintendensek névsora s életrajza.
Végre fennmaradt még tőle, részint jelesebb írókból általa sajátkezüleg kiirt mondatokat,

részint mások által szerkesztett nevezetesebb okmányokat magában foglaló .mintegy 40 kötetnyi gyűjtemény, e czim alatt: Collectanea: Ladislai Bartholomaeides.
Ezen páratlan munkássága s szorgalma ellenei által írói viszketegségnek neveztetett el,
azonban kieszközlötte ez neki a tudomány barátainak és minden jóknak becsülését. Hogy
egész Gömörmegye előtt köztiszteletbrn állott, arról tanúskodik azon ajánló levél, a melyet
Gömörmegye közgyülése az 181 7-ik év martius 11-kén Pelsőczön tartott ülésében számára kiállított, a midőn ő első Ferencz Ausztriai császár és magyar királyhoz nemességének visszanyerése végett folyamodott.
A gömöri ev. esperesség is méltányolni s jutalmazni óhajtván sokoldalú érdemeit, 1795-ik
évben a csetneki völgy iskoláinak décánjává, 1798-ban e~perességi főjegyzővé, 1807-ben alesperessé, s végre 1822-ben föesperessé megválasztotta. Ez utóbbi hivatalát azonban nem sokáig viselhette, mert, alkalmasint kismértékbeni gutaütés következtében emlékező tehetsége
napról napra gyengülni kezdett, saz 1824-ikév aprilis 12-kén Csetneken tartott gyűlés alkalmával e hivataláról végképen lemondott. Elgyengülése napról napra nagyobb fokra hágott, oly
anynyira, hogy végre idegen kézből vette eledelét is. Hü ápol6i valának: leánya Apollónia,
io·azi
s őszinte rokonai Márton Elek és János, ochtinai földbirtokosok,
kiknek utódjaik Rudolf
0
,
és Kálmán: Gömörmegyének jelenleg is díszére szolgálnak. Igy a sok munka és virasztás
által ereje felemésztetvén, 1825-ik év aprilis 18-kán munkás és fáradhatatlan életének 71-dik
évében megszűnt élni. Béke és áldás poraira ! !
Végül erkölcsi jellemének felmutatása végett ide iktatjuk az áltála még az 1822-ik
év martius havában bizonyos helyen feljegyzett szavakat:
„Quid jam restat, quam utad postrema respiciam. Ex liberis meis, filium Joannem Ladislaum anno 1810 ad Ecclesiam Köviensem vocatum, abinde jam ad Bradno translatum,
Publico serviturum, dimisi ; filiam unicam Apolloniam industrio viro Carolo Gyürky, chartopaego Ochtinensi, nuper elocavi, Publi~o, partim in locali Ecclesia, partim in Senioratu ab anno 1783 operam impendi. Quid jam senex solitarius aliud cogitare possum, quam
illud: ich habe ausgedient ! Quid aliud restat, quam ut me ad exitum ex hac mortali vita componam? Deo pro praestitis beneficiis gratias agam; - tlocumentorum providentiae ejus in me
misero tota vita conspicuorum, semper memor sim? His, ad spem melioris vitae capessendam
et confirmandam memet excitem? Eandem, adplicatione meritorum Christi, vigore fidei salvi:ficae, confortem, et acerbam errorum et vitiorum, mihi tota vita adhaerentium, recordationem
fiducia in satisfactione Christi, pro poenitentibus, juxta principia et dogmata religionis Evangelicae, cui tota vita additus fui1 emolliam et leniam? Concludo ergo, suspirio illo vere evangelico : Domin~ propitius esto ~ihi peccatori ! ne intres Domine cum servo Tuo in judi.cium !
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Wallaszky Pál emlékezete.
:vallaszky Pál a „Conspe~tus reipublicae literariae in Hungaria" tudós szerzője, jolsvai
á_g. h1tv. evang. lelkész, gömöri egy~á.zmeg!e~ föesperes, azon férfiú, kinek arczképe alá Kazmczy Ferencz érdemesnek tartá e Jeligét rrm: „A nemzeti becsület szerencsés védö"e" kit
Kö!csey Feren~z úgy ~mlit, mint honának és századának egyik kitün() tudósát, született { 74~-ik
év Január 29-dik napJán Hontvármegyének Bágyom nevű helységében földmives szüléktől. A
gyermeket v~llásos érzülete mellett kiváló szellemi tehetségei és ellenállhatlan tudvágya jellemezték; m1~élfogva megszerezvén magának szüWhelyén az elemi ismereteket, magasabb
tudomány"s
k1képeztetés végett
eWször is'Selmeczen és Rimaszombatban 1c0 1y tatta gymnasmrn1
· ·
•
.
tanpályáJát s utóbb Pozsonyban végezte a bölcsészeti és hittudomány·1 tansza k ot . - M"mt·á n
hazánkban századokon keresztül testvéries egyetértésben éltek a ku··lö n aJ"ku/ nemze t"isege
, k b· evett szokás .volt,
, hogy , a tanuló ifjú oly iskolákat választott, hol a ha záb an d"ivat oz ó nye1ve'k et
sorban
elsaJát1thatta. Igy történt, hogy midőn
Wallaszky tanpály
. á.iát
b ev égez t e egyszersmmd
·
•
•
J
a latm, magyar, tót és német nyelvekben is kellő jártasságg·al dicsekedhetett. Lelké · ál
.
sz1 p y<iia
készu··1ö protestans i"f"Jamk
folyvást
nagy előszeretettel látogatták <a n éme t ·egyet emek et, mmt
· a
•
tudományosság
és protestantismus
Wallaszky
1767-i"k év b en a l"ipcsei· egyetemre
.
.
. székhelyeit.
. „
~
ment, hol h1ttudomán;:1 szakmáJán kivul részint a bölcsészeti tudományokkal és régi nyelvek
tanulmányozásával
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. - Azonban sem hiveinek feltétlen ragaszkodása , sem a népes egyhá z álta1 b1ztos1tott anyagi állása nem feledteté el vele a felföld tisztább s eg észs égese bb l evegőJét
·
melynek üdiW •hatása alatt egykor nevekedett. Így történt ' hogy 1 780-d"k
év ben p est k··oze-'
1
Ié?e~ fekv() Ozmkotára elfogadta a meghivást. A magát szellemileg folyvást képező és lelkészi hivatala mellett. tudományos
foglalkozásának élő férfiú csakhamar szo1.osa bb ossze
..
k··otte.
tésbe lépett a pesti . tudós világ képviseWivel. Ezen viszony oly tartós és előtte oly kedves
vala, hogy még évtizedek multán s távolabb vidékről is többször szívesen lerá d 'lt p t.
h l
· d
há ·
n u
es 1 e,
o egyszers1mn egy _z1 tanácskozásokban is élénk részt vőn. - A mint II. József császár
trónraléptével a türelmi parancs kihirdettetett és ennek értelmébén a protestansok é é ()}
szá~osabb g!ülekezetek szerveztetének, egy ily ujdon alakult egyházba, Gömörmegr :~~z
pontJán fekv() Jolsva városába 1 783-ik évben WaJlaszky választatott !elkészül. 41 évi~ivata1
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loskodásának ideje alatt részint megalapítój a l()n azon valódi prot. szellemnek, mely ezen ·
egyházat időnkben is oly kedvezőleg j ellemzi, részint a gömöri egyházmegyében számos éveken keresztül mint al- és főesperes az egyházak igazgatása és az iskolák rendezése körül felejthetetlen érdemeket szerzett magának. Lelkészi hivataloskodásának 50 éves jubiliemnát szeretett és őt tisztelő egyháza körében 1819-ik évnek ádventi első vasárnapján tartotta. Meghalt
1824-ik év oktober 29-én. - Nejét már 1815-ben veszté el; négy leányt hagyott maga után. Érdemeit a tiszai kerület 1822-ben az által kívánta kiemelni, hogy a Szontagh Sámuel halálával
megürült superintendensi polczra kiszemelte. De a 80 éves aggastyán ereje. hanyatlását érezvén a megtiszteltetést elfogadni vonakodott.
A mű, mely Wallaszky nevét honunkban halhatatlanná s a tudós külföld előtt is tiszteltté tevé, Magyarország szellemi fejlődésének történelme vala. Már ifju korában mind itthon
mind a külhoni egyetemeken gyüjtögeté az ide vonatkozó adatokat s ezen tevékenységét mint
lelkész is hangyaszorgalommal folytatta. Művét a fennt leirt czim alatt Pozsonyban 1785-ben
kiadta. - E fő művén kivűl Wallaszky még számos más tudományos művek szerzője is
vala. - Mint fentebb volt érintve, a lipcsei egyetemen tanulvcín, ugyanott ezen czimek alatt
két értekezést nyomatott ki:
1. De Stephano Verböczyo jurisconsulto Hungariae celeberrimo. Lipsiae 1768.
2. Tentamen historiae literarum sub rege gloriosissimo Mathia Oorvino in Hungaria
Lipsiae 1769.
A többi részint nyomtatásban megjelent részint kéziratban maradt művei egyháztörténelmi és egyházjogi tartalommal, úgy szintén egyes egyházi beszédei feljegyezve találtatnak Bartholomaeides László ily czimű munkájában a 435 lapon: „Notitia Comitatus Gö·
möriensis Leutschoviae 1808. Névszerint pedig:
3. Vindicias Opusculi Pestiensis inscripti: Fundata B. Tolerantialis Decreti sequela contra Anonymi Juris periti examen. Pestini in 8. an. 1782.
4. Conspectum Reipublicae litterariae. in Hungaria ab initiis regni, ad nostra usque tempora delineatum. Prodiit Posunii 1785. in maj. 8.
5. Sermonem sacrum sub titulo: Dobre a zlé Vzivánj Domu Bozich, cui accessis.
6. Extractus historicus de fatis Ecclesiae Evangelicae Alnoviensis lingva slavica conscriptus an. 1786. Eperiessini typis excusus, qui vero etiam latine Annalibus Evangelicis Schemniciensibus anno 1795 insertus est.
7. Sermonem sacrum sub titulo: Leopold II. Král, u prostrt:id lidu svého rozdvojeného
an. 1791 Eperiessini luci publicae expositum.
8. S. Serruonem, quo an. 1792 Reverendissimum Sam. Nicolai in Superintendentem
inauguravit. Sub tit: Teskost a Nebezpecnost Úradu Biskupského, typis Eperiessiensibus
in IV. excusum. Ad ea, quae in MStis mamfüt, pertinet.
Succincta Disquisitio juris Ecclesiastici, quae-nam inter Ministros Evang. viguerit ab initio Reformationis ad nostra usque tempora relate ad suos Praepositos Subordinatio, et quibus
modis ac mediis fuerit solita observari, cum interspersis, de Regimine Ecclesiastico in genere
in Hungaria, observationibus historicis an. 178 7 conscripta.
10. De origine qualitate et ordi.natione Episcoporum veteris Ecclesiae.
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11. Fragmentum de orgine et :finibus Synodorum, occasione Synod~ P~stiensis.
12. Dissertatio de Jure Ministerii Evangelici, circa Regimen Ecclesiasticum.
13. Dissertatio de Semine Abrahami, ad loc. Gen. 22. 18. 14.
14. Diss. de consecratione S. Eucharistiae apud Veteres.
l.5. De Ceremouiis circa adruinistrationem S. Coenae usitatis apud Christianos veteres.
1 7. Animadversiones in libellum sub titulo: Motiva quinquaginta ad praeeligendam Catholicam religionem, a Mart. Szentiványi editum.
17. De oblatione pro Vivis et Mortuis apud Veteres.
18. Refutatio epistolica seripti in lucem editi sub titulo: Uiber das Verhaltni s der ewangelischen Gemeinden zu ihren Religions Lehrern. - Von Johan v. Fejes.
Lássuk Wallaszkyt még saját házi körében. - Hosszas arcz, magas homlok, komoly
szelídség j ellemezték őt. Magas karcsú testalkata, erős de kellemes hangja s kitünő emlékező
tehetsége csak a nyolczvanas évek gyengítő befolyásának engedett. Korán feküdt le s korán
kelt; mindennapi sétája reggel a templomi ima után a váro on túli kies dombon fekvő
gyümölcsösébe vezette, honnan visszatérvén, a betegeket és mindazokat szokta felkeresni, kik
ügyefogyott helyzetökben tanácsát, oktatását, vigasztalását oly szívesen hallgatták. Vasárnapi ájtatoskodás. után hiveit sorban látogatta, hogy azoknak családi vi zonyaikkal megismerkedvén nemcsak szónoklata, ' de társalgása által is gyakorolhasson befolyást e:!rkölcsi életökre.
Családja szerette, övéi tisztelték. Annyira mértékletes volt, hogy indulatait tökéletesen hatalmában tartotta; bort csak éltesebb korában, vizzel sokszorosan feleresztve ivott. Szívesen
társalgott nemcsak egykorúakkal, de fiatalabbakkal is é ha ezeknél szellemi tehetségeket
vett észre, azoknak czélszerü fejlesztésére buzditotta őket. Mondják, hogy midőn három kérvényező ~ supplicans -- ifjút asztalánál megvendégelt s azok e kérdésre : mi a ,,bibo" mult
ideje: „bipsi, hapsi, bibi" feleltenek, a legutóbbinak elébe boros üveget tett e tréfás kifejezéssel: „Dat bibere bibi, bipsi, bapsique carebunt." S midőn hiveinek egyike egyszerüségében
mondá: „régen nem láttam lelkész urat! " „Elég nem jó, vála zolá Wallaszky, holott engem
minden nap láthatni a templomban." - Egyházának öregebbjei még most is szívesen beszélnek róla mint lelkiismeretes, tudós, szeplőtlen életli tiszteletes egyénről.
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A TORTENETI VAZLATRA VONATKOZO OKMANYOK.
1.

A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének alapszabályai a mint azok
1841-ben megállapittattak.
Czélja ezen gyűlésnek: személyes ismeretség, orvosi és természettani ismeretek, tapasztalatok és új találmányok, mennyiben lehetséges, élé>szó általi rövid közlése és teijesztése, sőt a
gyűlések hely ének változtatásával a hazai vidékek helybeli i wertetése is.
Ez évben tartatik ugyan egy második gyűlés, még pedig Pesten, szeptember 6-kán és
következő napjaiban, jövendőre pedig évenkint csupán egyszer; azonban minden következő
gyűlésnek helyét, mely hazánk majd ama, majd eme népesebb vagy főbb iskolákkal s jelesebb
intézetekkel, nem különben kitűnő természettani ritkaságokkal diszlö városa lehet, mindenkor
az utolsó gyűlés határozandja meg.
A gyűlésre megjelent minden tag a határidő előtti három nap alatt magát az e végett
megválasztandó űgyvivőnél, ki egyszersmind alelnök egy személyben, és j egyzőnél személy e
sen beirván belépti j egyet kap.
A szintén előre megválasztott elnök a kitűzött napon megnyitván az ülést, a j elenlevők
nevei, úgy az alapszabályok is felolvastatnak, s a múlt gyűlés óta talán elhúnyt nevezetesebb
magyar orvosok és természetvizsgálók felett emlékbeszédek tartatnak.
A külön tudományokkal foglalkozó tagok iránti tekintetből külön osztályok rendeltetnek
úgymint: az orvosok és sebészek, physicusok, geographusok és astronomusok, mineralogusok
geognosták, chemikusok és pharmaceuták, zoologusok, physiologusok és botanicusok, végre a
veterinariusok és oeconomusok részére ; magában értetvén, hogy a résztvevő tagok számához
és minőségéhez képest ezen osztályokat szaporitni vagy kevesbitni szabad leszen.
Diplornaticus nyelve gyüléseinknek a magyar, ezen vitetvén jegyzőkönyvünk is, mindazáltal hazai nyelvünkben keYéssé jártas ügyfeleink deákul, sőt saját anyai nyelvükön is adhatják közléseiket.
Utolsó k ét napon közgyűlések tartatván, ezeken a részletes ül ésekben legnevezetesebbek
nek tartott dolgozatok vagy fölfedez ések ujra felolvastatnak.
Minden választás vagy fontosabb tárgy titkos szótöbbséggel döntetik el s a szavazásban
minden beirt résztvevő tagnak egyenlő j oga van.
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1!,tolsó napon kijelölte~k a l:gkö~e~~bb tartandó gyülésne~ helye, megválasztatik jövőre

a~ ~lnok, továbbá az alelnok és ugyvivo eg·y személyben, s a Jegyző is, mely utóbbiak a kituzott helyben vagy annak közelében lakván, szállásokról, kirándulásokról rendes élelembel"
ellátásról, gyűlési termekrő~, mulatságokról előre gondoskodni s a sikei!t •jó eleve hirlapo~
által országszerte közretenm kötelesek lesznek.
·
V ~gezet~l az elnök befejezi a nag·ygyülést.
~~t .~Y1lv~nosság emberei, a tudomány teijedését és polgártársaink mivelődhetését vevén k~lo_nos. tekmtetbe, a tudományt ~e~velö vendégek között minden közgyűlés alkalmával
a hel3 kiterjedéséhez képest elég számu Jegyek osztatnak ki.

Pótlólag, hozott és alapszabályúl szolg~landó nagygyűlési végzés~k, melyek az alapszabályokkal egyetemben mmdenkor felolvastatni határoztattak.
1. Mindjárt a II. nagygyűlésen (18 41) végzéssé lőn, hogy jövőre két titoknok választassék.
2. A'l, :'"· nag3~gyülésen (1844) az archaeologia a természettani szakosztályba felvétetett
(a kolozsva_n, vagyis V. ?agygyűlés jegyzőkönyvének 2. pontja); - a VII. nagygyűléseu
(184_6). pedig a gazd~sági szakosztályban a műiparmtk nyittntott tér (a vn. vagyis kassn.
epeiJeSi nag:y-gyülés Jegyzőkönyvének 29. pontja).
3. A m1 pé,nz a gyülés munkálatai költségeinek fedezése után fennmaradna, az pályakérdés_ekre forditandó. A helyben nem lakó titoknoknak utiköltséo-ekre s a munkálatok szerkesztőjének a közgy~tlésből illő díj ajánltassék. (IV. nagygyülés 15. pontja 1845.)
4. A szakok a JÖVŐ gyűlésen némely megvitatandó táro-yakat
vagy kérdéseket előre ki0
tüzendenek. (A VI. nagygyűlés 15. pontja 1845.)
. 5. A VI~. nagygyűlésen a számadások vitelére három évre egy pénztárnok választatott,
ki egys_zersmm~. a mu:ikálatok szerkesztés_ére is befolyással legyen. A szárnadásokrai felügyelés pedig az elnokre bizatott. (Kassa-EpeiJes 1846. 5. szám C pont.)
6. A IX. na~·y~·.yűlés zárközgyülése 1~. pontja szerint az eddig szokásos három közgyülés helyett kettő JOt~. határozatba; a többi idő szakgyülésekre fordítandó. (Pest, 1863.)
:· A IX. nagygyulés ugyanazon közgyűlése 14. pontja szerint határozatba ment, hogy
ezentu.l a helyett, hogy a szakgyüléseken tartott előadások közül választattak értekezések a
köz~'Jülésre, e~entúl az ezeken felolvasandó értekezések kidolgozására a tudomány előkelői
szólittassanak fel.
8. Ugyana~on nagygyűlés zárközgyülésének 16. pentja szerint határozattá vált, hogy a
munkál~tok eleje ezután a magyar tudományosság elhunyt bajnokainak arczképeivel lesz
ékitendo.

2. .

Meghívás
a magyar orvosok és természetvizsRálók, Ágoston Szász Coburg-Kohá1·y lzerczeg Ö Fensége elnöklete alatt, szabadalmas Rimaszombat városában tm·tandó XII-dik nagygyillésérl.'.

A rnag·yar orvosok és te~·mészetvizsgálók XII-dik nagygyűlésének székhelyéül Pozsonyban 1~65-ben - a természeti és történelmi ritkaságairól egyaránt nevezetes -, Gömörmegye Rimaszombat vátosa tüzetett ki. A lelkes, á.ldozatkészségéről ismeretes megye s annak
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székhelye Rimaszombat már a mult évben is mindent elkövetett, hogy a kih~rdetett nagygyülés a sikerültebbek egyike legyen. - Azonban a mult év gyászos eseményei következtében a
szándékolt nagygyűlést megtartani nem lehetett. Miért is teljes tÜ;ztelettel hi:juk fel ujolag
az idei nao'Yo·yülés látogatására úgy a magyar korona országaiban lakozó, mmt a külföld t.
ez. orvosait
tcrmés'letvizsgálóit. A szitkséges tájékozás tekintetéből· egyelőre ismét a következő tudni-valókat tesszük közzé:
1. A jelen naoTo-yülésrc a beiratú~ 18 67-ik augusztus 9. 10. és 11-én (péntekeu, szombaton és vasárnap)° k~Úöu bizottmány előtt Rimaszombatban a városházán reggeli 9 ó1:ától
12-ig és délután 3-tól 6-ig történik. Az elkésett tagok a nagygyülés egész tartama alatt bell'atnak. A beiratási dij személyenként 5 üj frt. A beirott tag fólvételi jegy.et ka~, me_!Jrlyel jog~
van a köz- és szakgyüléseken, a kiránditlásokon, közünneµétyeken résztvenm: az ipar es gazdasági
látogatni. A beíratás alkalmával a szállúsi iitalvány, a pozsonyi XI-dik nagykiállitás helyiséo-eit
0
gyülés évkönyve, továbbá Gömör1r:egye helyimta (Topographia), ú~yszi~tén a i::e~es vá~·os ált~l
e uagyg yülés emlékére veretett etem fog a t. _ez. tagoknak ~céz ~e~itte~,uJ. _Azonh;~il a b~~rott t~g,
a gyülés ideje alatt kiosztandó munkákat és a hivatalos "Napi ~{oilonyt ~mnden diJ nél~ul ka~Ja.
2. Az alapszabályok értelmében e nagygyülé~ megluvott tagJa.g_y anánt tekmt.endo az
egyetemes orvos-gyógyszerészi kar; úgyszintén ezen gyüléRünk tagJat. lehetnek mmdazok
kik állásuk yagy hivataluknál fogva n természett:iuományok valamel.nk ágával, tov~b~á a
régészettel. gazdászattal yagy műiparral tudományilag foglalkoznak, v_agy ezekn~k o~z111:te
kedvelői. Kik vendéo·ül óhajtanak egy vagy más gyűlésben résztnnm, - a hely1ség cerJedelméhez képest -, ~ nagygyülés titkárainál nyerhetnek belépti jegyeket. A közgyülésekell
a nők is sziYeseu látott vendégek.
.
.
. .
3. A tagok lehetőleg jutányos szállitásáról az ü~Tv1vöség gondoskodik. Má~· edd1g1s
megtette a kellő lépéseket, hogy a haza külö.n?öző táJall'ól. a vaspál3~án Váczra, Miskolczra,
Kassára és Salgó-Tarjánba érkezők - nz eddigi szokás szermt -:--- a ':telbér felé~ :fiz~thessék,
miről később kibocsátandó részletes elörajzunkban a résztvenm ohaJtókat értesitem el nem
mulasztanjuk. Váczon, Miskolczon, Ka~sán és S.-Taijánban, valamint innen állomásonkén~
o·ondoskodva lesz kellő mennyiségű kocsikról, melyek az utasokat meghatározandó szabott á1
~ellett Rimaszombatig elszállitandják. . .
.
. .
"
4. Hogy azonban a nagygyülés tagJai az emhtett szálhtás1 kedv_ezményeket, élvezh,essék
szükséo·es hoo-y magukat jó eleve igazolási jegygyel lás"ák el. E tekmtetbeu a resztvevők folyó évi at~o-us~tus 1-jéig Rózsay József tr. urhoz, a nagygyűlés pénztárnokához (Pest, Deá~k
tér 54-ik s~ám) méltóztassanak .fordulni. V ~nd?rgy~_léseink_ p~nztárnoka a hozzá ~mtézet;, bermentes levelehe, melyekhez az illető a felvete~i 5 'l"J /rtnyi dt7~, toYá?bá nev~n.ek, ~állása~ak,
lakhelyének s az utolsó postának pontos felJegyzéset mellék h , az 1gazolás1 Jeg}' et postáu
azonnal megküldi.
5. A tao·ok elszállásolása és ellátása iránt ven<légszerető intézkedések tétettek.
6. Aug~sztus 11-én (vasárnap) - a megnyitó közgyűlést. megelőző napon -:-- le.~z ~z
első társas összejövetel, ismerkedési estély, a polgári Casi~o termeiben, melynek czélJa kol,~so
nös ismerkedés és a szakfér:fiak tájékozó csoportulá a, .m1 a szakosztályok szervezésére elokészitésűl szolgál.
.
Auo·usztus 12-én (hétfőn) délelőtt tartatik a menyit6 1cözgyülés; mu·e
.
.. ..
aug~usztus 13-án és 14-én szakülések fognak tartatni. A szakülések az ~. czélra ~IJelolt
külön termekben tartatnak és pedig lehetőleg úgy beosztva, hogy a t. tagok tobb osztalyban
is részt vehessenek.
Egyelőre az alapszabályok értelmébeu öt szak ,-an megállapitva, ugymi~t: a) orvos-sebész-, élet- és boncztani; b) füvész- és állattani; e) ásvá~y-, .föld és yegytam; d) természettani és archaologiai; e) gazdászat, állatgyúgyászat és mmpan; mely beosztás azonban a ta-
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gok számához és minőségéhez képest alosztályokkal is szaporítható vagy kevesbíthe~ő. A szakgyülések helyiségeit és óráit a „Napi Közlöny" fogja kijelölni.
Augusztus 15-ik napján - mint Nagy-boldog-asszony ünnepén - kirándulás történik
Ajrufoskő romjaira és fürd<>helyére, Ozd vasgyáraiba és Piitnok példányszerű gazdászatának
megtekintésére.
.
Augusztus 16-án szakülések.
Augusztus 1 7-én a nagygyűlés bezáró közülése.
Augusztus 18-kán 1'o1·nallyán át terveztetik a nagy kirándulás a világhírű aggteleki barlangba, mely alkalommal a tornallyai időzés alatt a király-tó is megszemléltetik. Ugyanaz nap
Aggtelekről Rozsnyóra éjszakára s Rozsnyór61
augusztus 19-kén - hol a harmadik vagyis h ite lesítő közgyülés fog tartatni, - Krasznrzhorka- Várallyára s onnét Rozsnyóra visszamenve, ugyancsak augusztus 19-kén éjszakára D obsinára , honnan egy napi (augusztus 20-ki) id()zés - ennek vas-, nikol-, kobalt-, asbest-bányái
megtekint~ se után - másnap, azaz:
Augusztus 21-kén PolwrelUra, a Királyhegyre és fl,forányba, ott az éj et eltöltve, auguszict s
22-én a kiránduló társaság Rimaszombatba utazik vissza.
7. Megj egyzend<>nek tartjuk, miszerint e nagygyűlés folyama alatt a tudományos elöadú,sokat, valamint a köz- úgy a szakgyüléseken is, akármely mivelt nyelven lehet tartani.
8. Tárlat r endeztetik az ipar terményeiből (gyáriak , kézművek), gazdasági tá„gyakb6l (termények, gazdasági- és házi-ipartermékek, gépek és eszközök, gazdasági állatok), növénygyüjtemények, ásványvizek sat. sat., melyekről a szakgyűlések napjain délutáni órákban részletes
előadások , népszerű ismertetések fognak tartatni, mely vállalatnál a város, Gömör- s a szom
széd megyék értelmi;sége, számos iparos és műbarát hathatósan és telj es készséggel közreműködik.

nagygyűlés ·ügyvivői és rendezői minden kitelhetőt elkövetnek, hogy a XII-dik nagyminél tanulságosabb és élvezetesebb legyen. Azon lesznek, hogy ez előbbi testvérei
mellett megállhasson s a résztvevő tagok ezen gyűlésre minél kedvesebben emlékezzenek vir-zsza. - Kelt Pesten, május 26-án 1867.

A

gyűlés

Kiibinyi Á goston,

Dr. Narikovszky GitSháv,

Dr. Kovács S. Endre,

Dr. Batizfalvy Sámuel,

a lelnökök.

titkárok.

a.
Eloraj..za.
a magyar orvosok és természetvizsgálók folyó 1867-diki augnsztus 11-töl augusztus 17-ig, Ágoston, Szász CoburgKoháry herczeg Ö Fensége elnöklete alatt, szabada'mas Rimaszombat városában tartandó Xll-ik nugygyülésének.

Folyó év május havában intéztük a testvérhaza t. ez. orvosai- és termés~.et:izsg~lói.~oz
átalános meghívó sorainkat. Ez alkalommal a XII-ik nagy-gyülés részletes eloraJzát sietunk
közzé tenni.
Mindenekelőtt jelentjük, hogy a pest.-salgótarjáni, tiszavidéki, állan:i, dé~, Ferdiná.nd-császár éjszaki va!:lutak: a magyar közép-dunai - s a cs. kir. dunagé5zhaJózási társaság igaz~a
tóságai megk eresésünk folytán a nagygyülús tagjainak f. évi augusztus 6-tól szept,ember 6-ig,
a rendes vitelbér felét leengedni sziveskedtek. S ezen engedélyt - a nevezett időre - azon
pályák vonalaira is kiteij esztették, melyek hazánk határain kiviH esnek. - ~ogy az?nban ~
nagygyülés tagjai ezen kedvezményt élvezhessék, szüks~ges, hogy m~gokat JÓele~e iga~olá~i
jegygyel lássák el. E tekintetben a résztvevők folyó éYI. augusztus 1-~g R?zsay Jozse!tr.. urhoz (P est, Deáktér 54-dik szám) méltóztassanak fordulm. Vándor~yulé~em~ pénztárnoka a
hozzá intézett bérmentes levelekre, melyekbe az illető a felvételi 5 ÚJ frtnyi d~t, to:ábbá n~':é
nek, állásának, lakhelyének s az utolsó postának pontos feljegyzését mellékli, az igazolási Jegyet a postán azonnal megküldi.
. .
.
.
Salg6-Ta jánlJan, Váczon , Miskolczon , Kassán, valammt mnen állomáson~nt R1ma~;ombatig a rendező bizottmány gondoskodott az utazók illendő szabott-ár melletti tovaszálli L~sár?l.
Az ügyvivőséo· a résztvevők fio-yelmébe
különösen a pest-salgótarjáni vasuti vonalt aJánlJa,
0
melyen Pestr~l egy nap alatt k ényelmesen eljuthatni Rimaszombatba.
..
.
Rimaszombatba megérkezvén a t. ez. tagok, ~ váro~ház~u a f~~véteh i~·~dában Jelentkez:
nek, hol az igazolási j egy elömutatása mellett ;,nmde_nk1 SaJátkezuleg beuJa nevét a nagy_
gyülés fökönyvéb e s a szakosztályt, melyben muködm akar, tai;tand6 tudományo~. értekezésé
nek czimét, állandó lakhelyét és ezen városi szállását. FelkérJük ~gyúttal a~ elo.~dó ura~at~
hogy értekezésüket tisztán leirva hozzák magukkal, s azt a felolvasas után az il~eto szakosz~
lyi j egyzőnek a-.-;onnal átadni sziveskedjenek. A „Napi Közlöny" ~zámára pedig értekezésuk
.
rövid vázlatát az illető szakosztály J. eg)rzőjének kezéhez szolgáltatni méltóztassanak. .
dzA beíratás után a f elvételi jegy, a szállási Htalvány, a pozsonyi· XI-d.k
i
nagygyu"l's
e igen .k
szes É vkönyve, tO\'ábbá Gömörmegye hel!yfrata, az eml~kérem mindenkinek.~ezé~ez szolgá~tat~i~
A felvételi j egy előmutatása mellett, minden beirott tag, a nagygyulés unnepélyem,
,
.
,
.··k é k,
rándulásain s a tárlaton részt vehet.
Miután a nagygyűlés tao-jai ingyen lakással láttatnak el, az el<>leges beJelentesnek szu s g e0
. l iJbb
· meg kell torténnie.
„
•
, énYeket nem szándékoznak
pen mie
Azon urak at, kik a vasut.i k edvezm
.
io-énybe venni felkér3· ük : méltóztassanak a szállás utalványozása végett augusztus 6-ig egy e0
'
·
G'1.t.SZtáv tr. iirnál R imaszom
·
batban bérmentes
nesen
a nagygyűl
és egyik titkáránál Mm·ikovszky
levélben jelentkezni.
6 · t" té ik
A tagok beirása augusztus 9-én, 10-én és 11-én délel<>tti 9 -12-ig, délután. 3 - . -ig or 1:b ·
Augusztus 11-én esti 8 órakor gyűlnek össze a t. ez. tagok a polgári casmo termei e
ismerkedési estélyre.

.

.. .. ,

.

.

_

Augusztus 12-én délelőtti 9 és fél órakor a megnyitó .kozüle.~ tartatik a reformat_us tem _
plomban, melyben az elnöki megnyitó beszéd, polgármeste~i üdvözlet, a b~érkezett iratok-~
mult nagygyűlésről erre átjutott közlemények , a közelebbi évb en elhuuyt Jelesebb tagok fo
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1ötti emlékbeszédek és tudományos értekezések tartatnak. Délutáni 2 órakor a város.által
adandó diszebéd.
Augus~tus 1 3-~n és ~-4-én reggeli 9 -- l:ig s~akgyiilések a megyeházánál, az egyesülprotestans fögymnásmm épuletében, a po]gán Casmo nagy teremében és a ,rózsához" czim
zett szállodában.
'
Augusztus 15-dik napján kirándulás A,jnácskö romjaira és fürdőhe]yére Ozd vasgyáraiba
'
és Pittnok példányszerű gazdászatának megtekintésére.
Augusztus 16-án szakülések.
AugusztuR 17-én bezá,ró közgyülés, mely részint tudományos, részint kezelési tárgyakból
fog állani. Ez -utóbbiak közé sorozzuk a jövő évi nagygyűlés helyének és tisztviselfünek megválasztásat. Továbbá ide tartoznak mindazon inditványok, melyek a nagygyülés érdekében
sat. hozatnak.
Augusztus 18-án Tornallyán át történik a nagy kirándulás a vil ághirű aggteleki barlangba,
~ely ez ünnep~lyes alkalomra fényes en ki J,og világittatni .. A tornallyai időzés alatt a királyt6
is megszemléltetik. Ugyanaz nap Aggtelekről Rozsnyóra éjszakára,
hol augusztmi 19-én, a harmadik - vagyis hitelesitö közgyülés fog megtartatni, s még az
nap Rozsnyóról Krasznahorka- Váraltyára s onnét Rozsnyóra vissza menve ugyancsak auO'usztus 19-én éjszakára Dobsinára, honnan egy napi
b
augusztu::; 20-ki időzés után, másnap, azaz :
augusztu:.:; 21-én Polw1·ellára, a király hegyre és Mwrány ősvárába, ott az éjet eltöltve,
augusztus 22-én a kiránduló társaság Nagy-Röczén át Rimaszombatba utazik vissza.
A szakülések napj ainak délutáni óráiban a közgyűlés által kijelölt bizottmányi ülések
tartatnak, vagy a szakosztályokban inditványozott kisebb kirándulások történnek. A t. ez. tagoknak szórakozásul ajánltatik a "Szechényi-kert", hol szini- és zeneelőadások fo()'nak
tartatni ·
0
továbbá az egy órányi távolságra eső Cobitrg herczeg Ő Fensége birtokában lev ő Balog hely~
ség, kastélyával, kertével s közel fekvő szarvast és vadsertést tartalmazó vadas kertével.
A délutáni kirándulások tekintetében a nagy gyűlés figyelmébe ajánljuk még Kiihinka
István kokovai és Zahn György zlatnói nagyszerii üveg-gyárait, melyek mindketteje Rimaszombat közelében fekszik.
Egyébiránt a kö~elebbi é.s a távolabbi kirándulások - mint érintők -, a szakgyülésekben fognak terveztetm s „Napi Közlönyünk" különben sem mulasztandja el - egyebek közt
- a szórakozásra s mulatságra vonatkozó közleményeket is közhirré tenni.
Kelt Pesten, julius 12-én 18 6 7.

4.

Vá.laszok, melyek a meghívás folytán tudományos intézetek, egyletek és városok részéről
érkeztek.
A fenntebbi meghivás és elörajz a lapok utján közhirré tétetett; azon kivül külön meghivó
levelek küldettek, az eddigi gyakorlat szerint, a mult nagygyűl ések még életben levő elnökei-,
alelnökei- és titkáraihoz, továbbá több hazai s külföldi tudományos intézet- és egylethez,
valamint :Magyarország és Erdély azon városaihoz, melyekben eddig a nagygyűlések tartattak. Ezektől a következő válaszok érkeztek.
1. A magy~r tudományos Akadémia Pesten,
A magyar orvosok és természetvizsgálók XII-ik

nagygyűlésének

A M. T. Akadémia folyó évi julius 8-án tartott ülé.iében kedvesen fogadá a magyar orvosok és természetvizsgálók rimaszombati nagygyülésére meghivó elnöki sorokat. Az akadémia, mely ez évenkinti gyülések hasznos fáradozását a tudománynak nemcsak művelése, hanem egyszersmind szélesebb körökben terjesztése - mintegy népszerüsitése - körül mindenkor érdekkel és méltó figyel emmel kísérte : ezuttal különös örömét fejezi ki, hogy elmulván a szomorú körülmények, melyek miatt az egyesület nagygyűlése a mult
évben megtartható nem vala, ismét összejöhet hazánknak egy oly érdekes pontján a tudós gyülekezet. Akadémiánk ezen érzelemtől áthatva, legközelebb julius 29-én tartott összesülésében határozatilag kimondá, hogy
mindazon tagjai, kik e nagygyülésre megjelennek, egyszersmind akadémiai küldöttség tisztével fölruházva
hazafiui rokonszenvünk és a tudományban való testvéri közösség érzelmeivel üdvözölj ék a magyar orvosok
és természetvizsgálók diszes gyülekezetét. Jelesül pedig F r i v a l dsz k y I m r e rendes tag vezetése alatt
követk ező tagjaira bízta üdvözlése kifejezését :
Kubinyi Ágoston,
Arányi Lajos,
Balogh Pál,
Kovács S. Endre,
Entz Ferencz,
Nagy József,
Frivaldszky J ános,
Poor Imre,
Rónay Já?zint,
Greguss Gyula,
Halász <)éza,
Rózsay J ozsef,
Jedlik Anyos,
tagjaira, kikhez egyéb netalán ott megjelenő akademiai tagok is csatlakozni fognak .
Kelt a magyar tudományos Akadémiának 1867-ik év julius 29-én tartott összes üléséből.
T'
Lónyay Menyhért,
A rany „anos,
titoknok.

Kubinyi Ágoston,
Dr. Kovács S . Endre,
a XII-dik nagygyiilés alelnökei.

üdvözletét!

másod elnök.

Dr. Marikovszky Giisztáv,
Dr. Batizfalvy Sámuel,
a XIJ-dik nagygyülés titkárai.

2. A magyar nemzeti Muzeum.
T ekintetes nagygyülés !
Vevén folyó évi május 31-én kelt a magyar nemzeti muzeum személyzetéhez intézett becses meghivóját a magyar orvosok és tcrmészet \·izsgá.lóknak folyó évi augusztus hóban Rimaszombatban tartandó XII-ik
nagygyülésében való részvétre, van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy ez a folyó juliushó 5-én tartott
muzeumi tanácskozmányban felolvastatván, lelkesedéssel fogadtatott, és valamint eddig is a nemzeti muzeum
a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülekezetének a természettudományok terjesztésében való
sikeres fáradozását öröm,mel vette, és a közreműködésre mindenkor segédkezet nyujtott, úgy jelenleg is kiküldetnek K u b i ny i A go s t o n igazgagató, F r i v a l dsz k y J á n o s természetosztályi őr és K re n n e r
Jó z sef természetosztályi őrsegéd, hogy a magyar nemzeti muzeumot a rimaszombati nagygyülésen képviMagyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkállltni.

•

3

10

11

seljék. A nemzeti muzeum bizton reméli, hogy midőn a magyar orvosok és természetvizsgálók összegyülnek
Gömörmegyében, hol a természet adományaiban gazdag, s az emberi ipar ezeknek feldolgozásában ernyedetlen, a gyülés eredménye is a tudományosságra nézve csak üdvös lehet.
A tekintetes nagygyülésnek
Pesten, 1867-ik julius 6-án.
alázatos szolg~ja
Kttbinyi Ágoston,

a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyülésének békét és üdvöt!

a magyar nemzeti muzeum igazgatója.

3. Az erdélyi Muzeum-egylet.
Mélyen tisztelt gyülekezet!
A folyó év május 31-kén kelt becses meghivái;; értelmében, az alólirt igazgató választmány kedves k ötelességének ismerte a m e g t is z t e 1 ő f e 1s z ó 1i t á s n a k e n g e d v e, a m u z e u m - e g y 1 e t t a g j a i
köz ő 1 kinevezett küldöttség utján, a mélyen tisztelt gyülekezet tárgyalásaiban részt venni, és e
küldöttség tagjaivá kinevezvén:
Dr. Pat a k y Dáni e 1 orsz. főorvos, Ifj. Ró t h Pál, Jen e i Kár o 1 y, Pávai Elek mu·zeumi
örsegéd, Hermann 0 t t o muzeumi conservator urakat, a midőn n ekik magok igazolása végett a jelen
megbízó levelet átadni rendelte, egyszersmind azzal bízta meg, hogy a mélyen tisztelt gyülésnek tolmácsolják a muzeum-egylet őszinte és szívélyes üdvözletét.
Az igazgató választmány üléséből
Kolozsvárott julius 3-kán 1867.
Finály Henrik,
Dr. Szab6 J6zsef,
titkár.

alelnök.

4."A budapesti királyi Orvos-egylet.
Jegyzőkönyvi kivonat
a budapesti kir. Orvos-egylet 1867-ki julius 24-én tartott rendes gyülésének jegyzőkönyvéből:
3. Indítvány tétetvén, hogy a kir. 0 r v o s - e gy l e t az ez év i R i m a s z o m b a tb a n tar tan dó
m a gy. orvos ok és természet v i z s g á ló k v á n d o r gy ü 1 é s én magát testületileg képvisel
hesse; határoztatott :
miszerint az egyleti tagok közt azon rendes tagok részére, kik a természetvizsgálók és orvosok gyülésében résztvenni szándékoznak aláirásiívl köröztessék azon czélból, hogy ez egylet
ezen illető tagjait küldöttség minőségében a körükből választandó rendes tag elnöklete alatt, az
egylet képviselésével névszerint bizhassa meg.
P esten, 186 7-ki julius 27-kén.
Kiadta:
Dr. Lumniczer Sándor,
első

titkár.

A budap es ti kir. Orvos-egyl e.t küldöttsége tagjainak névsora:
Batizfalvy Sámuel,
Flór F erencz,
Horváth György,
Niedermann Gyula,
Rózsay József,

BÓkay János,
Halász Geiza,
Lenhossék József,
Poor Imre,
Szabó Alajos.

5. A királyi magyar természettudományi társulat
Tisztelt nagygyülés !
A kir. magyar természettudományi társulat a tisztelt nagygyülés ügyvivőinek f. é. Május 31-én k elt
levelét, melyben társulatunkat a Rimaszombatban 1867-ik évi augu~ztus ,11 - 17-ig tartandó nagygyülésben való részvétre hivj a fel, örömmel fogadván, - keb eléből J e d 11 k A ny o s úr e ln ök 1e te m e 11 e t t Dr. Török J ános, Dr. P 1i ch t a Som a, Lengy e l B é l a, B e rn áth J ózsef, Somogyi R ud 0 l f, Dr. H orv át h György, R a p o s Jó z s e f, K á t a i G á b o r, B a ti z fal v y Samu, M o ln á r
István, P o o r Imr e tagjait küldi ki, hogy jelen megbízó levelünk alapj án társulatunkat képviseljék és
hogy a magyar természetvizsgálók tisztelt nagygyülésének legszives.ebb testvéri üdvözletünket megvigyék.
A tisztelt nagygyülés munkálkodásához áldást és sikert kívánva maradunk
Pe1:1ten, 1867-ik évi augusztus 5-én
a tisztelt nagygyűl és iránt
őszinte , nagyra be s üléssel
Sztoczek J6zsef,
Dr. Kátai Gábor,
első

a kir. magy. term észettud ományi társulat elnöke.

titkár.

6. A magyarhoni Földtani társulat.
Különösen tisztelt nagygyülés !
A magyar orvosok és természetvizsgálók P esten székelő választmányának f. é. május 31-ről k elt meghivása által felette megtisztelve érzi ,magát a magyarhoni földtani társulat, mely ebbeli megtiszteltetését
egy kebeléből méltóságos Kubinyi A go s t o n e 1n ökle te a l a t t kik ül dö t t F r i v a l d s z k y J án 0 s, B e r n át h J ó zs e f, K re n n e r Jó z s e f urakból álló választmány által kívánta viszonozni, mely
a magyar orvosok és természetvizsgálók nag.}'.'gyülés_e iránt legforróbb üdvözletét és tiszteletét nyilvánítván
a nagy- és szakgyülésekben a társulatot képviselend1.
F ogadj a a nagytekintetü gyülés határtalan tiszteletünk őszinte kifejezését.
Kelt Pesten, 1867. julius 39-kán.
A magyar földtani társulat nevében
Hantken Miksa ,

Kttbinyi Ferencz,

titoknok.

elnök.

7. A bécsi egyetem.
An die hochverehrte Leitung der bevorstehenden XII-ten Versammlung unga1·ischer Aerzte und
Naturforscher in Rimaszombat.
Indem wir für die erhaltene freundliche Einladung zum Besuche der auf den von 11-ten bis 17-ten August
d. J. in Rimaszombat anberaumten XII-ten Versammlung der NaturforscherundAerzte den verbindlichsten
Dank erstatten, haben wir mit viel Vergnügen di e Professoren und Doktoren Collegien unserer Hochschule.
hievon in die Kenntniss gesetzt.
Wien, am 26-ten juni 1867.
Dr. Josef Kisser,
d.

z.

Rector.
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8. A kir. Józsefmüegyetem.

10. A borsodi orvos-gyógyszerész egylet.

A magyar orvosok és természetvizsgálók XII ik nagygyűlésének alelnökei f. évi Május 31-ikéröl k elt
levelükben szíves meghívást intéztek a kir. J ózsefmüegyetem tanártestületéhez, melyben fölkérik, hogy a
·
rimaszombati nagygyűlésen magát küldöttségileg képviseltetné.
Midőn a kir. Józsefmiiegyetem tanártestülete a megtisztelő fölhivásnak ezennel a legnagyobb örömmel
eleget tes1.0, s kebeléből saját képviseltetésére Dr. Gerlóczy Gy u 1 a és a még netalán m e gj e l en e n dő m ü egy e te mi tanárokból á 11 ó küldötts ég e t ezennel kik ü 1 di s a legőszintébb
rokonérzet és üdvkivánat tolmácsolásával megbízza, elnem mulaszthatja, hogy azon ohajtásának ez alkalommal is kifejezést ne adjon, vajha a hazai tudományosság előmozdítására irányzott nagygyűlések s különöscil
ezen XII-ik nagygyűlés a magyar orvosok- és természetvizsgálókoan az összetartás érzetét mindinkább fokoznák s mindinkább sikeresen mozditnák el/) hazánk természettudományi megismerését és a természettudom:ínyok életerős meghonosodását.
Budán, 1867-ki augusztus l -én.
A kir. J ózsefmüegyetem tanártestülete nevében:
Szto czek J6zsef,
a kir. Józsefmüegyetem igazgatója.

9. A győri orvos -gyógyszerész

egylettől.

Fenséges elnök úr!
Nagytekintetii tudós nagygyűlés!
A győri orvos-gyógyszerész-egylet, a mily örömmel vette a magyar orvosok és természetvizsgálók
XII-ik nagygyülése elnökségének ránk nézve figyelmet tanusitó meghívó levelét: épen oly fájdalmasan esik jelentenünk, hogy az egészségi s magán viszonyok ez idöszerinti itteni állása egyletünk tagjait honnmaradásra kényszeritvén, e szíves meghívásnak megfelelni s a nagygyülés lelkes munkásai sorában egyletünket képviseltetni legjobb akaratunk mellett is szerencsések nem lehetünk.
Minthogy azonban a győri orvos-gyógyszerész-egylet a magyar orvosok és természetvizsgálók évenk.inti nagygyüléseinek üdvös czéUát s a hazai tudományosság emelésére kiható nagy horderejét legbensőb
ben elismeri; elodázhatlan tartozá~ául tekintette a jelen nagygyűlésnek, a nemzetünk iránt jelen szives leereszkedése által oly nagy elismerést tanusitó fenséges elnök úrnak, s a szellemi haladás érdekében
egybegyűlt tudós honfi- s kartársainknak tisztelettelje::i forró üdvözl etét megküldeni.
Mely őszinte üdvözletünk ezenneli nyilvánítása mellett alkalmat veszünk magunknak annak kijelentésére is, hogy egyletünk a bor s o di orvos - gyógyszerész egyletn e k az 1865-ik évi pozsonyi
nagygyűlés elé teijesztett abban álló indi tv á ny át, hogy „t i l t a s s é k be a homo e o p a t h á k önd i s p e n s a t i ó j a s a t ö r v é n y h o z á s i n t é z k e dj é k, h o g y ő k i s r e n d e l v é n y e k u t j á n
s z e r e l j é k b e t e g i k e t" m é l tán y o s n a k t e k i n t v é n, az t m a g á é v á t e s z i s ennélfogva tisztelettel felkéri a nagytekintetű nagygyűlést, hogy az idézett indítványt ezuttal melegebben felkarolni s annak
törvényes érvényre l eendő juttatására a kellő hatályos intézkedéseket elrendelni méltóztassék!
,1

Végül még azon kérelemmel is járulunk a nagytckintetű nagygyüléshez, hogy azon alkalommal, midőn a jövő évi nagygyűlés székhelyének kijelölése k erülend tárgyalás alá, azon tiszteletből eredt meghívást is, melyet sz. kir. Győr város hatósága még az 1863-ik évi pesti nagygyüléshez intézni szerencsés volt, becses figyelmére méltatni szíveskedjék!

Őszinte üdvözletünket ismételve maradunk
Győrött, 1867-dik évi augusztus 5-én
Fenséges elnök úrnak s a nagytekintetű tudós nagygyűlésnek
a győri orvos-gyógyszerész egylet nevében
tisztelő k ész szolgái
Dr. Karika Antal,
Dr. Lumnitzer Károly,
titká r.

elnök.

A magyar orvosok és természetvizsgálók XII-ik nagygyűlése tekintetes igazgató választmányáhoo
Rimaszombatban.
Örömmel vette a borsodi orvos-gyógyszerész egylet elnöksége a tekin~etes igazgató válas~t~án~ak
folyó év május hó 31-én k elt azon meghívását, hogy folyó év augusztus ll -1k s következő napjalll RlIIlal!zombatban tartandó XII-ik nagygyűlésen a nevezett egylet is vegyen részt.
.
.
A midőn kisded egyletünk ezen szíves :figyelemért alkalmat vesz magának igaz köszönet~t k1fejez~1,
nem mulaszthatja el egyszersmind kijelenteni, hogy a borsodi orv~s-gyó_gysz~rész egyletnek mm~~n tagja
úgy jel en mint minden más alkalomkor ha7.afiúi kötelességének ismeri az ily vállalatokat hozzajárulása
,
.
. „
által támogatni.
Nem kis fontosságot tulajdonítunk mi .annak, hogy a magyar orvosok es természet':-zsg~lók idosz~
konkint hazánk egy vagy más vidékén ily összejövetelt tartsanak s ez által a tudományok Iránti szeretet es
hajlam a közönségben nemes példák által serkentessék és éleszt.essék:.
, . .
Fontos ez hazánkban különösen a természettudomány tekmtetében, mert egy reszről ahg van egy-egy
szakma mivelése oly kevéssé el6haladva nálunk mint éppen ez, más részről pedi~ a term~szettudomán~ok
mai álláspontja mindinkább követeli ezen szakma elte1jedését úgy az orvos - mmt termeszettudósra, ugy
az iparos - mint a gaszdászra nézve.
.
..
„
„
•
•
.. _ .
.
,
,
Hazafiui örömmel üdvözöljük azért a m:tjd ~ss,ze.ulendo nagygyulest is~. ~nn~ ~.ln?~eit,, iga~g~to ~~
lasztrnányát s minden egyes tagját, ;;zivünkböl k1vanjuk, hogy ezen nagygyules mukodeset fenye" siker es
eredmény koronázza!
.
,
,
Egyletünh. következő küldöttséget nevezett k1, u. ~· B ó do~ h A 1 b e r_ t, Kacz a n d e r A r o ~' Popp e r Jó z s e f, G ró s z J ó zs e f, I x el S o ma, S z ab o Gyula es Cs át h i Szab ó István tr. tagtarsakat.
Kelt Miskólczon, Julius hóban 1867.
Hon:fiui üdvözlettel
a bm·sodi 01·vos-gyógyszerész egylet elnöksége.

11. -A magyar gazdasági egyesület.
Méltóságos alelnök ur !
A magyar orvosok és természetvizsgálók folyó évi augusztus -~ 1-~?l 17-ig Rimaszombatban. t~~tall:dó
nagygyűlésére kapott hazafiui szíves meghívást örömmel vette egyes~letu~k, __ s ~.z alkalomra folyó ~v1 j,u~1~s
27-én tartott igazgató válásztmányi ülésünkből az egyesületet képv1selm kuldottség neveztetett k1 meltosa.
. ,
,
,
. . .
gos gróf S e r én y i L ász 1 ó úr vezérlete mellett.
E küldöttség megnevezett tagjai: méltóságos K u b 1? y l A g ~- s t? ~' meltósag?s báró V a Y A l 11 j o s,
tekintetes Sz e n dr e y J g n á ez u~·ak, M o r .ó c z ~- s t.~ a~ egyesuleti tit~á1~. s a Rimaszombatban netalán
megjelenő egyesületi tagok közöl mmdazok, kik .~ kuldottseghez csatlakozm kivánnak.
Fogadja Méltóságod hazafiui Qdvözletem kijelentését.
Pesten, 1867, julius 10-én.
Az orszáO'OS magyar gazdasági egyesület igazo gató választmánya neve'b en :
K01·izmics László,
alelnök.

12. A felső tiszavidéki gazdasági egylet jegyzőkönyvi kivonata.
Indi tv á ny o z tat ott :
n befolyást melyet a természettudományok gyakorlati alkalmazás~ úgy az o~zerű gazT k' t
e m ve azo
'
b
álló ·
k L • - határozza el az 1gaz"'ató valasztmány,
dászat mint az ezzel szoros kapcso1at an
iparra gya oro '
,
·· 1'
o ,_. l ő f
'd 'k'
· 1 • b R'
mbatban megtartandó természettudósok es orvosok gyu esén a ie s ISzav1 e i
hogy a je en ev en 1maszo.
.
,
.
gazdasági egylet küldöttség1leg képv1seltessek.

•
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Ezen inditvány k özhelyesléssel fogadtatván s határozattá emeltetvén: a magyar természettudósok és
on:os~k ez évi gy.ülésére a felső tisza vidéki gazd~sági egy~et képviseletével Korányi Frigy e s, Szabó
Da v i d, M e s k o Pál és B a r u c h Mór egyleti tagok b1zatnak meg s egyszersmind mindazon egyleti tagok, kik ezen gyűlésen jelen leendnek, a küldöttséghez csatlakozásra fölhivatnak.
A természettudománynak a gazdászat s ipart érdeklő haladásáról szóló jelentés-tétellel a küldöttség
részéről Baruch Mór egyleti tag megbizatik. Jegyzette s kiadta
K o r á 11 y i Mi k 1ó s,

zött időben a czimzett nagygyűlésen S a r 1a y J á no s természet- és mennyiségtani tanárunk személyében
képviselteti.
.
Hivatalos mély tisztelettel
Szarvason, julius 18-án 1867.
Nagyságtok
alázatos szolgája
Tatay István,
a szarvasi fői skola ez i. &z. igazgatótauára.

egyleti titkár.

16. A marmaros-szigeti helvét hitvallásu lyceum.
A máramaros-szigeti helvét hitvallásu lyceum tanári karának a magyar orvosok s természetvizsgálók
nagygyűlésén Rimaszombatban képviseltetésé1;e, ez irat erejénél fogva megbizatik s felhatalmaztatik ugyan-

13. Hevesmegye és a Jászkerület gazdasági egyesülete.

azon tanári kar egyik r. tagja Sz o v át i Lajos úr.
Kelt Szigeten, a tanári gyülésből, augusztus 3-án, 1867.

Tisztelt elnök úr !
A magyar orvosok és természetvizsgálók folyó hó 11-től 17-ig Rimaszombatban tartandó nagygyül~
sére történt meg hivatásunkat kedvesen vevén, van szerencsénk tisztelettel. értesíteni, hogy egyesületünk
ottani képviselésére folyó hó 2-án tartott igazgató választmányi ülésünkbői Kál az dy Mór orvos és K oc z i a n o v i e h J ó z s e f gyógyszerész urak küldettek ki.
Honfi.ni üdvözlettel maradván
Gyöngyösön, 1867-ik év agusztus hó 2-án tartott rendkívüli igazgató választmányi ülésből.
Berecz Fuencz,
alelnök.

14. A sárospataki

főiskola

A magyar orosok és természettudósok XII-ik

igazgatósága.

nagygyűlésének

szives hazafi.ni üdvözlet!

Azon buzgó tevékenység, melyet a magyar orvosok és természettudósok egy részről a szakukba vágó
európai tudományosság vivmányainak elterjesztése körül; más részről az önálló buvárlat mezején hazánk
drága földén évről évre nemes versenyre kelve kifejtenek, e gymnasiumi tanári kart is a legtisztább hazafiui
örömmel és lelkesedéssel ~ra~ztja el. Mert meg vagyunk győződve, hogy a mily nagyszerü a jövendő, mely
a tudósokra a természet titkamak föllebb entésénél várakozik, a mily óriási azon előhaladás, melyet a mivelt
nemzetek a természettudományok körében a legujabb időben létre hoztak; éppenoly nagy mérvben kell megfeszíteni erőnket, hogy az európai miveltség mérlegében mi magyarok is nyomjunk valamit és ne járjunk
sötétségben, hol mások világosságnak örvendenek. Ily gondolatok és érzelmek közt bocsátjuk el két követünket: Zsindely I stvá n és Sz i v o s :Mi h á 1y gymnasiumi tanárokat, hogy legyenek Ők is tagjai azon
társaságnak, mely a tudomány nevében Rimaszombat kies vidékein a négy folyam partjairól ez évben is
összesereglett, hogy vegyenek ők is be azon közszellemből, mely ily alkalommal számos csatornákon szétfolyva élteWleg és megtartólag hat a nemzet egész testére.
Hazafiui szives üdvözlettel maradtunk
Sárospatakon, augusztus 5-én 1867.
A gymnasium tanárai különösen
Szinyei Gerzson,
ez évi gymnásiumi igazgató.

15. A szarvasi

főiskola

igazgatósága.

A magyar orvosok és természetvizsgálók XII-ik nagy-gyűlése alelnökségéhez !
. A szar~asi ev~_ngelikus fő~skola mély tiszteletét és meleg köszönetét küldi Nagyságtoknak a rimaszombati nagygyulésre tortént meghivatásaért; egyuttal általam hivatalosan eleve jelenti, miszerint magát a kitü-

Szilágyi István
igazgató.

17. Pestváros hatósága által 1867-ik év jnlins hó 17-én tartott közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata.
20609. Gerlóczy Károly főjegyző folyó évi 19528-ik számu közgyűlési meghagyás folytán előadja,
miszerint az orvosok és természetvizsgálók folyó évi Rimaszombatban tartandó nagygyűlésére leendő elmenetelre jelentkeztek: Hám z a Máté tanácsnok, Gerlóczy Károly főjegyző, A l dá s y Jó.zs e faljegyző H a v a s P á l aljegyző, iováb bá B a ti z fa l v y S a m u, F u,c h s I g n á c z, P r e y s z M ó n c z, K o·
v ács András, Rad o c z a János, Szentkirályi Albert, Sz ontag h K á. lm á n és W a 11 e nf e 1 d K ár o l y városi képviselő urak.
Most nevezettek a hatóság képviselőivé ezennel kineveztetvén, erről magok igazolásáúl valamint a XII-ik nagygyűlés elnöksége tudomásul j egiyzőkönyvi:kivonat által értesittetni rendeltetik.
Kmf.
Kiadta:
Andreánszky,
aljegyző.

18. Bn da

főváros.

A magyar orvosok és teri;nészetvizsgálók XII-ik nagygyüléséhez

Rimaszombatban.

A tudományosság valamint utját egyengeti a köznevelésnek, úgy maga is annak ered1?1énye; minél
szélesebbre terjed az egyiknek működése, annál hatályosabb befolyása a másikra. Buda fővaro~ soha sem
szűnt meg elismerni, hogy csak az értelmi fejlődés nyujthat a hazaszeretetnek any~got nemz~tün~ boldogítására, és hogy ez értelmi fejlődés nélkül a hazaszeretet a bár mennyire bens~ e.rzel~en tu.l ahg emelkedhetik. Midőn tehát e főváros polgárai hiven meggyőződésükhez örömüket feJezik k1 annyi nemes erő
közremunkálása fölött, részvétüket kívánják egyszersmind tanusitani az által, hogy a maguk kebeléből t.
Per egri ny i Elek tanácsnokot, t. Heg e d ü s János első főorvost, Dr. E n c z F e r e .n c z e t, es t.
S ch e n z l G u i do főreál iskolai igazgatót képviselőkül kiküldik„ azon utalással, hogy megv1vén ős Budának üdvözletét, a haza fejlődésében buzgólkodó nagygyűlésnek, annak munkáiban illő részt venni sziveskedjenek.
Kelt Budán, 1867-ik évi augusztus hó 8-án.
Házmán Ferenci,
polgármester.

16
Mi személyes jelenlétemet illeti sajnálattal kell kinyilatkoztatno~, ho9y miután súlyo~ ~gész~~I?~ ~la
potom miatt szobám küszöbét is alig hagyhatom el, személyes megJ elenesem e nagygyu esen ~ a om

1

19. Ágoston Szász Coburg Koháry herczeg ő fensége levele.
Méltóságos felső-kubinyi és nagy-olaszi Kubinyi Ágoston úrnak, cs. kir. kamarásnak
stb. !ltb. a magyar orvosok és természetvizsgálók XII-ik nagygyűlése alelnökének
Pesten.
Méltóságos alelnök ur !
Örömmel vettem azon bizodalmat, melylyel a magyar orvosok és természetvizsgálók megtiszteltek, midőn Rimaszombatban tartandó XII-ik nagygyülésük elnökévé választottak, - és feltett szándékom volt e
becses bizodalomnak személyesen megfelelni. Kívántam ezt tenni mindazon érdeknél fogva, melylyel általában a practicus életre annyira kiható termés:.1ettudományok iránt és különösen a tisztelt nagygyűlésnek eme
tudományok f~jlesztésére, valamint magyar honunk természet kincseinek kutatása, ipar és gazdászat által
értékesítésére s e szerint az emberiség és kedves hazánk haladására intézett eredménydús működése iránt
viseltetem, mind pedig azon inkább személyes indokból, mely szerint a nagygyűlésnek az ország_ minden vidékéről összeseregJendő tudós tagjaival való érintkezésben különös szellemi élvezetet ígértem magamnak.
Annál nagyobb sajnálattal látom magamat kényszerítve Méltóságodat értesiteni, hogy családi viszonyaim ez idő tájban mulhatlanúl másfelé szólítanak és gátolják személyes megjelenésemet a rimaszombati
nagygyűlés en .

Felkérem e szerint Méltóságodat, mint a nagygyűlés alelnökét : méltóztassék az elnöki teendőket
helyettem elvégezni s nevemben a tisztelt nagygyűlésnek üdvözletem mellett a bennem helyezett bizalomért
szíves köszönetemet kifejezni s egyszersmind előadni, hogy elodázhatlan egyéb kötelezettségeim személyes megjelenésemet ezúttal meg nem engedik.
Ki egyébiránt teljes tisztelettel vagyok méltóságos alelnök urnak
Bécsben„augusztus 3-án 1867.
lekötelezettje
A ii g u sz t, Szász Cobm·g-Góthai herezeg.

lehete~e:.

örömemre szolgált volna a tisztelt társaságnak - azon társaságnak köré?e~ megjelenhetni,
melynek gfuigy egykor elnöke lehettem, felette nagy megtiszteltetésemnek s életem egyik igen kedves em-

, ,
l ·
k ·11 t" h 1 · t l 'csa
lékének tartom.
Legyen kéremMéltóságod- mennyiben ezt szükségesnek velne ez érze m_eimne i e o e yem o ma ·
Kitűnő tisztelettel maradván Méltóságodnak
Purkersdorf (Bécs közelében) julius l-én 1867.
alázatos szolgája
Gr6f Andrássy György.

22 Nagyméltóságú Haynald Lajos kalocsai érsek levele.
Nagyságos Kubinyi Ágoston úrnak, a magyar orvosok és természetvizsgálók

A mii szívesen . elentem volna meg a magyar orvosok és t~rmészetvizsg~lókn~k Rimas.zombatbafi
tartandó rl-ik nagyg~ülésén a hozzám intézett nagyl?ec.~lu.h· meg_li1tvhás foly~~no~~lo:i~~~Ks ~g~yo~~!l foegk'" 1
h
hő á yam már csak azért sem teJesu et, mm ogy a ir
l:r~o~~~~~~ele~gftionali: feputatióba megválasztatván éppen a nagygyülés megtartása idejében leszek e
hivatásombeli teendőkkel elfoglalva.
.
, .. , .
dt
Különben Nagyságod becses hajlamaiba aJánlottan kitunő tisztelette1 mara am
Kalocsán, 1867-ik évi julius 17-én
Nagyságodnak

alázatos szolgája
Haynald Lajos,
kalocsai érsek.

•

23. Kubinyi Ferencz a magyarhoni földtani társulat elnökének levele.
. Különösen tisztelt nagygyűlés!
·
• ~0 1 á t
en élkedő egészségem miatt, képtelen vagyo~ a
Súlyos betegségem köv~tkezt~be? ~eg
Y~l:sé!ymeg. elenhetni. Hogy azonban távollétemben is a
magyar orvosok és természetVlzsgálok idei nagyg~u
,
?-J
'h · z·pser András tagtársunk általam
"l .
,
.
l
t ' "leg beb1zonyitsam. - ne ai i
. H 'di
nagygyu és iránt mely tiszte eteme nemi
„
é
"lésnek német szövegét pedig a1 nger
összeállitott életleirásából, - melyne~ magyar szo:r.1~ ~: :r::ig?Jl'ö~t leendő elosztás végett 650 példánynyal
Vilmos barátomnak ajánlottam, - a tisztelt nagygyu es gJ
bátor vagyok kedveskedni.
67-'k évi Julius 30-án.
Ki egyébiránt mély tisztelettel maradtam Pesten, 18 1
A tekintetes nagygyülésnek

alázatos szolgája
Id. KUbinyi Ferencz,

21. Nagyméltóságú gróf Andrássy György levele.

a magyarhoni földtani társulat elnöke.

Méltóságos alelnök ur !
Méltóságod igen becses junius hó 28-iki - a nagygyűlés egy része által Krai:iznahorka várának megtekintését íllető kívánságát velem tudató levelét a tisztelt társaság meghivó levelével együtt tegnap vettem
- s Méltóságod kivánsá.gához képest azonn:i.I intézkedtem.
észetvizsgálók Munkálatai.
Magyar 0 rvosok és Term

1/

Pesten.

Nagyságos alelnök úr !

20. Méltóságos gróf Zichy Károly levele.
Méltóságos cs. kir. kamarás s alelnök ur !
Van szerencsém tiszteletteljesen jelenteni Méltóságodnak, miszerint a magy~r · orvosok és teqnészetvizsgálók folyó 1867-ik évi augusztus 11-től 17-ig Gömörmegye székvárosában, Rimaszombatban Agoston
Szász Coburg-Koháry herczeg ő fensége elnöklete alatt tartandó XII-ik nagygyűlésére engemet meghívó,
i; folyó évi Május hó 31-én kelt nagybecsű levelét tisztelettel vettem.
Valamint egyrészről ezen becses meghívás szülte érzületeimet nem titkolhatom el, úgy másrészről
kénytelen vagyok abbeli sajnálatomat ezennel kifejezni, miszerint jelenleg itten Karantán országban SzentLeonárdon egészségem helyreállitása végett még több napot tölteni kelletvén, a nagyrabecsült meghívásnak
megfelelni képes nem vagyok.
Ennélfogva, midőn bátorkodom ezenhel Méltóságodat az iránt megkérni, miszerint megnemjelenhetésem felöl herczeg ő fenségét értesíteni méltóztatnék kiváló tisztelettel maradok
Méltóságodnak
·
Szent-Leonárdon, 186 7-ik évi julius 25-én.
alázatos szolgája
Gróf Zi e hy Kár oly.

nagygyűlése alelnökének

18

19

Ezeken kivül a következö: a nagygyűlésre meghivott testületektöl
érkeztek üdvözlö levelek:
A bécsi Pazmaneumt61.
Az épitkezési műemlékeket kikutat6 és fentart6 cs. kir. intézet központi bizottmányát61

-

~

Bécsből.

A győri hittanúlmányi intézettől.
A gyönki reformatus gymnasiumt61.
A cs:. kir. bécsi gazdasági egylet központi választmányát61.
Továbbá Nagy-Várad városa dr. Gr6sz Lajos; az országos erdészeti egyesület Breez
Sándor ; a miskolczi helvét hitvallású föiskola Solymosy Samu küldöttjeik által képviselteték
magukat.
~
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5.

Á hiagyar orvosok és természetvizsgálók Rimaszombatban, 18 67-ik évben tartott

nagygyülésében résztvett tagoknak betűsor szerinti jegyzéke.
l
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Név1

Czím, hivatal vagy foglalkozás

Lakhely

1 Tudomány»ak.

50

• '1, r

'

I ,'

1

1

1 Abonyi János
megyei pörtárnok
Rimaszombat
.Abonyi Pál
megye törvényszéki tanácsos
Rimaszombat
Adriányi Károly,
főpénztárnok
Nyústya
Montedegoi Albert E · n tanuló
Eger
5 Montedegdi Albert Fe~
rencz tr.
''
csillagdai igazgató és anár
Eger
Alitisz András
földbirtokos
Síd
Ambrózy József
ügyvéd
Tiszolcz
Báró Andrian Nándor
a cs. k. birod;ilmi földtani-intézet geologj. Bécs
Aradi János
gyárvezetlí
Nádasd
10 Aradi István
9· 1 _ orvos tudor
Arad
..i}rányi Lajos
orvos tr. egyetemi tnr., magy. akad. tag Pest
.l}dám László
városi főmérnök
N. Körös
Áldásy József
Pest városi aljegyző
Pest
Badínyi Gyul;.t
ügyyéd
Rimaszombat
1m 1n
15 Badínyi Károly
fr J s: , megyei t~sztviselő
Rimaszombat
Bako,a Miklós
;}ff/, ., or".:. tr. megyei főorvos
N. Kőrös
Baks~y István
't•
; J 1 tanár ,,.
Rimaszombat
Baksay József
„,., , kereskedő Rimaszombat
Baksy Sá:r;dor
segéd lelkész
· Velezd
Várgede
20 Balajthy Agoston
lelkész r
Balogh Kálmán
gazda
Alattyán
Almási Balogh Pál
orv. tr. magyar akad. tag
Pest
Barányi ,Gl!sztáv , .. 11 iparos
Rimaszombat
,
orvostudor
Bécs
Bardas M.
11
N. Várad
25 Barlanghi .Adorján A 1 tanár
Barna Imre
esküdt
Rimaszombat
főszolgabíró
Rimaszombat
Bartóffy András
Baruch Mór
orvostudor
Nyíregyháza
Basilides Ignácz
földbirtokos
Tiszolcz
30 Basilides János
földbirtokos
Tiszolcz

gazdászati
gazdászati
gazdászati
természettani
természettani
gazdászati
gazdászati
földtani
gazd. müipar
orvos-sebészi
orv.-s. s régészeti
természettani
gazdászati
természettani
gazdászati
orvos-sebészi
ipar-gazd.
műipari

természettani
természettani
gazdászati
orvos-sebészi
ipar-mütani
orvos-sebészi
természettani
gazdászati
gazdászati
orvos-sebészi
gazdászati
gazdászati

55

60

65

70

75

80

Név
Bata Bálint
Batáry Pál
Batizfalvy Sámuel
Baumgarten Antal
Bánóczy Ferencz
Báthory István
Báthory Nándor
Beauregard Lajos
Beke László
Benk.ár József
Benyó Lajos
Berecz Károly
Bernáth József
Bernáth József
Bernolák Sándor
Béki Sámuel
Bélik László
Bélik Miksa
Bihary Lajos
Bikki J óz~ef
Biringer Adám
Birnstingel Sándor
Biró Antal
Biró László
Bodon Ábrahám
Bogdán Mihály
Bogdán Tivadar
Bokor József
Bolemann Ede
Balkay Vilmos
Bolyó Károly
Bóné Géza
Borbély László
Borbély Lászlóné
Id. Bornemisza István
Ifj. Bornemisza István
Bornemisza László
Bornemisza Sámuel
Bódogh Albert
Bókai János
Bölöny József
Bőmisch Ede
Böröndy Lajos
Brecz Sándor
Brancs István
Brancs Nándor
Brusek Henrik
Brzorád Rezső
Bugát Ferencz
Bugát Lajos
Bukovszky János
Buzinkay Gyula
Chlebovics János

Czím, hivataÍ vagy foglalkozás

Lakhely

Zádorfalva
Félegyháza
Pest
Ipoly-Kürt
Pest
Pest
Pest
Polonka
erdőmester
Otrokocs
jogász
Rimaszombat
vasgyáros
Rimaszombat
városi aljegyző
Pest
író
Buda
tanár
Rimaszombat
városi tanácsos
Pest
jogász
Kövesd
lelkész
Alsó-Vály
földbirtokos
Rakottyás
földbirtokos
Aggtelek
földbirtokos
Rimaszombat
szürszabó
Nyitra
gymn. tanár
.
Tiszolcz
kereskedő
H. Böszörmény
segéd lelkész
Gyoma
orvostanhallgató
Rimaszombat
alispán
Ózd
orvostudor, gyári orvos
Losoncz
orvostudor
Pest
nevelő
Léva
gyógyszerész
Rozsnyó
.
.tanár
orv. tr. egyet. m. tanár, kórházi r. orvos Pest
Sz. Fehérvár
megyei jegyző
Jánosi
földbirtokos
Jánosi
földbirtokos neje
F. Bátka
földbirtokos
Uza-Panyit
földbirtokos
Tamásfala
földbirtokos
Bátka
földbirtokos
Miskolcz
.
.
orv. tr. főorvos
orv. tr. a P· gyermekkórház igazg. főorv. Pest
N. Várad
jogász
Igló
tani tó
Dédes
gazdatiszt '
Dobsina
az orsz. erdész-egylet képviselője
Rima.szombat
építész
Kis-Jenő
orvostudor
Nagy Rőcze
erdő bíró ·
.
Mogyorós
kőszénbánya tulajd. és földb1rt.
Pest
mérnök
Megér
gazda
Losoncz
iparos
Pest
orvostudor
Rimaszombat
ügyvéd
lelkész
orvostudor
orv. tr. egyet. m. tanár, tit k á r
orvostudor
gymnasiumi tanár
orvostudor
real tanár

Tudományszak.
gazdászati
orvos-sebészi
orvos· sebészi
orvos-sebészi
ásvány-földtani
orvos-sebészi
orvos-sebészi
gazdászati
természettani
ásv.-földtani
gazdászati
gazdászati
földtani
természettani
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
'
ipar
természettani
gazdászati
gazdászati
orvos-sebészi
gazdászati
orvos-sebészi
orvos-sebészi
természettani
áw.-vegytani
régészeti
állam orvostani
természettani
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
orvos-sebészi
orvos-sebészi
természettani
természettani
gazdászati
gazdászati
gazdászati
orvos-sebészi
gazdászati
gazdászati
ásv.-földtani
gazdászati
iparműtani

orvos-sebészi
természettani
4*

20
--

s

"<Í!
~

21

..

Név

Czím, hivatal vagy foglalkozás

Lakhely

Tudományszak.

00.

s

Név

"<Í!
~

Lakhely

Czim, hivatal vagy foglalkozás

Tudományszak.

00.
1

Czabalay Kálmán

85 Czibur Bertalan

1

i

1.

1

i

Czibur Gusztáv
Czibur Kálmán
Csák Károly
Csemiczky Pál
90 Csermák Kálmán
Csesznok Pál
Cséplő Péter
Csider Károly
Csider László
95 Csilléri Kálmán
Csorba Lajos
Danielisz Gusztáv
Danielisz Károly
Dapsy Ede
100 Dapsy József
Dapsy Kornél
Ifj. Dapsy Pál
Dapsy Vilmos
Dávid István
105 Dávid Pál
Debreczeny Pál
Dégenfeld József
Décsy Lajos
Diczenty Pál
'
110 Dirner Lajos
Dobay Vilmos
Doctor Frigyes
Dománszky Ferencz
Domokos László
115 Donogány Jakab
Dorogsághy Dénes
Dráskóczy Gyula
Dubányi János
Dulitzky Vilmos
120 Ecseghy Ferencz
Id. Ecseghy József
Eisenmayer Sándor
Elefánt Mihály
Entz Ferencz
125 Entz Géza
Ercsey Imre
Ethey Frigyes
Ethey Károly
Fabinyi Rezső
130 Fabinyi Sámuel
Fanta A~olf
Farkas Abrahám
Farkas Endre
Farkas Ferencz
135 Farkas János
!Farkas János

földbirtokos
gyógyszerész
földbirtokos
vasgyár igazgató
földbirtokos
földbirtokos
lelkész
orvostudor
tanár
ügyvéd
megyei ügyész
jogász
orvostudor
iparof3
iparos
földbirtokos
kereskedő

földbirtokos
megyei jegyző
ügyvéd, orsz. képviselő
tanár
gymn. tanár
földbirtokos
földbirtokos
földbirtokos
orvostudor
orvostanhallgató
bánya igazgató
tiszavidéki vasuti orvos
iparos
képviselő

orv. sebész tr. főorvos
tanár
földbirtokos
orvostudor
városi levéltárnok
ügyvéd
földbirtokos
tanársegéd
lelkész
orv. tr. magy. akad. tag
szigorló orvos
orv. tudor, főorvos
földbirtokos
szolgabíró
tanuló
kereskedő

orvos tr. vár.
földbirtokos
ügyvéd

főorvos

1 főkapitány

l gyakorló
1 ügyvéd

orvos

l Putnok
Nagy-Mihály
Feled
N. Rőcze
Uraj
Bej e
Ohtina
Rimaszombat
N. Várad
Rimaszombat
Rimaszombat
Kecskemét
H. Szoboszló
Rimaszombat
Rimaszombat
Bakti
Rimaszombat
Jánosi
A. Szuha
Rimaszombat
Pozsony
Pozsony
Aranyos
Szirák
Jankafalva .
Enying
Pest
Dobsina
P. Ladány
Pest
M. Vásárhely
Nagy-Enyed
Kassa
Harkács
Gyula
Pest
Rimaszombat
Rimaszombat
Pest
Pest
Buda
Pest
N. Várad
Rimaszombat
Rimaszombat
Jólsva
Jólsva
Sz. Fehérvár
Dulháza
Rimaszombat
Rimaszombat
Rácz-Almás
Rimaszombat

gazdászati
ásv.-vegytani
gazdászati
ásv.-földtani
gazdászati
gazdászati
természettani
orvos-sebészi
természettani
természettani
természettani
régészeti
orvos-sebészi
ipar
ipar
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
régészeti
termés zettani
gazdászati
gazdászati
gazdászati
orvos-sebészi
orvos-sebészi
ásványtani
·orvos-sebészi
ipar-gazdászati
gazdászati
orvos-sebészi
természettani
gazdászati
orvos-sebészi
gazdászati
természettani
gazdászati
gazdászati
régészeti
gazdászati
állat-növénytani
orvos-sebészi
gazdászati
gazdászati
természettani
ipar
orv.-sebészi
gazdászati
természettani
ipar-gazdászati
orvos-sebészi
1természettani

Fauser Antal
Fayman Antal
Fábry János
140 Fáy Barnabás
Fáy Gusztáv
Fáy László
Fáy Miklós
Fáy Tamás
145 Fehér Nándor
Feistl József
Fejérváry János
Fekete József
Fekete József
150 Fekete Nándor
Fellöcker Zsigmond
Ferdinandy László
Fery U. Arnold
Findura Imre
155 Fischer Károly
Fischer Péter
Fleischer József
Flór Ferencz
Foetterle Ferencz
160 Fornet Jenő
Frantz Alajos
Frivaldszky János
Frivaldszky Imre
Fromhold Károly
165 Fuchs Ignácz
Galaj da .J ózsef
Gaskó Károly
Gaszner Gida
Gajásy Lajos
170 Gerlóczy Gyula tr.
Gerlóczy Károly
Geyer Gyula
Gilewszki Károly
Glos Arthúr
175 Gluzek Gyula
Glück Miksa
Gotthard Alajos
Gottlieb Elek
Gózon Kálmán
180 Göllner Frigyes
Göllner Lajos
Gömöry János
Gömöry Sándor
Greguss Ágost
185 Greguss Gyula
Greiner Lajos
Ifj. Gresits József
Groák Ignácz
Grosz József

Pest
Rozsnyó
Rimaszombat
tanár
Oldalfalva
földbirtokos
Nyústya
megyei első alispán
Decske
földbirtokos
Rimaszombat
földbirtokos
Jánosi
törvényszéki iktató
Dobsina
orvostudor
Balassa-Gyarmat
gyógyszerész
Rimaszombat
m. törvényszéki tanácsos
Miskolcz
alpolgármester
Pest
gymnasiumi tanár
Putnok
gyógyszerész
Kremsmünster
hittanár
Ózd
vasgyár egyesületi pénztárnok
Balog
gazdatiszt
S. Tarján
jogász
Rima-Brezó
mérnök
Pest
sebészi műszerész
Pest
orv. tr. egyetemi m. tanár
Pest város tiszti főorvosa, magy. akad. tag Pest
Bécs
bánya tanácsos
Feled
m. törvényszéki tanácsos
Eger
orvostudor, m. főorvos
Pest
nemz. muzeumi őr, magy. akad. tag
Pest
orvos tr. magy. akad. tag
Pest
orvos tr.
Pest
kereskedő
Szilágy-Somlyó
orvos seb. tr.
Rimaszombat
iparos
Bozita
gazdatiszt.
Szegszárd
orvostudor
Pest
műegyetemi tanár
Pest
városi főjegyző
Rozsnyó
tanár
Krakó
orv. tr. egyetemi tanár
Szalócz
vasgyár igazgató
Pest
gazda
Mező-Kövesd
orv. tr. járási orvos
Rimaszombat
ügyvéd
Melegh egy
erdőmester
Halas
jogász
Beszterczebánya
gyógyszerész
Losoncz
iparos
Pohorella
Koburg hg. vasgyári igazgatója
S. Ta1ján
bánya mérnök
Pest
iró, magy. akad. tag
Pest
tanár, magy. akad. tag
Jólsva
erdő tanácsos
Losoncz
gépész
Miskolcz
kereskedő
Miskolcz
orvostudor
gyógyszerész

kereskedő

.

ásv.-földtani
ga~dászati
állat-növénytani
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
orvos-sebészi
vegytani
gazdászati
természettani
természettani
vegytani
ásványtani
ásv .-földtaní
gazdászati
régészeti
földtani
orv.-sebészi
orv.-sebészi
orv.-sebészi
földtani
gazdászati
orv.-sebészi
állattani
állattani
orv.-sebészi
gazdászati
orv.-sebészi
gazdászati
gazdászati
orvos-sebészi
term.tani s gazd.
terrr:.tani s gazd.
természettani
orvos-sebészi
ipar-mű tani
gazdászati
orv.-sebészi
gazdászati
_gazdászati
természettani
ásványtani
ipar-mütani
ásványtani
ásványtani
természettani
természettani
gazdászati
ipar-mütani
gazdászati
orv.-sebészi

1
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Tudományszak.
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190 Grósz Lajos
Grosz Lajos
Gyomlay Gellért
György Endre
Gyulay Gábor
195 Gyürky Lajos
Hajcsi Sándor
Hajnal Albert

liillász Géza

,,

1

1

Halász Olivér
200 Halász Orbán
Halász Tivadar
Hamaliár Károly
Hamary Dániel
Hamvay Aladár
205 Hamvay Zoltán
Harmaczy Béla
Hauer Ferencz
Hauser Henrik
Havas Pál
210 Havas Sándor
Hazslinszky Frigyes
Hágen Sándor
Hámos József
Hegedüs Bertalan
215 Hegedüs Ferencz
Hegedüs János
Hegedüs Lajos
Hegedüs László
Hegedüs Lipót
220 Hegedüs Victor
Id. Hegyessy Sándor
Ifj. Hegyessy Sándor
Henszlmann Kálmán
H erlics k a Adolf
225 Hermann Otto
Hevessy Benedek
Ifj. Hevessy Bertalan
Hofman Mih. Leon
Holles Dániel
230 Holló Dénes
Holló Pál
Horváth Béla
Horváth Géza
Horváth György
235 Horváth János
Horváth László
Hother György
Hudoba Sámuel
Hunfalvy János
240 Jancsik Ede
Jancsovics István
. Jancsovics P éter

Biharmegye törvényszéki főorvosa
orvos tr.
jószágfelügyelö
Jogász
iparos
orvos tr.
tanár

N. Várad
Csetnek
N. Várad
M. Sziget
Rimaszombat
Rozsnyó
Rozsnyó
műtőorvos
Békés
orvos tr. föorv. m. akad. tag, e 11 e nő r Pest
jogász
Pest
jogász
Gyón
jogász
Gyón
gyógyszerész
Rimaszombat
orvostudor
Tata
földbirtokos
Naprágy
megyei aljegyző
Hamva
ügyvéd
Rimaszombat
a birod. földtani intézet igaz.~. akad. tag Bécs
orvostudor
Pest
városi aljegyző
Pest ·
m. k. belügyminiszteri osztály tanácsos Buda
tanár. magy. akad. tag
Eperjes
gyógyszerész
P. Ladány
földbirtokos
Cserencsény
iparos
~imaszombat
tiszttartó
-Buda
orvostudor
Ó-Buda
gyógyszerész
Kassa
jogász
Buda
kereskedő
Rimaszombat
cs. k. hadnagy
Rimaszombat
ügyvéd
Csoltó
tan'uló
Csoltó
ügyvéd
Pest
cs. k. kapitány
Rimaszombat
erd. museumi conservator
Kolozsvár
földbirtokos
Füge
jogász
Tornallya
városi orvos
Podgorze
lelkész
Csetnek
m. törvényszéki tanácsos
Rimaszombat
földbirtokos ·
Harmacz
jogász
Kecskemét
orvostanhallgató
Bécs
orv. tr. egyet. tanársegéd
Pest
földbirtokos
Rimaszombat
mérnök
Osgyán
földbirtokos
Miskolcz
földbirtokos
Rimaszombat
műegyetemi tanár, magy. akad. tag
Buda
N. Becskerek
gymn. tanár
lelkész
Sz:irvas
ügyvéd jelölt
Szarvas

orv.-sebészi
orv.-sebészi
gazdászati
állat- és növény.
műipar

orv.-sebészi
természettani
orv.-sebészi
· orv.-sebészi
természettani
régészeti
régészeti
ásv.-vegytani
orv.-sebészi
gazdászati
gazdászati
gazdászati
ásv.-földtani
orv.-sebészi
gazdászati
régészeti
állat-növénytani
vegytani
gazdászati
ipar
gazdászati
orv.-sebészi
ásv.-vegytani
természettani
ipar
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
természettani
állattani
gazdászati
gazdászati
orv.-sebészi
természettani
gazdászati
gazdászati
:i;égészeti
állattani
orv.~sebészi

gazdászati
ásv.-földtani
gazdászati
gazdászati
állam• orvostani
régészeti
gazdászati
gazdászati

s
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Név

Jankó Miklós
Ján János
245 Jedlik Ányos tr.
Jermy Gusztáv
Jeszenszky Pál
Jeszny Gáspár
Juhász Kálmán
250 Jungmann ,Dániel
J ureczky Armin
Juszth János
Juszth ;rózsef
Kaan Agost9n
255 Kaczánder Aron
.Kaczánder Gyula
Kaczánder Lipót
Kada Endre
Kain Albert
260 Kain Béla
Kalazdy Mór
Kalchbrenner Károly
Kalla Jenő
Kalla Mihály
265 Kanizsay Károly
Kanka Károly
Katona Géza
Kálmán Frigyes
Kálnitzky Endre
270 Káposztás József
Kármán Salamon
Kátai Gábor
Kecskeméthy Aurél
Kecskési Ede
275 Kende Ferencz
Kerepessy István
Kégl Ferencz
Kirhmayer György
Kimer Károly
280 Kiss Antal
Kiss Gusztáv
Kiss Péter
Kishonty Gyula
Kiszely János
285 Kiszely József
Klaniczay József
Klein Gyula
Klein János
Klein László
290 Klein Mihály
Knoblauch Agoston
Knöpfler Vilmos
Knyaskó István
Koch Antal
295 Id. Kocziánovich József

Czím, hivatal vagy foglalknsás
ügyvéd
m. törvényszéki tanácsos
egyetemi tanár magy. akad. tag
tanár
tanár
gazdatiszt
orvos 11eb. tr.
gyógyszerész
lelkész
gymn. tanár
vasgyári tiszt
ügyvéd
orvos tr.
tanuló
tanuló
orvos tr.
orvos tr.
orvostanhallgató
orvos tr.
lelkész. magy. akad. tag
ügyvéd
építész
lelkész
orvos tr. országos szemész
orvos tr. megyei főorvos
gazda
lelkész
kereskedő

könyvkereskedő

orvos tr.
iró
erdőmester

földbírtokos
földbirtokos
lelkész
földbirtokos
hitjelölt
orvos tr.
tanár
magánzó
ügyvéd
erdőmester

lelkész
mérnök
tanuló
tanuló
papnövendék
orvos tr. m. főorvos
gyár vezető
orvo11 tr. kir. tanácsos
iparos
gymn. tanár
gyógysz~rész

Lakhely

/ Tudumány„ak.

Csetnek
Rimaszombat
Pest
Igló
Igló
Jánosi
Nyiregyháza
Rózsahegy
Rimaszombat
Rozsnyó
Tiszolcz
Pest
Miskolcz
Miskolcz
Miskolcz
Kecskemét
Debreczen
Debreczen
Gyöngyös
Szepes-0 laszi
Rimaszombat
Rimaszombat
Tisza-Őrs
Pozsony
Szikszó
Rimaszombat
F. Vály
Rimaszombat
Rimaszombat
Pest
Buda
Derencsény
Báhó
Lekenye
Ó-Barok
Palocsa
Rozsnyó
Rozsnyó
H. M. Vásárhely
Pest
Rimaszombat
P. Szabadka
Sajó-Püspöki
Rimaszombat
Rév· Komárom
Rév-Komárom
Rév-Komárom
Rév-Komárom
Vigtelke
M. Vásárhely
Osgyán
Eperjes
Gyöngyös

gazdászati
természettani
természettani
term.- és földtani
természettani
gazda
orv.-sebészi
ásv.-vegytani
gazdászati
természettani
ásv.-vegytani
természettani
orv.-sebészi
természettani
természettani
füvészefi
orv.-sebészi
orv.-sebészi
orv.-sebészi
földtani
természettani
ipar-gazd.
természettani
orv.-sebészi
orv.-sebészi
ipar-gazd.
ipar-gazd.
természettani
természettani
orv.-sebészi
gazd. s régészeti
gazdászati
gazdászati
gazdászati
természettani
gazdászatí
természettani
orvos-sebészi
ásv.-vegytani
gazdászati
természettani
gazdászati
természettani
természettani
természettani
természettani
régészeti
orv.-sebészi
gazdászati
ovvos-sebészi
gazdászati
természettani
\ ásv.-vegytani

' il
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Név

1

1, ·l
1

Ifj. Kocziánovich József
Kohn Adolf
Kohn Manó
Kollár János
300 Kolosváry István
Koltay Jakab
Komjáthy Ferencz
Korbélyi Endre
Koren Károly
305 Kovács Alajos
Kovács András
Kovács Lajos
Kovács Nándor

~

Cz!m, hivatal vagy foglalkozás

Lakhely

tanuló

kereskedő

Gyöngyös
jár. orvos
Rimaszombat
Szákul
föszolgabiró
jogász Szarvas
ügyvéd
Halas
iparos
Pest
orvostudor
Rimaszombat
Csákvár
orvos jelölt
földbirtokos
N. Röcze
iparos
N. Szuha
jár. orvos
Pest
elemi tanító
Serke
Kovács Sebestény Endre orv. tr. kórh föo
k d
Rimaszombat
310 Kovács Zsigmond
földbirt k · rv., m. a a ·tag, a 1e1 n. Pest
Köhler Albert
gazdász~t~:egéd
N. Sznha
Köszeghy Mihály
orvos tr. főorvos
Rima-Szécs
Kraetschmár Adolf
kereskedő
Szathmár
Kraroaris Károly
tanár
Rimaszombat
315 Kr?nner József Sándor tr. muzeumi őrsegéd
Rozsnyó
Knck Rudolf
orvos tr kó há . ~„
Pest
K · 1 J·
· r z1 ivorvos
p
r1eg er ozsef
apát és iskola í az tó
est
Krmnan ~lek
lelkész
g ga
Pest
Kröczer Agoston
gyógyszerész
Rozlozsnya
320 Kubinyi
Agoston
nemz muz i'g
k d
Tokaj
· · Al d
· az. m. a a · t· a. 1 e 1 n o„ k p est
jogász·
K ub my1 a ár
Kubinyi Arnold
földbirtokos
Várgede
Kub~ny~ Béla
földbirtokos
Várgede
_ Kubmy1 Gusztáv
szolgabiró
Várgede
320 Kubinyi Gyula
földbirtokos
Nyústya
Kubinyi László
m to··rve'nys ék' t á
Duzsnok
·
z I an csos
R'
K b· ·
u ~ny~ A1f:a~ó
vasgyár igazgató
61maszombat
Kubmyi Odon
földbirtokos
zd
Kubinyi Rudolf
földbirtokos
K~enócz
330 Kudelka János
gazdatiszt
Vargede
Kuhinka István
földbirtokos
1J'.1rkács
Kun Tamás
orvos tr.
UJantalvölgy
Kunszt János
kereskedp
Miskolcz
orvos tr.
Losoncz
_ Kutiák Ágoston
33b Kürthy János
kir. jogakademiai tanár
N. Várad
Lakatos Miklós
főszolgabíró
N. Várad
Langer Ignácz
orvostudor
Nádaska
Latinák Frigyes
gyáros
Washington
340 tatinák Rudo
vasgyár tulajdonos
Rimaszombat
eitner Károly
?.ányász, és belügyminiszt. hiv.
Ploszkó
Lengyel Andor
ugyvéd
Pest
Lengyel Béla
tanársegéd
Rimaszombat
Lengyel Ferencz
jár. orvos
Pest
Lengyel György
joggyakornok
Rimaszombat
345 Lengyel Nándor
földbirtokos
Rimaszombat
Lengyel Pál
földműves
Harmacz
Lengyel Samu
ügyvéd
Rimaszombat
Lengyelffy Alajos
városi tisztviselő
Rimaszombat
Pest

1

Tudományszak.

természettani
gazdászati
orv.-sebészi
gazdászati
földtani
gazdászati
ipar-műtani

orvos-sebészi
orvos-sebészi
gazdászati
gazdászati
orvos-sebészi
természettani
orv.-sebészi
gazdászati
gazdászati
orv.-sebészi
gazdászati
természettani
földtani
orvos-sebészi
természettani
természettani
ásv.-vegytani
állattani s gazd.
régészeti
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
ásv.-földtani
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
orv. -sebészi
növénytani
orv.-sebészi
régészeti
gazdászati
orv.-sebészi
gazdászati
iparmütani ·
ásv .-földtani
természettani
ásv.-vegytani
orv.-sebészi
természettani
gazdászáti
gazdászati
gazdászati
gazdászati

rn
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N év

Lenhossék József
350 Lenner Miklós
Lenner Nándor
Lichárd Károly
Lichárd Samu
Lichtschein Adolf
355 Lipthay József
Listvány Antal
Liszka József
Lithvay Mátyás
Losonczy Gyula
360 Losonczy Jenö
Losonczy Károly
Losonc1y László
Lovas Abrahám
Löcherer Tamás
365 Lőrinczi Endre
Lövy ~!luárd
Lubik Odön
Br. Luzsénszky Henrik
Machay Endre
370 Madarász Gusztáv
Madarász Rezső
Major József
Majorossy Géza
Makara György
375 Malatinszky Ferencz
Malatinszk \ Frigyes
Malatinszky Vilmos
Maléter Ede
Maléter Sándor
380 Malinák Ede
Manczel József
Marasztony Antal
Marczel János
Máriássy Kálmán

385 Marikovszky Gusztáv
Markos Péter
Markó László
Martiny .János
Martinyi József
390 Marton Géza
Marton Kálmán
Marton Rudolf
Mauks ~ároly
Mayer Agoston
395 Mayer Rezső
Málna y Ignácz
B. Mednyánszky Dénes
Meiszner Mór
Mesko Samu
400 Mészáros Antal
Michnay Lajos

Czím, hivatal vagy foglalkozás
egyet. tanár, magy. akad. tag
cz1mz. kanonok, alesperes, plebános
földbirtokos
földbirtokos
bánya-mérnök
orvos tr.
gyógyszerész
erdészeti pénztárnok
gyógyszerész
ügyvéd
földbirtokos
földbirtokos
földbirtokos
tanár
mérnök
megyei ügyész
városi ügyész
orvostudor
törvényszéki segéd
földbirtokos
tanár
gyógyszerész
orv. tr. megyei főorvos
ügyvéd
orv. tr. egyet. tanársegéd
orvos tr.
kir. táblai ülnök
ügyvéd
jogász
szolgabíró
gyógyszerész
ügyvéd
czipész
festész
orvos tr.
földbirtokos
orvos tr. t i t k ár
m ügyvéd, földbirtokos
orvostanhallgató
földbirtokos
tanái:jelölt
fölJbirtokos
ügyvéd
földbirtokos
orvos tr.
orvos tr. főorvos
gyógyszerész
OrVl•S tr.
főbányagróf

rabbi
gyártulajdonos
gazdatiszt
orvos tr.

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai.

Lakhely
] Pest
Sz. Simon
Rimaszombat
Rimaszombat
Szalócz
Rimaszombat
Tornallya
Meleghegy
Pest
Ó-Buda
Csobánka
S. Szentpéter
S. Szentpéter
N. Körös
Rimaszombat
Rimaszombat
Rimaf:!zombat
Putnok
Rimaszombat
Osgyán
Rozsnyó
Rozsnyó
Rozsnyó
Gyula
Pest
Pápa
Pest
Rima-Brezó
Pest
Licze
Rimaszombat
Rimaszombat
Rimaszombat
Rimaszombat
N. Rőcze
Berzéte
Rimaszombat
Debreczen
Miskolcz
Rochfalva
Rimaszombat
Kövi
Rima-Brezó
Ohtina
Vereskő

N. Várad
Miskolcz
Tótfalu
Selmecz
Rimaszombat
Dobsina
P. Gernyö
Szendrő

'l'udomán yszak
élct-boncztani
természettani
gazdászati
gazdászati
ásv.-földtani
orv.-sebészi
vegytani
gazdászati
ásv. s vegytani
természettani
gazdá~zati

gazdaszati
gazdászati
régészeti
műipar

régészeti
gazdászati
orv.-sebészi
gazdászati
gazdászati
természettani
vegytani
orv. -sebészi
gazdászati
orv.-sebészi
orv.-sebészi
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
vegytani
gazdászati
gazdászati
gazdászati
orv.-sebészi
gazdászati
orv. -sebészi
term.tan. gazd.
orv.-sebészi.
gazdászati ·
természettani
gazdászati
gazdászati
gazdászati
orv .-sebészi
orv.-sebészí
ásv.-vegytani
orv.-sebészi
ásv.-földtani
gazdászati
gazdászati
gazdászati
orv.-sebészi

5
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Név

1

1

Mihalik Dezső
Mihalik Pál
Miklovics Ferencz·
406 Miklovics György
Miks Ferencz
Mikulik János
Miskolczy Mihály
Moes M;ksa
410 Moldoványi Sándor
Molitórisz János
Molnár István
Molnár Victor
Mommer Antal
415 Mommer József
Morócz Ágost
Morócz István
Morócz Miklós
Mosel Antal
420 Motura Antal
Nagy Ferencz
Nagy Ignácz
Jagy József
Nagy Lajos
425 Nagy Miklós
Nagy Pál
Nagy Pál
Nagy Sámuel
Nandrássy Mátyás
430 Nemes János
Némedi József
Németh Károly
Nasztl Mór
Niedermann Gyula
435 Noltén Károly
Novák Ferencz
Novák Ödön
B. Nyáry Jenő
B. Nyáry Sándor
440 B. Nyáry Sándorné
Nyiri György
Okolicsányi Dénes
Okolicsányi Gáspár
_ Okolicsányi Mihály
440 Okolicsányi Zsigmond
Oláh Gyula
9rbán József
9csváry Ede
Ováry Pál
450 Pados János
Palánszky, Sámuel
Palóczy Abrahám
Pap 1\t~elchisedech
Papp Abrahám

Czím, hivatal vagy foglalkozás
jogász
ügyvéd
földbirtokos
tanár
épitész
iparos
orvos tr.
gazda
gyógyszerész
megyei főügyész
orv. tr. városi főorvos
földbirtokos
~yárigazgató

iparos
gazdatiszt
az orsz. gaz. egylet titkára
megyei aljegyző
bánya főnök
lelkész
iparos
segéd tanár
orvos tr. főorvos
orvostanhallgató
útbiztos
megyei főjegyző
lelkész
kir. táblai ülnök
kereskedő

ügyvéd
lelkész
iparos
gyáros
orvos tr. egyetemi m. tanár
földbirtokos
gymn. tanuló
tanár
földbirtokos
kapitány és földbirtokos
föl~birtokos neje
gyogyszerész
földbirtokos
földbirtokos
földbirtokos
belügyminiszteri titkár
orvos tr.
tanár
türdőorvos

orvos tr.
orvos tr. és áldozár
gymn. tanár
m. törvényszéki tanácsos
gymn. igazgató
k. mérnök

Lakhely

Tudományszak.

Balog
gazdászati
Balog
gazdászati
Rimaszombat
gazdászati
Rimaszombat
~azdászati
Rimaszombat
ipar
I}imaszombat
ásv.-földtani
Er-Diószeg
orvos-sebészi
Királyi
gazdászati
Balassa-Gyarmat vegytani
Rimaszombat
természettani
Halas
orv.-sebészi
Abafa 1a
gazdászati
Gács
iparműtani
Gács
iparmütani
Deresk
gazdászati
Pest
gazdászati
Ragyócz
gazdászati
Kolozsvár
földtani
Tiszolcz
gazdászati
Rimaszombat
ipar-gazd.
Sáros-Patak
természettani
Nyitra
orv.-sebészi
Rimaszombat
orv.-sebészi
Pálfala
gazdászati
Rimaszombat
gazdászati
Bátka
természettani
Pest
gazdászati
N. Rőcze
gazdászati
N. Várad
régészeti
D édes
természettani
Rimaszombat
iparmütani
Pest
iparműtani
Pest
orvos-sebészi
N. Szuha
gazdászati
Esztergom
természettani
Esztergom
természettani
Bást
gazdászati
P iliny
gazdászati
Piliny
gazdászati
N Várad
vegytani
1{ ma Bánya
gazdászati
Ráhó
gazdászati
Losoncz
gazdászati
Pest
gazdászati
Jászberény
orv.-sebészi
Sáros-Patak
természettani
Jásza
orv.-sebészi
Abauj-Szántó
orv.-sebészí
Pest
orv.-sebészi
Nyíregyháza
természettani
Rimaszombat
gazdászati
Gyöngyös
természettani
· Rimaszombat
ásv.-földtani

N év

455 Pataky Dániel
Patay János
Patzauer ;\I ór
Patzek Mór
Pauer Miksa
460 Pazár István
Pazár Károly
Pazár Miklós
Pászto~ Pál
Pávay Elek tr.
-!65 Peplowszky László
Peplowszky Sándor
Peregriny Elek tr.
Perjéssy Ferencz
P erj éssy János
470 Pető D ániel
P etrovics Miklós
Pettkó János
Pilz Otto
Plichta Sámuel
475 Plichta Soma
Polgáry Károly
Pongrácz Arnold
Pongrácz Mihály
Poor Imre
480 Po os Gyula
Pósch József
Pristyák János
Putnoky Mór
Radvány ,István
485 Ragályi Abrahám
Ragályi Ferdinand
Ragályi József
Ragályi Miksa
Raisz Gedeon
490 Rajzinger Sámuel
Rakovszky Gusztáv
Rapos József
Ráth József
Réczey Imre
495 Richter Dániel
Román V. János
Rosty József
Rómer Flóris
Rónay J áczint
500 Róth Kálmán
Róth Pál

Rózshy József
Rösler Gyula
Samarjay József
505 Sarlay János ·
Sándy Gyula

Czím, hivatal vagy foglalkozás
orvos tr. erd. orsz. főorvos
városi tanácsos
orvos tr.
orvos tr. megyei főorvos
huta mester
tani tó
tani tó
gazda
lelkész
muzeumi őr
orvostanhallgató
orvos tr.
városi tanácsos, magy. akad. tag
seborvos
ügyédjelölt
lelkész
vasgyári igazgató
akad. tanár, magy. akad. tag
tanár
városi tanácsos
orvos tr. megyei orvos
földbirtokos
földbirtokos
orvos tr. főorvos
orv. tr. egyet. m. tanár, m. akad. tag
földbirtokos
vegytr. gyógyszerész
földbirtokos
földbirtokos
igazgató
földbirtokos
földbirtokos
földbirtokos
földbirtokos
orvos tr.
iparos
földbirtokos
képezde igazgató
orvos tr. egyet. tanársegéd
orvos tr.
orvos tr.
igazgató
földbirtokos
egy. tanár, magy. akad. tag
orsz. képviselő, magy. akad. jegyző
ügyvéd
gyógyszerész
orv. tr. kórházi főorvos, m. akad tag,p é n z- é s l e v é l t á r n o k
mérnök
földbirtokos
tanár
festész

Lakhely

Tudományszak.

Kolozsvár
Rimaszombat
Bécs
Rimaszombat
Nyústya
Jolsva
Rimaszombat
Várallya
Rimaszombat
K olozsvár
Baja
Baja
Buda
Rimaszombat
Rozsnyó
Radnót
Csetnek
Selmecz
Versecz
Rimaszombat
Losoncz
Osgyán
T amásfala
L osoncz
P est
L osoncz
Rozsnyó
Dobócza
Kelemér
Miskolcz
Balajt
Ragály
Balajt
Bodolló
Sáros-Patak
Rimaszombat
Rimaszombat
P est
Pest
P est
Rimaszombat
Rozsnyó
Rozsnyó
Pest
Pest
Rimaszombat
Dé és

orY.-sebészi
gazdászati
orvos-sebészi
orvos sebészi
ásványtani
növénytani
gazdászati
gazdászati
természettani
füvészeti s ásv.
földtani
orv.-sebészi
állattani
orv.-sebészi
természettani
természettani
ásv.-földtani
ásv.-földtani
természettani
gazdászati
orv.-sebészi
gazdászati
gazdászati
orv.-sebészi
orv.-sebészí
gazdászati
vegytani
gazdászati
gazdászati
ipar
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
orv.·sebészi
ipar
gazdászati
állam orvostani
orv.-sebészí
orv.-sebészi
orv.-sebészí
régészeti
gazdászati
régészeti
természettani
gazdászati
vegytani .

Pest
Bécs
Rimaszombat
Szarvas
Rimaszombat

orv.-sebészi
ipar-mű tani
gazdászati
természettani
természettani
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Név

Czím, hivatal vagy foglalkozás

Lakhely

Tudományszak.
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Név

Czím, hivatal vagy foglalkozás

Lakhely

Tudományszak.

00

Sárkány Lajos
Schablik György
Scheffer Gusztáv
510 Scherfel .Aurél
Schiktanz Ferencz
Schlosser .Albert
Schlosser Kár. Lajos
Schmidt Otto
515 Scholtz Gusztáv
Schönberger N.
Schvarzl József
Schwarz .Armin
Schubert Lajos
520 Sebes Benedek
Segesváry Jenő
Id. Senka József
Ifj. Senka József
Gf. Serényi László
525 Severlay Károly
Siklósy Gyula
Simon János
Skamla Róbert
Sohay József
530 Solymosy Samu
Somogyi Rudolf
Somoskeőy Károly
Soós Mihály
Soós Miklós
535 Soós Miklós
Spitzer Károly
Staub Mór
Steiner Imre
Stern .Adolf
540 Suhomel .Albert
Süteő István
Sváby Pál
Szabelyi .Antal
Szabó .Alajos
545 Szabó Béla
Szabó Dávid
Szabó Ferencz
Szabó György
-Szabó Gyula
550 Szabó Gyula
Csáthi Szabó István
Szabó József tr.
Szabó Károly
Szabó Károly
555 Szabó Károly
· Szabó László
Szabó Márton
Szabó Mihály

papjelölt
vasgyári felügyelő
tanár
gyógyszerész
kei:'eskedő

iparos
iparos
vasgyárigazgató
vegy tr. gyógyszerész
orvos tr.
megyei főorvos
seborvos
orvos tr.
prem. kanonok, tanár
földbirtokos
iparos
orvostanhallgató
földbirtokos
gymn. tanár
J orvos tr. a Rochus kórház szemészi
oszt. rend. orvosa
iparos
bányamester
gazdatiszt
tanár
gymn. tanár
mérnök
földbirtokos
lelkész
építész
orvos tr.
tanárjelölt
tanár
orvos
gazd. segéd
vár. tanácsos
tanár
mérnök
orv. tr. a p. m. k. állatgyógyintéz. igazg.
joggyakornok
orvos tr. megyei főorvos
orvos tr.
polgármester
vegy tr. gyógyszerész
orvosszigorló
gyógyszerész
egyetemi tanár, magy. akad. tag
Ertl. muzeumi könyvtárnok
vár. tanácsos
gazda
kapitány
építész
orvos tr.

\Pilis
Dobsina
Rozsnyó
Felka
Rimaszombat
Berzéte
Rozsnyó
Betlér
Pest
Eger
Esztergom
Putnok
Igló
N. Várad
Dabas
Rimaszombat
Rimaszombat
Putnok
Rimaszombat

\régészeti
ásv.-földtani
gazdászati
természettani
ipar
ásványt. s műipar
ásványt. s műipar
ásv.-földtani
ásv.-vegytani
orv.-sebészi
orv.-sebészi
orv.-sebészi
orv.-sebészi
természettani
gazdászati
ipar
orv.·sebészi
gazdá~zati

természettani

Pest

orv.-sebészi

l}imaszombat
Ozd
Balog
Miskolcz
Pest
Rimaszombat
Rimaszombat
Rimaszombat
Rimaszombat
Debreczen
Pest
Igló
Pest
Csobánka
Rimaszombat
Pozsony
Kalocsa
Pest
Rimaszombat
Nyíregyháza
Kalocsa
Rimaszombat
Miskolcz
Miskolcz
Miskolcz
Pest
Kolozsvár
Rimaszombat
Pest
Várgede
Rimaszombat
Ujj-Szász

gazdászati
ásv.-földtani
gazdászati
természettani
természettani
természettani
gazdászati
természettani
ipar-mütani
orv.-sebészi
ásv.-földtani
természettani
orv.-sebészi
műipar

gazdászati
régészeti
természettani
állatorvosi
természettani
orv.-seb észi
orv. sebészi
gazdászati
vegytani
orv. · sebészi
vegytani
ásv. földtani
orv.·sebészi
gazdászati
gazdászati
gazdászati
ipar
orv.-sebészi

Szabó Samu
560 Szabón János
Szakall .Antal
Szakall Ferencz
Szakál Ede
Szathmári K. Barnabás
565 Szathmári K. Pál
Szedlacsek Endre
Szekcső Tamás
Szendrey Ignácz
Szentiványi István
570 Szentiványi József
Szentiványi Miklós
Szentmiklóssy Aladár
Id. Szentmiklóssy .Antal
Ifj . Szentmiklóssy Antal
575 Szentmiklóssy János
Szentmiklóssy Miklós
Szentmiklóssy Victor
Szentpétery Sámuel
Szepessy János
580 Szepessy Kálmán
Szeremley Károly
Szeremley Mihály
Szeremley Samu
Szerényi János
585 Szénert János
Széplaky Lajos
Sziklay Ede
Szirotka Gusztáv
Szivos Mihály
590 Szlávy Károly
Szoboszlay Ferencz
Szohner J ó,zsef
1'zontagh .Abrahám
Szontagh Bertalan
595 Szontagh Kálmán
Szontagh Károly
Szontagh Márton
Szontagh Pál
Szováthy Lajos
600 Szőllősy István
Szörtsey Antal
Sztoczek György
Sztudinka Ferencz
Szuper Lajos
605 Szücs Imre
Szücs Károly
Tallián Gyula
Tamássy Károly
Telepy Károly
610 Terray Károly
Télessy Jó;:;sef

orvostanhallgató
lelkész
földbirtokos
földbirtokos
földbirtokos
földbirtokos
tanuló
segédlelkész
tanár
orsz. gazdas{tgi egyesület küldöttje
földbirtokos
földbirtokos
földbirtokos
földbirtokos
földbirtokos
földbirtokos
földbirtokos
szolgabiró
földbirtokos
lelkész
gyógyszeré:::z
tanuló
tanár
orvos tr.
lelkész
ügyvéd
gyógyszerész
megyei főpénztárnok
jogász
lelkész
tanár
mérnök
földbirtokos
orvos tr.
orvos tr.
megyei főjegyző
ügyvéd, Pest városi képviselő
1

kereskedő

bánya igazgató
vasgyár igazgató
tanár
tani tó
ügyvéd
tanár
könyvvezető

orvos tr.
mérnök
földbirtokos
földbirtokos
gyógyszerész
akad. festész
tanár
orv. tr. városi orvos

1

Rimaszombat
Jánosi
Zabzó
Osgyán
Zádorháza
Ajnácskő

F. Zsolcza
Rimaszombat
Pozsony
P est
Sz. Ivány
Sz. Ivány
Sajó-Gömör
Kálosa
Uzapanyit
Uzapanyit
Uzapanyit
Uzapanyit
Uzapanyit
Pel sőcz

Putnok
Boldva
Rimaszombat
M. Sziget
Bihar-Diószeg
Rimaszombat
Kis-Szeben
Rimaszombat
Rozsnyó
Gömör-Panyit
Sáros-Patak
Rimaszombat
Feled
Pest
Pest
Királyi
Pest
Rimaszombat
Dobsina
Csetnek
M. Sziget
Rimaszombat
Rimaszombat
N. Várad
Gács
Báránd
Kecskemét
Rimaszombat
Csalár
Debreczen
Pest
Rimaszombat
Szarvas

orvos-sebészi
természettani
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
régészeti
természettani
ásv.-földtani
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati·
gazdászati
ásv.-vegytani
régészeti
gazdászati
orv.-sebészi
természettani
gazdászati
vegytani
gazdászati
gazdászati
természettani
természettani
ásv.-földtani
gazdászati
orv.-sebészi
orv.-sebészi
gazdászati
gazdászati
ipar
ásv.-földtani
ipar
állattani
természettani
természettani
természettani
ipar-mű tani
orv.-sebészi
régészeti
gazdászati
gazdászati
ásv.-vegytani
természettani
természattani
orv. sebészi
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:30
Név
Név

I,

Thalabér Lajos
Than Károly tr.
Thodorovits Lajos
615 Thuránszkj Marcell
Tibély Zsigmond
Tirscher István
Tirtsch Károly
Tompa Mihály
620 Topser Győző
Tornallyay Dezső
Tóth József
Tóth Kálmán
Tóthy György
625 Török Adolf
Török Bálint
Török János
Török János
Török János
630 Török József
Török József
Török Kálmán
Török László
Török Sándor
635 Trémel Miklós
Turóczy József
Ujfalusy József
Ujházy Lajos
Ujhelyi Mátyásné
640 Ullmann Isidor
Urbán Miklós
Urbánn József
Urszinyi Mátyás
V adona J ánoi;
645 Vajda Gyula
Vajkó Antal
Vajkó János
Valkó Géza
Valkó Nándor
650 Vallaszky Lajos
V alovics Ferencz
Valovies Gyula
Varga Géza
Vass Mátyás
65 5 B. Vay Dénes
Vámosy Károly
,
Kéméndy Várady Adám
Veskóy Jenő
Vereby Soma
660 Vidéky Ferencz
Vindt Adolf
Vinkler Benő
Visy I stván
Vitális József

Czím, hivatal vagy foglalkozás
földbirtokos
egyet. tanár, magy. akad. tag
orvos tr.
földbirtokos
kereskedő

ügyvéd
vasgyári tiszt
lelkész, magy. akad. tag
mérnök
jogász
tanár
jogász
iparos
földbirtokos
föszolgabiró
orvos tr.
m. törvényszéki tanácsos
orsz. levéltárnok, m. akad. tag
lelkész
orv. tr. tanár
földbirtokos
gazda
földbirtokos
prépost, lelkész, alesperes
iparos
orvostanhallgató
ügyvéd
magánzó
orvos tr.
erd'ész
gyógyszerész
gyógyszerész
gyógyszerész
földbirtokos
magánzó
magánzó
bányász
gyógyszerész
orvostanhallgató
gazdatiszt
orvostanhallgató
orv. tr. hajd. ker. főorvos
tanár
jogász
nevelő

belügyminiszteri hivatalnok
tanár
iró
fogorvos
ügyvéd
bánya tiszt
orv. tr. főorvos
iparos

1

Lakhely

Pest
Pest
Szegszárd ,
Lé várt
Rimaszombat
Rimaszombat
Szalócz
Hamva
Rimaszombat
Tornallya
Rimaszombat
N. Röcze
Rimaszombat
Feled
Jánosi
Tornallya
Rimaszombat
Pest
Balog
Debreczen
Feled
N. Szuha
Jánosi
Rimaszombat
Rimaszombat
Debreczen
Rimaszombat
Gyöngyös
Tiszolcz
Meleg hegy
Pest
Csetnek
Keszthely
Simonyi
Koritnyicza
Koritnyicza
Göllnitz
Gálszécs
Jólsva
Rimaszécs
Rimaszécs
H. Böszörmény
N. Várad
Bánréve
Pest
Buda
Miskolcz
Pest
P est
Licze
Kassa
Pécs
Rimaszombat

Czím hivatal vagy foglalkozás

Lakhely

Tudományszak.

Tudolllányszak.
gazdászati
vegytani
orv.-sebészi
~azdászati

ipar
élet-boncztani
ipar
természettani
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
orv.-sebészi
gazdászati
gazdászati
természettani
orv.-sebészi
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
gazdászati
orv.-sebeszi
természettani
gazdászati
orv.-sebészi
gazdászati
ásv.-vegytani
ásv.-vegytani
vegytani
gazdászati
gazdászati
gazdászati
ásv.-földtani
vegytani
orv.-sebészi
gazd. s növ.-álla t.
orv.-sebészi
orv.-sebészi
természettani
gazdászati
természettani
régészeti
termé:izettani
gazdászati
orv.-sebészi
gazdászati
gazdászati
orv.-sebészi
ipar

6föl Volny
Volly István
Józt1ef
Voytits Adolf
V ozáry György
Vörösmarty Kálmán
670 W achsmann Feiencz
Id. Wagner Daniel
W allenfeld Károly
W andrák Miksa
W eizenbreier Frigyes
676 W enczel Gusztáv tr.
Winterhalter Antal
Zarwrzel Ödön
Zehery Gábor
Zemlinszky Rezső
6811 Id. gf. Zichy Károly
Zombory Gusztáv
Zwicker Ottó
Zsigmondy Jenő
Zsigmondy Vilmos
686 Zsindely István

tanár
vasgyár társulati főfelügyelő
fregat orvos
esküdt
orvostanha1 Iga tó
vár. főmérnök
vegy. tr. gyógyszerész
városi képviselő
járási orvos
orvos tr.
egyet. tan., e. i. prorector m. akad. tag
hittanár
urad. tiszt.
városi főjegyző
bányaigazgató
földbirtokos
a főrendi ház irattárnoka
kereskedő

jogász
bányamérnök
tanár

Vácz
Osgyán
Pola
l}imaszombat
Ujj-Szász
Zombor
Pest
Pest
Nyír-Bakta
Kassa
Pest
N. Várad
Balog
Rimaszombat
S. 1'a1ján
Pozsony
Pest
Rimaszombat
Pest
Pest
Sáros-Patak

1

t ermeszettam
.
.

gazdászati
orv.-sebészi
gazdászati
orv.-sebészi
gazdászati
természettani
gazdászati
orv„ sebészi
orv.-sebészi
régészeti
régés:;eti
gazdászati
gazdászati
természettani
növénytani
természettani
gazdászati
gazdászati
ásv. földtani
természettam

6.

A XII-dik

nagygyűlés előrajza.

Aug. 9-én (pénteken), 10-én (szombat), 11-én (vasárnap) beirás a városháznál.
Aug. 11-én (vasárnap) esti 8 órakor ismerkedési estély a „három rózsa" vendéglő nagy
termében.
Aug. 12-én (hétfőn) 91/2 órakor d. e. megnyitó közgyűlés a reformátusok templomában.
D. u. 2 órakor a főtéren e czélra fölállitott helyiségben közebéd.
Aug. 13. (kedden) 9-1-ig szakülések.
Aug. 14. (szerdán) 9-1-ig szakülések.
Aug. 15 (csütörtökön) kirándulások Ajnácsk<fre, Putnokra és Ózdra.
Aug. 16-án (pénteken) 9-1-ig szakgyülések.
Aug. 17. (szombaton) zárközgyülés d. e. 9 1/ 2 órakor.
Aug. 18-án (vasárnap) kirándulás Tornallyán át az aggteleki barlangba, innen
Rozsnyóra.
,,,
Aug. 19-én (hétfőn) reggel 7 ~rakor kirándulás Rozsnyór?l Krasznaho~ka-Várallyára, s
innen vissza - déli 12 órakor a 3-ik közgyűlés, - ebéd után mdulás Dobsmára.
Aug. 20-kán (kedden) délelé5tt Dobsinán a bányák megtekintése, - délután a sztraczenai
völgyön keresztül Pohorellára, hol meghálván,
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Aug. 21-kén (szerdán) reggel Pohorellár61 Murányba és délre Rőczére, - innen még az
nap estve vissza Rimaszombatba.

7.

A Rimaszombatból

teendő első

kirándulás

II.

előrajza.

Augustus 15-én (csütörtökön) reggeli 5 órakor indulás Rimaszombatb61 három irányban, és pedig :
a) Ajnácsköre, hol megtekintetnek; a fürdé>, Ajnácskővár romjai és a ÍÜl'dő közelébeni
6slénytani telepek.
b) Ózdra, hol a vasgyárak és kőszénbányák tekintetnek meg, végre
e) Putnokra gr. Serényi mintagazdászatának megszemlélésére.
Visszatérés mind a három irányból ugyanazon nap az esteli órákban.
Minthogy pedig az itt felsorolt kirándulási pontok különböző irányban feküsznek, a tisztelt tagoknak tetszésükre bizatik e kirándulási pontok közöl választani. Fölkéretnek azonban,
miszerint ebbeli elhatározásukat - hogy a kirándulást rendez{) bizottmány a kellő fogatok
iránt biztosan intézkedhessék - ' méltóztassanak a városház épületében a beirási irodában
kijelenteni s az ott kitett ·ivekre följegyezni: vajjon Ajnácskőre, Putnokra, vagy Ozdra szándékoznak-e kirándulni.
A bejegyzés augusztus 12-dikének d. u. 6 órájáig történhetik.

KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK
ÉS AZOK MELLÉKLETEI.

A magyar orvosok és természetvizsgálók Rimaszombatban 1867-ben tartott XII-ik
nagygyűlésén

Elnökölt: Ágoston Szász Coburg-Koh~ry herczeg ő fensége jelen nem létében,
az elsö alelnök: méltóságos Kubinyi Agoston.
Másod alelnök : Dr. Kovács Seb. Endre, királyi tanácsos.
Titkárok: Marikovszky Gusztáv és Batizfalvy Sámuel tr.-ok.

A közgyülések napjai:
Első vagy megnyitó közgyűlés hétfőn, augusztus 12-én. .
Második vagy zárközgyülés szombaton, augusztus 1 7-én Rimaszombatban.
Harmadik vagy hitelesítő közgyülés augusztus 19-én R o z s ny ón.

A.
A helvét hitvallásúak templomában augusztus 12-én reggeli 9 és fél órakor tartandó megnyitó közgyűlés előrajza.
1. ~lső alelnöki megnyitó beszéd.

2. Udvözlet a rimaszombati polgármester által.
3. Másod alelnöki beszéd.
4. Jelentések az üdvözletekröl, küldöttségekről és meghivások a jövő évi nagygyülésre.
5. Az ·alapszabályok felolvasása.
6. A XI-ik nagygyülésröl származó bizottsági jelentések.
7. A középponti választmány j elentései - s ezzel egyetemben:
8. Jelentés a XI-ik nagygyűlés által kiirt pályakérdések eredményéről és a pályadíjak
kiosztása.
·
9. Közgyűlési értekezések fölolvasása :
a) R ona y J á ez int országgyülési képviselöt61: „A kenti b arlangról.''
b) F o ette r 1 e F ere ne z bányatanácsostól „Gömörmegye földtani viszonyairól. "
Magyar Orvosok és T ermészetvizsgálók Munkál atai.
;
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c) Dr. Grósz Lajos Biharmegye törvényszéki főorvosától: ~, A közegészségi intézmények befolyása az egyetemes jólétre."
d) Dr. Arányi Lajo s egyetemi tanár Vajda-Hunyad várának mintáját megfelelő
magyarázattal bemutatja.

szettudományoknak hazánkbani haladására nézve s ugyan a természettudományok művelésének hatását nemzeti s tudományos műveltsé
günkre. Elmondja, mikép e nagygyűlések kifolyása a m. k. természettudományi s a magyarhoni földtani társulat s több más egylet. Főleg
hangsúlyozza magyarhoni fürdőintézeteink jobb karba helyezését.
Ezen beszéd közhelyesléssel találkozott.
5) Batizfalvy Sámuel felolvassa gr. Andrássy György levelét, ki
tudatja, hogy a nagygyűlésen meg nem j elenhetik; arról azonban intézkedett, hogy a krasznahorkai várban levő régiségeket megszemlélendéS
természetbuvárok szives fogadtatásra találjanak.
A nagygyűlés ö nagyméltóságának ebbeli szíves intézkedéseért
köszönetét nyilvánítja.
6) Ugyancsak a nevezett titkár Kubinyi Ferencz levelét olvassa,
melyben a nagygyűlést arról értesiti, hogy betegsége miatt személyesen
jelen nem lehet, Zipser életrajzát azonban - kiosztás végett - 650 példányban e nagygyűlés rendelkezésére bocsátja. Felolvassa továbbá Haynald L ajos ö nmlga levelét, melyben sajnálattal tudatja, hogy delegationalis deputatusnak választatván meg, közgyülésünkben, - hová szive vágyai
vonzák, - megjelenni akadályozva van. Végre elöteijeszti gr. Zichy Károly levelét, melyben a nagygyűlést értesíti, hogy egészsége helyreállítása végett fürdőben időzni lévén kénytelen, a j elen nagygyűlésen meg
nem jelenhet.
Közgyűlésünk a Kubinyi Ferencz úr által beküldött 650 példányért
köszönetét nyilvánítja; a midőn egyszersmind sajnálatát fejezi ki a fölött, hogy tudományunknak ily ' j eles bajnokait körében nem tisztelheti.
7) A titkár az egyes tudományos intézetek és hatóságok üdvözlő
leveleit olvassa föl, minők: az ausztriai birodalmi földtani intézet, mely
képviselöül Foetterle tanácsost; Pest váro~ hatósága, mely Hamza Máté
tanácsnokot, Gerlóczy Károly főjegyzőt, Aldásy József alj egyzőt, Havas
Pál alj egyzőt; továbbá Batizfalvy Samu, Fuchs Ignácz, Preysz Mór, Kovács András, Radocza J ános, Szentkirályi Albert, Szontagh Kálmán és
Wallenfeld Károly képviselőket küldé. Buda város hatósága szives üdvözlete mellett képviselökiil Peregriny Elek tanácsnokot, Hegedüs J ános
főorvost, dr. Entz Ferenczet és Schentzl Guid6t küldi ki. Nagyvárad
polgármestere j elenti, miszerint a város k épviseletét dr. Grósz L ajos biharmeg·yei törvényszéki föorvosra bizta. A magyar tudományos Akademia Frivaldszky Imre rendes tag vezetése alatt, Arányi L aj os, Balogh
Pál, E~tz Ferencz, Frivaldszky J ános, Greguss Gyula, Halász Géza,
Jedlik Anyos, Kubinyi Ágoston, Kovács S. Endre, Nagy József, Poor
Imre, Rónay Jáczint és Rózsay József tagjaira bízza üdvözlése kifejezését. A kir. József műegyetem tanári testületének üdvözléS irata Gerlóczy
Gyulát jelöli ki küldöttiil. A buda-pesti kir orvosegylet szíves üdvözletét
izeni s kebeléböl a következő küldöttséget küldi ki: Kovács S. Endi·e elnököt, Bókai János, Korányi Frigyes, Rózsay József, Batizfalvy Samu,
Horváth György, Déry, Hegedüs, Böke, Halász Géza, Poor Imre, Niedermann Gy., Balassa J. , Lumniczer S. és Szabó Alajos egyleti tagokat. A
kir. magyar természettudományi t~rsulat testvéri üdvözletét s küldöttei111
a következő tagokat küldi: Jedlik Anyos elnöklete alatt rrörök J. , Plichta

.

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1867-ki augusztus 12-én Rimaszombatban tartott
XII-ik nagygyűlésének megnyitó közgyűlési jegyzőkönyve.
Elnökök: Kubinyi Ágoston, Kovács S. Endre.

Titkárok: Marikovszky Gusztáv, Batizfalvy Samu.
1. A közgyűlés , 9 és fél órakor a reformatusok templ~mában nyittatván meg Kubinyi Agoston alelnök ö méltósága megnyitó beszédében,
miután a szép számmal egybegyűlt magyar orvosokat és természetvizsgálókat szivesen üdvözlé, szabadalmas Rimaszombat városa irányában, - a
mely a nagygyűlést a legnagyobb örömmel fogadá kebelébe, - őszinte
köszönetét fejezi ki. E 1n ö ki beszédében megemlékezik azon veszteségekről, melyeket hazánk szenvedett oly férfiakban, kik azelőtt tartott
nagygyüléseink történetével közelebbi kapcsolatban állottak. Hálásan
emlékezett hg. Eszterházy Páh·ól, ki a soproni, - és Scitovszky Jánosról,
ki a pécsi nagygyűlésen viselte az elnökségtisztét ; István föherczegröl s
Dr. Gerley J ánosról, ki a gyügékről nevezetes észleleteket terjesztett a
pozsonyi nagygyülés elé. Majd az élők közöl b. Eötvös Józsefet említé
föl, pesti egyik nagygyülésünk köztiszteletű elnökét, ki országos közoktatási ügyünk élére lön állitva; s a hazájának újra visszaadott kitűnő fő
papot, Haynald Laj ost, marosvásárhelyi nagygyülésünk választo~t elnök ét, kij elenleg a kalocsai ősi érseki széket díszíti. Továbbá azt f~Jtegeté,
hogy az ipar és művészetek kifejlesztésére s ez által országos Jólétünk
emelésére min() befolyást gyakoroltak vándor gyüléseink. Miután még
·párhuzamot vont hazai fürdőink s gyógyvízintézeteink mult és j elen állapota között s azokat a külföldi hasonló természetüekkel összehasonlította, kiemelvén, hogy az azok emelésére fordított pénzösszeg államgazdászatilag mily dúsan volna képes kamatozni; - a nagygyűlést megnyitottnak nyilvánitotta.
E j eles megnyitó beszéd köztetszéssel fogadtatott.
2) Batizfalvy Sámuel titkár Ágoston Szász-Koburg-Gothai herczeg
- mint a jelen nagyg·yülés elnökének - levelét olvasá föl, melfben
tudósít, hogy halaszthatl~n családi teendői miatt nagygyülésünkön Jelen
nem lehetvén, Kubin,:yi Agostonra ruházta az elnökség tisztét.
0 királyi fenségének meg nem j elenhetése sajnálattal vétetett tudomásúl.
3) Szabó György, Rimaszombat polgármestere szivesen üdvözli a
nagy számmal összegyült magyar orvosok és természetvizsgálókat s egyszersmind kijelenti, miszerint a város erej éhez képest mindent elkövet,
hogy kedves vendégeit a lehető élvezetben részesithesse.
Szívélyes beszéde lelkes éljenzéssel fogadtatott.
4) Nagygyülésünk másod alelnöke, dr. Kovács S. Endre kiemelé a
magyar orvosok és természetvizsgálók gyűléseinek befolyását a termé-
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Samu, Lengyel Béla, Bernáth József, Somogyi Rudolf, Horváth György,Rapos József, Kátai Gábor, Batizfalvy Samu, Molnár István, és Po9r Imre társulati tagokat. A magyar nemzeti Muzeum képviselete Kubinyi Agoston, Frivaldszky János és Krenner József urakra ruháztatott, az erdélyimuzeumegylet tagjai közöl Pataky Dániel országos főorvost, ifj. Roth Pált, Jeney
Károlyt, Pávay Eleket, Hermann Ottót küldi. Az országos magy:ar gazdasági egyesület gr. Serényi László vezérlete mellett Kubinyi Ágoston,
b. Vay Alajos, Szendrey Ignácz és ~orócz István urakat küldi ki. A magyarhoni földtani társulat Kubinyi Agoston elnöklete alatt Frivaldszky
János, Bernáth József és Krenner József urakból álló választmány által
képviselteti magát. A borsodi orvos-gyógyszerészegylet hazafiui örömmel üdvözli a nagygyűlést, ,s következő küldöttséget nevezett ki, u. m.
Bódogh Albert, Kaczánder Aron, Popper Jószef, Grosz József, lx.el Samu,
Szabó Gyula és Szabó István egyleti tagokat. Az országos erdészeti eg·yesület Brec~ Sándor egyesületi tag által képviselteti magát. A heves m·egyei s jászkerületi gazdasági egye::;ület kebeléböl Kálazdy Mór és Kocziá. novics József urakat küldötte ki. A felső tiszavidéki gazdasági egylet
képviselői Korányi Frigyes, Szabó Dávid, Meskó Pál és Baruch Mór egyleti tagok. A marmaros-szigeti h. h. lyceum Szováthi Lajos tanárt, a miskolczi h. h. főiskola Solymosy Samu tanárt, a szarvasi ev. főiskola Sarlay János tanárt; a sárospataki főiskola Zsindely István és Szivós Mihály
tanárokat küldi ki. A bécsi tudomány-egyetem, a bécsi Pazmaneum, a
győri hittanulmányi intézet s a gyönki ref. gymnasium szives üdvözletöket küldik.
Mindezen küldöttségek és üdvözletek kellemes tudomásúl vétetnek.
8) Fölolvastatik a győri orvos-gy?gyszerészegylet üdvözlő levele,
melyben a nevezett egyesület kijelenti, hogy a borsodi orvos-gyógyszerészegyletnek az 1865-ki pozsonyi nagygyűlés elé teijesztett abban álló indítványát, hogy: „tiltassék meg a homaeopaták öndispensatioja s a törvényhozás intézkedjék, hogy ők is rendelvények útján kezeljék betegeiket"
méltányosnak tekintvén, azt magáévá teszi. S ennélfogva a nagygyűlést
ez ügy meleg fölkarolására, s törvényes érvényre juttatására tisztelettel
fölkéri.
Az e tárgyra vonatkozó többi iratokkal az orvos-sebészi szakosztályhoz áttétetni rendeltetett.
9) Marikovszky Gusztáv titkár olvassa a magyar orvosok és ter,mészetvizsgálók nagygyűlése alapszabályait,
melyek azonban a napi közlönyben úgy is le lévén nyomva, felolvasottakúl tekintetnek.
10) Batizfalvy S. titkár olvassa a magyar orvosok és természetvizsgálók könyv- és levéltára megvizsgálatára kiküldött bizottmány jelentését,
melynek értelmében a_könyv- és levéltár rendben találtatván, a kiküldött
bizottmány indítványozza, hogy dr. Rózsay József pénztárnok úrnak a
könyv- és levéltár érdekében szerzett érdemeiért jegyzőkönyvi köszönet
szavaztassék, s egyuttal jövőre a pénztárnok egyszersmind levéltárnoki
czimmel is fölruháztassék.
A közgyűlés ennek folytán dr. Rózsay József úrnak köszönetét nyilvánitá s a tett indítvány értelmében ezutánra az egylet pénztárnokát
egyúttal levéltárnokká is nevezi ki.

11) Olvastatik dr. Kun Tamás levele, melyben kéri a nag·ygyülést,
hogy Törvényjavaslat Magyarország közegészségi s orvosi ügyének rendezésére" czimii munkáját az államorYostani szak által megvitattatni és a
miniszterium útján az országgyűlés elé teijeszteni sziveskednék.
·
E munkálat az illető államorvostani szakosztályhoz áttéttetni határoztatott.
12) A magyar orvosok é15 természetvizsgálók Pesten székelő állandó
középponti bizottmánya jelentése olvastatik, melyben tudatja, hogy. a hunyadmegyei czement-mész fölfedezésére dr. Lés~ay ~ániel állta~ kitűzött
12 db arany pályadíjat Böhm János kolozsvári épitésznek, mmt a czemet-mész fölfedezöjének - kiadja.
Helyeslő tudomásúl vétetik.
13) Ugyancsak az állandó középponti választmán3: jel~~-tést tesz a
gazdászati szakosztály pályakérdése tárgyában; melyből kitunt, hogy a
Hideghéthy Antal által kitűzött s késöbb egyes adakozások által 10? db
aranyra szaporodott pályadíjat a pozsonyi nagygyül~s. munkálatamak
143-ik lapján közlött pályafeladatra dr. Entz Ferencz „UJ magyar gazda"
czimű munkája nyerte el.
Mely jutalomdíj az illetőnek a közgyülés szine előtt azonn!ll át is
adatott.
14) Erre a Budavárosa által kitcizött életrendtani pályakérdésr~ b~
érkezett munkálatok birálatairól szóló jelentés olvastatott fel, melybol kitűnt, hogy a pályázó munkák közől legjobbnak dr. Török János tornalylyai orvosé ítéltetett, kinek
.
a 300 frtból álló pályadíj a közgyűlés szine előtt át 1s adatott.
15) Olvastatik a pénztárról tett jelentés, melyből kiderül, hogy~ be- ·
vétel 4679 frt 48 kr volt a kiadás pedio- 3249 frt 41 krt tett, s e szermt a
pénztári maradvány 143'0 forint 7 kr~ Ugyanezen jelenté~ ~apcsában a
társulat pénztárnoka és ellenőre, miután megválasztatásuk időtartama letelt, hivatalaikat leteszik.
,
A fölolvasott pénztári jelentés tartalma e~yelőre tudomás~! v~tetvén,
az alapszapályok értelmében a számadás megVIzsgálasára Kubmyi Ágoston elnöklete alatt Kovács S. Endre, Halász Géza, Oláh Gyula, Poór Imre, Dapsy Vilmos, Havas Sándor, Volny József, Szabó G~örgy,. Patak~
Dániel, Knöpfler Vilmos, Gerlóczy Károly, Szabó Alajos, Kiaetsmá1
Adolf urak küldettek ki.
16) A pénztári jelentéssel kapcsolatban dr. Rózsay pénztárnok fölemlité, miszerint a pesti takarékpénztár 1866-ra és 1867-re 200 frttal
járult a nagygyűlések pénzalapjának növeléséhez
.
. „
•
„
„
•
miért is a pesti takarékpénztárnakjegyzőkonyVI koszonet szavaztatik.
17) Kovács S. Endre jelenti, miszerint Eger városa n.~véb~~ ~,nna:
polgármestere táviratot intézett ő hozzá, melyben a nagygyulést JOVO évi
Eger városába meghivja.
,
.
Ezen jelentés kedves tudomásul vétetik, a tárgyalás szokás szerint
. .
/.
a bezáró közgyűlésre tétetvén át.
18) A központi választmánynak dr. Kun 'ramás azon mditványa~.a
vonatkozó j elentése terjesztetik elő, hogy az egészségügy az országgyulésen képviseltessék.
Az államorvostani szakosztályhoz tétetik át.
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19) Olvastatott a központi választmánynak a pozsonyi nagygyülés
áll~t- s növénytani szakosztályának háromféle indítványára, melyek is:
adJon-e a nagygyűlés egy központi természettudományi könyvtár felállítására évenkint 200 frtot; továbbá adjon-e a szakférfiak tudományos kiránd~ására évenkint 100 frtot; s végre, valjon a nagygyűlés alkalmával kiállított tárgyakat tartozzanak-e a kiállítók a nemzeti muzeumnak
ajándékozni - tett jelentése :
. melynek értelmében azok el nem fogadhatóknak véleményeztettek ;
mibe a nagygyűlés beleegyezett.
. 20) A központi választmánynak a társadalmi alszakosztály míikö~ési körének me~~llapítása tárg!áb~n Balogh Pál tr. indítványára tett
Jelentése olvastatik fel, melyszermt Javasoltatik, hogy a társadalmi szakoszt~ly mint al-szakosztúl:; az orvosi föszakosztályhoz osztassék be; tár~J'."ai köréből kirekesztetvén a theologia, philosophia , pénzügy és politika.
,
Mely is helyeslő tudomásúl vétetik.
21) Kaczánder Aron tudornak azon indítványára, miszerint a szakülés min~en.é:ben tűzzö~ ki 3-4 tárgyat a következő nagygyűlésre,
melyekrol kiki értekezhetik, vagy felolvashat, mely eljárás hasznos eszmecserét és ~itatkozást fogna kifejteni, - a központi választmány jelentése
oda megy ki: hogy a szakülések, ha nekiek ez czélszerübbnek látszik
tüzhessenek ki maguk számára a jövő évre megvitatandó szaktárgya~
kat a nélkül azonban, hogy a szakülés más tagjai, a ki nem tüzött tárgyak szőnyegre hozatalában akadályoztatnának.
,
Végleges eldöntés végett az orvosi szakosztályhoz tétetik át.
22). Kaczánder Aronnak a hasonszenvészek öndispensatiója ellen
beadott mdítványa felől, a központi választmány által tett jelentés olvastatik föl,
mely végleges megvitatás végett az orvosi szakosztályhoz tétetett át.
23) Szuper Lajos tr.-nak honi fürdőink felvirágoztatására vonatkozó
indítványát a közgyűlés megvitatás végett
·
az orvosi szakosztályhoz átteendőnek véleményezi.
24) A központi vála~ztmány Gerley János tr.-nak a hülyék és elmebetegek tárgyában tett mdítványára vonatkozólag jelenti miszerint a
hazai fökormányszéktől nyert adatok Verebély tr. által foldolgoztatván,
ezen munkálat az irományokhoz csatoltaték,
.
melyek is fölolvasás végett az orvosi szakosztályhoz áttétetnek.
25) .Flór Fe~·.~ncz tr. Jelentése olvastatik föl, melyből kiderül, hogy
az ?rvosi nyugd1Jmtézet felsőbb helyen módosíttatni kivánt alapszabá~yai véghelybenhagyás végett a belügyminiszteriumhoz ujolag fölterJesztettek.
·
Tudomásúl ·vétetett.
:6) Kubinyi Ágoston jelenti, hogy a vasutak és a gőzhajózási igazgatós~gok, a szokásos árleszállít~st a jelen nagygyűlésre is készséggel
megaJánlották, to:ábbá, hogy Vajda-Hunyad-várának conservatiója érdekében a. P?zsonyi nagygyűl~s által kinevezett küldöttség ő felségéhez
még ez id.eig nem me~etett. Ugyszintén, hogy ő és testvére Kubinyi Ferencz a Zipsernek álhtandó emlékre 402 frtot gyüjtöttek. Nemkülönben,

hogy a pozsonyi nagygyűlés által készitett közegészség-ügyi javaslat,
úgyszintén a régi m{iemlékek tárgyában hozandó törvényjavaslatra vonatkozó kérvény - az országgyülésnek benyujtatott.
Mik is kedves tudomásúl vétettek.
27) Kovács Sebestény Endrehazn.i ásváuyvizeink fontosságát emelé
ki s elmondván, miszerint ez ügy fejlesi tését ápolni mindnyájunk kötelessége levén egy pályakérdést tliz ki, mely is következő : „kivántatik a magyarhoni ásványvizeknek kimeritő leirása, különös tekintettel azoknak
a legujabb nézetek szerinti beosztására és vegyelemz ~sére; határidő két
év, jutalom 100 db arany."
Ezen nemes ajánlatot a nagygyűlés hálás köszönettel és lelkes éljenzéssel fogadá ; a pályakérdés kihirdetése a központi választmány teendői
közé fogván tartozni. Egyuttal igen szivesen beleegyezett Grósz Lajos
azon inditványába, hogy Kovács S. Endrének ezen nagylelkű ·adományaért jegyzőkönyvileg köszönet szavaztassék.
28) Balogh Pál tr. azon inditványa, míszerint a nagygyülés tagjai
a gyűlés helyén emléket hagynának maguk után, mely fényképezett arczképeikből álló album alakjában Iegczélszerűbben történhetnék, miután
ahhoz Kubinyi Ágoston pártolólag, Knöpfler Vilmos, Halász Géza, Havas
Sándor ellenzőleg szóllottak, s ez utóbbiak sajátkezíi névaláirás mellett
kivántak maradni, Arányi Lajos indítványa által oda lőn módosítva,
hogy ez a nagygyűlés pénztárából fizetendő emlék-tábla által történjék,
mely valamely középület homlokába falaztatnék be.
- Az emléktáblára vonatkozólag a multra nézve abban történt megállapodás, miszerint az az illető városoknak saját tetszésére hagyatik, a jövőben pedig a közgyűlések fognak mindenkor intézkedni.
29) Ezután Lukácsy Sándor beadványa teijesztetik elő, melyben
beadó háromféle kérdést intéz a nagygyüléshez hazánk időjárására, növényeink tenyészetére, az aszályosságra és késé5i fagyok okára, s az ezek
ellen követendő védelemre vonatkozólag; mely beadvány
bővebb tárgyalás végett a gazdasági szakosztályhoz lészen áttétendő.
30) Ekkor az értekezésekre kerülvén a sor, időszaki rendben értekeztek:
a) Rónay Jáczint a kenti barlangról Angliában,
b) Foetterle bányatanácsos Gömörmegye földtani viszonyairól.
c) dr. Grósz Lajos a közegészség-ügyi intézmények befolyásáról az
egyetemes jólétre.
d) Arányi Lajos Vajda-Hunyad váráról, melynek mintáját is bemutatá.
Mely értekezések köztetszéssel fogadtattak.
31) Kubinyi Ágoston inditványozza, miszerint a tegnap megnyilt
ipar és gazdasági kiállitás megszemlélésére és leirására az metö szakosztályok kebelökbé51 szakférfiakat küldjenek ki, kik eljárások eredményét
a közgyűlés elé terjeszszék.
·
Az irásbeli jelentés megtételére a közgyűlés közhelyesléssel elnökül
Volny Józsefet, jegyzőűl pedig dr. Gerlóczy Gyulát nevezi ki.

-

_________.

.....-.
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32) Továbbá ugyancsak é5 inditványozza, mikép a történendé5 kirándulások szakértő férfiak által leiratván, azokból dr. Török János és Oláh
Gyula által az évkönyv számára együttes jelentés szerkesztessék.
, l ..
„
„
•
Mi is elfogadtatott.
33 ) E .
. · ire az e nok a kozgyulésnek sz1ves türelmeért köszönetét n , ilványitván - .
·
y
az ülést berekeszti.
Jegyzette:

Látta:

D-r. Batizfalvy Sámuel,

Knbinyi Ágoston,

a XII-dik nagygyülés egyik titkára.

alelnök.

MELLRK.L ETEK
a magyar orvosok ?s termész.~tvizsgálók 1867-iki augusztus 12-én Rimaszombatban tartott
XII-1k nagygyulésének megnyitó közülési jegyzőkönyvéhez.

A)

A magy. orvosok és természetvizsgálók középponti állandó választmányának J·elentése a k" _ ,
, t,argyaban.
,
onyv es
1eve'ltar
Mélyen tisztelt közgyülés !

Alólirottak folyó év julius 8-kán a ma ar .
k ·
•
'·
· •
helyiségeiben levő könyv- és 1 'lt, ·á
g~ OI v~so es termeszetv1zsgalok a budapesti kir. orvosegylet
1-ször a könyvtár ·a ' eve . al1 t m~gvi~sgál.van : van szerencsénk
r nezve Je entem m1szermt bb
t, ul t „ k"
.
a legjobb rendben találtuk. - Továbbá teÍje ~ 1 "Iá a .
a ars .. a ev ony;ei:. gyülésenkint osztályozva
berger könyvárus bizományában vannak.
s e v1 gos1t st nyertunk azon evkonyvekről, melyek Eggen~
2-szor a levéltárt illetőleg megjeg ez "'k
'ké
1
utolsó pozsonyi 1865-ki XI-dik nagygyü1Is· z%, ~ k'p az~ az I-ső pesti ·1841-ki nagygyüléstől kezdve az
mal ellátva, szóval: oly kitünő rendben tal~ft k zhe en mlt éelo?zbtva s minden egY:es okmányt kü1ön szám• 't
Tá.
ó"
.
u ' ogy a ev tar an bármely eddig megt t tt
ok manya a " igymutat
szermt azonnal falt l 'lh t . M' á
k"'
ar o nagygyules
tása, de főleg a levéltárnak me ala itása
, a ~ a Ill. , mt n a onyvtárnak ebbeli jó rendben tarkedves köteleségüknek ismerik a gmé~en tis:te~~t~~~se .? ~up~n p.r. ?-óz~a~ József úrnak érdeme, alólirottak
úrnak a könyv- és a levéltár érdekében szer tt . ·d gY:~. s.t e 1-k~·1 ' mi.keP. d~:· Rózsay József pénztárnok
Végre bátorkodunk: indítván ozni; mi~:án ei, eme~ ~:Jegyző onyv1 koszonet ~zavaztassék.
1
rendben tartani a pénztárnok fela~ata leend. m:ft~~~~!~ .~ulatu~k re.~dez~t~ le~~l~arral bír s ezt évről évre
e a te · kozgyules JOvőre a pénztárnokot egyszersmind levéltárnoki czimmel is felruházni ·
Kelt Pesten, julius 8-kán 1867.
·

:n

„

1

1

„

•

Ilubi~yi rÍgoston

a kozeppontr bizottmány elnöke.

Dr. BatizfaZ..y Samu
mint kiküldött tag.

,

B) Kun Tamás levele „Magyarország közegészségi s orvosi ügyeinek rendezése" ozimű munkájára
vonatkozólag :
Nagytekintetü

közgyűlés!

1863-ik évben a ~a~yar orvosok és természetvizsgálóknak Pesten tartott IX-ik nagygyülése egy 27
tagból álló egészségügyi bizottmányt nevezvén ki, mely hazánk közegészségi ügyét tárgyazó javaslat készitésével bizatott meg. Miután ez, általa el nem hárítható akadályok miatt munkálatát a Marosvásárhelyen
1864-ben tartott nagygyűlésnek be nem adhatta, ugyanazon nagygyűlés oda utasította az egézségügyi
bizottmányt Kovács ti. Endre és Poor Imre tudorok indítványára az előbb csak átalánosságban kitűzött
tárgy tüzetes kijelölése mellett, hogy „a közegészségi javaslatot rövid, velős tö1·vényczikkekben foglalva előbb
tegye közzé szaklapjainkban hozzászólás, kiegészités végett, és lciegyenlítés után tmjeszsze azokat, - mint már kész törvényjavaslatot, - a XI-ik nagygyülés elé.
Miként a Pozsonyban tartott nagygyülés jegyzőköny,yei tanusitják, az emlitett bizottmány munkálatát
be is adta, mely az állam orvostani szakgyülés tüzetes megbirálása után, a nagygyűlés által, mint már jóváhagyott javaslat kinyomatni és a Pesten székelő központi bizottmány által az országgyülés elé teijesztetni
rendeltetett.
A 27 tagból álló egészségügyi bizottmány mindjárt működése kezdetén és még inkább annak folyama
alatt sajnosan győződött meg arról, miszerint a tagoknak egymástól távol lakása, a központba gyakori utazásnak minden egyes orvosra nézve lehetlensége egy rendszeres munkának kidolgozását annyira gátolja, hogy
azt előbb-utóbb egy magán vállalkozó leginkább teljesítheti.
Mind ezen nehézségek mellett is a bizottmány egy javaslatot dolgozott ki, mely a közegészségi ügy
kezelőinek, vagyis: a tiszti orvostestületnek állását és működési körét adja elő, és igy hazánk közegészségi s orvosi
ügyének ?'endezésére szolgáló törvényjavaslatunk, mely az országgyülés elé lenne fölterjesztendő, - még mai
napig sincs.
Alólirott magát elhatározá ily rendszeres munka kidolgozására, melyet „ Tifrvényjavaslat Magya1·ország
közegészségiigyi s orvosi iigyének rendezésére" czím alatt első részében van szerencséje bemutatni.
Nem szükség azon nehézségeket és akadályokat elősorolni, melyeket munkálkodása folyama alatt az egészségügyi bizottmány is maga előttlátott, csakis azon egynek megemlitése nem föl ösleges,hogy hazai irodalmunkban
az orvosi szakma által is már rég idő óta elfoglalt téren ez irányban legkisebb munka sem létezvén, egészen
járatlan úton kellett elindulni.
De nem csoda, mivel hazánknak több évtized alatt mutatkozó szomorú viszonyai között ily türvényja vaslat nem is jöhetett létre, mert a mely nemzetnek saját kormánya nincs, az árva gyermekhez hasonlít, kinek be kell azzal érni, hogy idegen mez fedi tagjait, de az egészség szabályai szerint testidomitó öltözékről szó sem lehet.
Megemlitvén még azt, hogy az egész munka az· államorvos-tudomány tárgyai szerint, három részre:oszlik,
midőn az első, vagyis on;osreridörségi részt, - mely az egyetemes munkának a közéletben minden rendű s
rangú polgárnak közös nyilvánulására nézve legterebélyesebb ágát képezi, - a nagytekintetű közgyű
lés előtt bemutatni szerencsém van, azon alázatos kérelemmel járulok, hogy azt az egészségi bizottmány által beadott r észlet nyomán az államorvostani szakosztály által átnézetni s ha ez életrevalónak talála~dja, el~
fogadni s kinyomatni, és a központi bizottmány által a miniszterium utján az országgyűlés elé tetJesztetm
kegyesen méltóztassék, hogy így törvényhozótestületünk azt a codificationál mint kész anyagot föl használhassa,
s közegészségi elhanyagolt ügyeinket általunk és befolyásunkk~l rendezhesse.
.
„
„
„
Végül midőn azon alázatos és tiszteletteljes kérelmemet fejezném ki, hogy a nagytekmtetu kozgyulés
az iránt rendelkezni méltóztassék miszerint a munkának készülőben levő másik két részét a Pesten székellS
állandó bizottmány ajövő nagy~yülésig átnézhesse és azt feldolgozás végett a miniszterium utján az országgyűlés elé terjeszthesse; mély tisztelettel és hódolattal vagyok
Miskolczon, augusztus 5-én 1867.
alázatos szolgája
Dr. Kun Tamás.

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai.
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C) A központi választmány jelentése a huny ad me g y e i ez eme n t -m ész f ölf e de z'.é s é t tárgyazó
pályázat felől.
Tisztelt

n agygyűlés

szempontjából ajánlják a szerzőnek, hogy a bírálatban kijelölt irálybeli hiányokat müyében kijavítani
- s az egész munkát alkalmas zárszóval ellátni, - végre sajtó alá kerülendő művének „ Uj magyar gazd,a"
czimet adni szíveskedjék.
E j eles pályamű jeli~és levelkéje fe lbontatván, kitiint, hogy annak sz erzőj e Entz Fm·encz tr.
A többi pályázók j eligés levelkéi a helyszinén elégettettek.
Pest, 1867-ki év julius 8-án.

!

A m. orvosok és természetvizsgálók Pozsonyban tartott XI-ik nagygyűlése az ásványtani szak:isztály
i~~t;ái;iyá:a _máso.dizbeu tűzte k.i L~szay_ D~1~iel tr. ÚJ:n~k a Hunyadmegyében netán létezó vizálló mésznekfelta~alc:s~t illeto tizenket
12 m:an'!/u.Palyakerdes~t ama hatarozattal, hogy a "Gr au theuerer Freund etc. " czímü
~eligevel ell~tott .egyetlen palyazo akkor fogJa a 12 db aranyat elnyerni, ha a s z erző elméleti állításainak
ig:azsága f~lől L eszay tr. urat magát a helyszínén gyakorlatilag fogná meggyőzni. L észay úr megbizatott a
kiadandó JUtaloi;i v_~g,ett az. állandó k~zépp. b~zottsá~na.~ j elentést tenni az eredmény felől.
,
Az áll~~~o -~oz epp. b1z_otts~g Les~~Y. tr. irás.be_h ~!Jel entése folytán több jeles szakértő közreműködésev~l me~?yozodott a_rról: m1sz~rmt a fom~ézett_Jehges mű szerzője Hunya dmegyében a vizhatlan meszet
valoban fölfedezte, miért is az allandó közepp. b1~ottság a 12 db arany jutalmat a pálvázónak odai.,.érte
A jeligé~ level~e felbontatvái;i, ~i~ű!1t, ~ogy ~ hunyadmegyei czementmész föl/ edezője •
b
•
,.
f!ohm J anos kolozsvári epitesz ur, kmek az állandó bizottság a megillető 12 dara b aranyú pályadíJat kiadta.
Pest, 1867 jlllius 8-án,
.

Kubinyi Ágoston,

Dr. ;poor Imre,
bízott.

bizottsági elnök.

jegyző.

=

Poor Imre t1-.

Kubinyi Ágoston,

bizottsági j egyzö.

az állandó bizottmány elnöke.

D) A köz"ponti választmány jelentése a Hideghéthy-féle 100 db aranynyal jutalmazott pályakérdés tárgyában.
(a melléklettel.)

Tisztelt
'

1

1

j

nagygyűlés!

„
A~· or;osok- és tei:m~sz ~tvizsgálóknak Pozsonyban tartott XL nagygy űlése a gazdászati szakosztályfo,leg ljl~deg_heth~ Antal ur mdit".ányára és nagylelkű díj -megaj ánlására száz aranyú gazdászati pályakérdest kituzm hatarozta el, - a palyakétdés fonnulázását, a birálók kinevezését s a kitüzött páli;adíj kezelését az
állandó középp. bizottságra ruházván.
'
, ,Az állandó középp. bizottság már 1865 ik évben ekképp formulázva tüzte ki az imint emlitett pályakerdest :
,
Adassana,k elő a mai te:·mé~zett~do~án~ következő ágainak; mint: a természettan, vegytan, növényele.~tan , áll_at-elet~an: - talaJ- es _tragya1smenek a m ezőgazdaságra vonatkozó főelvei olymódon, hogy
e foelvek m1i;idegy1k ~nek me~állapitása egy vagy több a közönséges gyakorlati gazdászatban is átalánosan
~~lyes~ ek elismert teny é.s e!J_árás helyes magyarázatából induljon ki, és az igy megalakitott mindegyik
foelv világánál mutattassek ln lehető számos gyakorlati eljárás helyessége; valamint viszont az uralkodó
téves szokásoknak helytelensége és káros volta."
.
A munkánal~ ~őkell éke . hogy népsz erű irmodorban legyen tartva, és csakis annyiban kívántatik benne az eredehseg, hogy földműves népünk felfogási és f~jlettsée:i fokához legyen alkalmazva. - A
munk a legalább 12 közönséges nyomtatatott ívre terjedjen."
A p~lyázat határidej e 1867-ik év mart. 1-jére lőn kitüzYe.
Ez időr e három pályamű érkezett be :
a) az elsőnekje~igéje: „Bea tus ille, qui procul negotiis, ut prisca gens mortalium,.paterna rura bobus exercet su1s solutus omm fo enere." Horat.
b) A másodi~n~k j eligéje: „Levelek árnyában érik a gyümölcs."
c ) A harmad1ke : "!} A gazdálkodás nem egyéb 1 mint a természettudományok gyakorlati alkalmazása."
.. E munkálatok_ b1rálatára az áll. k özép p. bizottság gyakorlati gazdákat, a természettudomány és
sz~_p1r~d~l~m, embereit kérte föl, kiknek egyhangú itélete oda járul, hogy a "L evelek árn.vában érik a gyü~o~c~. Jehgevel ellátott pályamű j elességével messze tulszárnyalja a többi k ettőt . Ennek k övetkeztében a
~nt~zo~t l?O d? ~r~nyból álló pályadíj, (melyhez maga Hideghéthy Antal úr 6 1 db aranynyal járult) az
1ment ismetelt Jehgevel ellátott mű szerzőjének kiadatni határoztatott. A birálók a mű becse emelésének

a) melléklet.

Biré.1at1 je1e:ntée.
(b, melléklettel.)

Az 1865-ik év augusztus havában Pozsonyban tartott magyar orvosok- és természetvizsgálók nagygyűlésének gazdasagi szakosztályában Hideghéthy Antal úr egy értekezésben_
, a természettudományok életrevaló meghonosításának a nép között, ugy módját mint leh ető ségét is példával illustrálva előadván, a természetvizsgálók nagygyűlésének közreműködését egy pályadíj kitűz ésére k érte fel, mely oly munkának
megírását czélozná, a mely a mezőgazdaság lényegére vonatkozó természettudományí föelveket az értekezésben érintett módon adná elő, és oly irm-:>dorban volna tartva, hogy a földmíves népnél és az elemi iskolákban is olvasókönyvűl szolgálhatna, s a pályadíjhoz saját részéről 50 aranynyal j árult.

Ez indítvány a szakosztály által köztetszéssel fogadtatván, az indítványozó a pályafeltételek formulázására kéretett fel, melyek et e következőkben terjesztett a szakosztály elé : '
„ Adassanak elő a mai természettudomány következő ágainak: mint terrnés:::ettan, vegytan, növény-élettan, állatéllettan, talaj - és trágyaisme, a mezőgazdaságra vonatkozó f őelvei oly módon, hogy a f őelvek mindegyikének megállapitása egy vagy több a lcözönséges gyakorlati gazclászatban is átalános helyesnek elismert tény és eljárásnak
helyes magya1·ázatából induljon ki; és az így megalakított mindegyik f őelv világánál mutattassék ki lehető számos
gyakorlati etjá1·ás helyessége, valamint ellenben az u.ralkodó téves szokásoknak helytelensége és káros volta.
„A munkának főkelléke, hogy népsze1·ü frmodorban legyen tartva és csakis annyiban lcivántatik benne az
e1·edetiség, hogy földmives népünk f elfogási és fejlettségi fokához legyen alkalmazva.
„A munka legalább 12 nyomtatott im·e tm-jedjen.
„A díj száz arany. A munka tulajdona a szerzőé marad, kivéve ha a pozsonymegyei gazdasági egyesület
kivánná azt sajátjává tenni. E z esetben köteleztetik a szerző tulajdoni jogát másik 100 aranyért átbocsátani.
„A határnap 1866-iki év vége, midön a pályamu.nkák a szokott pályázati mód szerint beküldendök Pestre a
magyar 01·vosok és tm·mészetvizsgálók gyülésének központi bizottmányához.
„A pályabírák ketteje a gyakorlati gazdákból, ketteje a természettudomány, ketteje pedig a népirodalorn k:itünő
e mbe1·eiből lesz választandó."
Ezen pályázati feltételek e szakosztály által egész részletességükben elfogadtatváp, a reá következő
augusztus 31-iki gyűlésben pályabirákul Darányi Ignácz, Hideghéthy Antal, Jedlik Anyos, Gönczy Pál,
l\Iajer István és Pákh Albert urak választattak meg.
Ugyanezen ülésben jelentvén a szakosztályi elnökség, hogy a pályadíjhoz szükségelt összeghez 89
arany már begyült, erre az indítványozó a 100 aranynak kiegészitését maga részéről megajánlá.
A magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi választmányának 1867-ik évi márcz. 7-kén
tartott üléséből, - a pályakérdés beküldésének határidej e f. é. márcz.ius elsején lejárván, - az addig beérkezett három pályamű a központi választmá'ny által is helybenhagyott pályabírák által l~endő megbirá:lás végett Hideghéthy Antal úrhoz küldetett be, - a jeligés levélkék pedig pecsét alatt az elnökségnek
adattak át.
Alólirottak Hideghéthy Antal úrnál összejövén a beküldött pályamunkák bírálata végett, miután Darányi Ignátz úr betegeskedése miatt a bírálatban részt nem vehetett, helyette Sporzon Pál a budai műegyetem
nél a gazd; tudományok tanára kéretett fel a bírálatban résztvenni, a tollvitelre pedig Kodolányi Antalt, a gazd.
egyesület segédtitoknokát szólitotta fel a biráló bizottmány, mire azután a birálatba bo1.:sátkozván azt következélkben terjeszti a nagygyűlés elé:
I.) A „beatus ille qui procul negotiis etc" jeligés pályairat, miután aa sem az eléladási modort sem a
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nyelvet, sem pedig a természettudományok mai állását tekintve a
díjra érdemesnek nem találtatott.

53
kitűzött

czélnak meg nem felel a pálya-

II.) „A gazdálkodás nem egyéb, mint a tennészettudományok gyakorlati alkalmazása" jeligével ellátott
pályamű

ellen irály tekintetében valamint tudományossági szempontból sem lehet ugyan alapos kifogást
tenni, miután azonban a pályakérdés szellemét e munka írója sem fogta fel, s munkáját .inkább iskolai
k ézikönyvnek', semmint a nép számára irt olvasó könyvnek lehet tekinteni a pályadíjra e munkát
sem tartottuk illetékesnek.
III) „A levelek ár nyában rfrik a gyümölcs" jelige alatt beküldött pályamunkáról ellenben Öl'Ömmel mondjuk el, miszerint annak írója a pályakérdés szellemét egész valójában felfogta, s miíve - nem csak a modort
tekintve, melyben az irva van, - hanem a természettudományok mai szinvonaláról ítélve, tudományos szempontból is tökéletesen ;:.. . egfelel a czélnak, mely végből a pályakérdés kitűzve lett, t. i. hogy mulattatva
oktassa a földmívest azon teendőkre, melyeknek isK1 erete nélkülözhetlen feltétele annak, hogy a mezőgazda 
ság a mai viszonyok és körülmények között is jutalmazó foglalkozás legyen; s miután hazánkban a népszerű természettudományi és gazdasági könyvekben oly igen nagy a szükség, holott ezek által mintegy
önkénytelenül szíja magába az olvasó a gyakorlati élet mezején ma már annyira nélkülözhetlen ismereteket, s a pályamunka által az iró a feltett nehéz, de egyszersmind oly megbecsülhetlen horderejű pályakérdést valódi genialitással oldotta meg: örömünkre szolgál a felett mint bírálatot kimondhatni azt, miszerint
abban az iró egy niegbecsülhetlen kincscsel gazdagitotta a magyar gazdcisági irodalmat, s egy m egbecsülhetlen kinc.scsel ajándékozta meg a magya1· földmíves osztályt, m inelfogva a nevezett pályaművet a kitüzött 100 amny pályadíjjal leendő ·k itüntetésre méltónak nyilványitjuk.
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nél kifejlődő f aeczetnek -

Kreosot - faszesz tartalma okozza.
A 167-ik lapon a savak helyett savanyok kifejezést jobb lesz has:::nálni mindenü,tt, mert a savak 'kif ej ezést könnyű a sók kifej ezéssel összetéveszteni.
A 197-ik lapon az állíttatik, hogy gyökerek szájacskáikkal szíják fel a földből a nekik való eledelt, ez
nincs j ól mondva, m ert a gyökel'eknek nincs száJok, hanem ki- és beszivá1·gás - endosmosis, exosmosis - utján jutnak
be a táps::erek a növényekbe s ilymódon haladnak tóvább, ezt te1:jedelmesebben m eg kellene magyará:::ni, niert a f entebbi átlitás téves;:mén alapszik, s ellenkezik a mai növényboncztani ismeretekh-el. J ó p élda lenne a magyarázathoz
az állati hólyagon történő beszivárgásnak felho zása.

-

A 209-ik lapon az mondatik, hogy az ugar szerves anyagokat vagyis trágyát nem rejt magában
vagyis nincs benne az az anyag, mely ezt e1j edés utján érlelheti. - Az ugarban is van szerves anya,q s ren-

ez is sántikál, m ert abban vilsavany is igen sok van.

a kova csak akk01· és azon al'ányban máll?'k s::ét, a midön és a mely arányban vasat vagy m ás élegülő érc:::et tartalmaz, - miután tehát itt az iró tulajdonképpen a talajnak azon részéröl szól, m ely annak legdurvább homok kinézés ű
r'észét teszi, - s a le[Jujab~ ebbeli vizsgálatok a::;t m utatták, hogy azoknak csak igen 1-cis része homok, s legnagyobb
része kőzetek po1·ond(Ja, ami azután lassankint szétp01·lik s elmállik vagyis talajjá lesz, szü,kségesnek látnánk azt is elmondani, hogy ezáltal a tudomány eme nagyfontosságú f elfedezésének ismerete is tm:jedjen, niiután a talaj képző
déséről s j olytonos me,qújulásáról csvpán ennek ismerete alapján bfrltat a gazda tiszta fogalommal .

A 36-ik lapon áll : Minden paraszt ember tudja azt, hogy a termőföld annál j obb minél feketébb, - rosz
kifejezés, m ert te1·mőföld a lápföld is - m ely ugyan csak fekete, de azért nem jobb mint például bármely kevésbé fekete
buza termőföld - tehát itt a kitétel termőföld - mivelés alatti termőfölddel lenn e helyettesitendö.
A 42-ik lapon áll: Kalászos növények csak 5-li hüvelyknyi szántást kivánnak, minthogy ezek gyökerei mélyebbre nem hatnak, - ez nem áll - mert 3 - 4 lábnyira is lemennek azok.
A 44-ik lapon áll : paraszt eke - fa eke helyett.
A 44 ik lapon áll : a földnek higatása - porhonyitása helyett, s ez a 47-ik lapon is előjön .
A 48-ik lapon az ugarlásról az van mondva, hogy a száraz években de csakis azokban a termést jobban biztositja, mint a trágyázás maga, - az csak akkor áll, ha mély miveléssel van összekapcsolva, ezt szük:s~qes
volna megérinteni.

Az 50-ik lapon az áll ittatik, hogy a trágya alászántást követő szántáskor sekélyre kell szántani,
hogy a trágyát fel ne forgassák, - ez nem áll, m ert a trágya alászántást követő szántáskor az ekét éppen azon
oknálfogva rnélyebbre kell ereszteni mint a trágya alá szántáskor tettük.

A 81-ik lapon áll : a búza 3000 évig megtartotta csirázó tehetségét ha itt a::: fró a mumia buza elneve::é;;
alatt előjövő buzát értette - akkor ki kell j elentenünk, hogy az mese és semmi egyéb nem volt, mint egy ma,q&rús ·reclamja .

•
1

nem népnek szántmunkába illő kifakadás.

A 10 1-ik lapon áll : A búza 3-4 hüvelyk mélyen elvetve kél ki leghamarább és legszebben; Gasparin
kisrfrletei szaint csvpán 1 1i 2 -2" mélyre vetve.
A 111-ik lapon áll: a vetésnek ősszeli legeltetése van ajánlva, 113-ik lapon pedig a tavaszszali legeltétés a vetések legeltetése csak télen történhetik kár nélkül, s ez is a gazdai praxis, s ugyancsak a 113-ik lapon a buja
vetés ek kaszálása van sarlozás helyett ajánlva.
1
A 121-ik lapon áll: A szénenynek tulajdonittatik azon hatás, hogy a füstölt hús eláll, holott ezt afaelegesé-

a zab helyett, m ely egyátalában nem a ltomol.:talaj növénye, rnzsot kellene tenni, miután a 1·ozs azon növény, mely
még a leglazább homokban is tenyészik.

leg nem hamuzsir, sem a szénéleg nem sziksó.

'/

el

desen elegendő arra, hogy a föld beéredjék, - különben az u.gadásnak semmi haszna se volna, s czélt sem érne vele
a gazda. ~Már az elöbbi termés gyökerei, levelei sem egyebek szerves anyagoknál.
A 221-ik laponí „socialis" szót a nép nem érti.
·
A 228-ik lapon áll: a zsidó szemes, iigyes - de nem ildomos, ugyan a::: értelemben véve.
A 238-ik lapoi'i áll : a homok az agyag földre hordva, az agyag a homokra csak mint javító szer, s n em
mint trá,qya hat.
A ~79-ik lapon áll : a fa- és kőszénhamu egyenlő hatásúnak lenni mondatik, ez nem áll - m ert a faha mu legalább 4-szer annyi értékű, tartalmát tekintve - ha azt trágyázásra has:::náljvk.

A 33-1.k lapon áll: Midőn az ember növényi részt-eléget, talál a többek között a hamuban kovaföldet
is, az az homokot, - nem homokot, hanem oly elemet a mi a homoknak főalkatdszét teszi.
A 313 lapon áll: Haméleg vagy hamuzsír, szikéleg vagy sziksó, ez nem jó magyarázat, mert a hamé-

i'

o hétnél is r övidebb ideig tart. E: nem áll, mert telen át

Midön azonban e nyilatkozatot tesszük egyszersmind azon megjegyzéssei" kell azt tennünk, hogy az
írónak a jutalom atadásánál kötelességévé tétessék, miszerint művét mielőtt a sajtó alá bocsátaná, - miután
annak irálya sok helyen gyönge sőt hibás is - fő leg a 275-ik laptól kezdve szigorú irálybeli ja vitás alá vegye,
mely alkalommal egyszersmind a munka beltartalmára vonatkozó következő helyreigazításokat is szükségesnek véljük megtétetni:
A 30-ik lapon áll: átereszti a tiszta homok a vizet éppen úgy mint a rosta: s azért sínylik a homoktalaj
, azonnal a szárazság nyüge alatt, - nem a homok talaj sínylik, hanem a növények a homoktalajban.
A 31-ik lapon áll : Ha még kevesebb az agyag a homok közt, például 1/s- 1/ 1 0 akkor már csak jó
zabot, vagy burgonyát várhatunk a földnek ily vegyülete után, - miután 'itt az iró már agyagos homokot ér·t,
A 33-ik lapon áll: Hasonló módon jár,- habár kissebb mértékben is a vas-, a homok vagy kovaföld is, ha
azt a nedvesség, hideg és meleg tovább és folytonosan éri. - A ko vajegec:::ekből álló homok-szemcsék, s átalában

1

A 81-ik lapon áll: a makk csirázó képessége
lehet a makkot tartani igen j ól.
A 98-ik lapon áll : „Ejnye akiáldója van" -

„

A 283-ik lapon áll: Az emberi ürüléknek hatását leginkább csak annak ammoniak tartalmában keresi,
A 295-ik lapon ajánltatik, hogy a gazda csak annyi trágyát . terigess,en el, ~en~yi~. az nap .a.~á
is képes szántani, - lapályos helyen, honnét a víz el ~em mossa~ el~ehet bi::: a:::t batran tengetni sot ha hatasat
előbb akarjuk látni el is kell azt terigetni, és úgy hagyni hosszabb ideig.

A 301 302-ik és következő lapokon a „gü.Ue" készitése ajánltatik - e:::t f eleslegesnek tartjuk
és czélszerütle~nek is m ert a güllét a hol használják is, főle,r; rétjavitásra forditják, de száltitása is felette bajos, s
épp a s:::állitásnak ,,:_ehézségi 1; törik meg a trágyalé kellő fölliasznál~sa.
A 306-ik lapon a 17-ik sorbani kifejezést nem lehet értem.
A 308-309-ik lapon áll: a hősöknek még lcsontját is tartsuk tiszteletben. Ezen passust el kellene
hagynA
i. 325-,-333-ik lapon: a guanó·ról oly lwsszu d'issertatio
. , nem nep
, k·onyv
„
bevaló - miu
. t,an a: t 1,ias::na'l1i.; ·1,a
'
, lu nk se drágasága - se klimánk szárazsága miatt nern lehet.
A 33 7-ik 'lapon a repczepogácsát trágyázási·~ haszr:álni mi n.em l~tjuk. hely,én aján_la~i a nép_ne~, mert
mint állati takarmány jobban értékesül az s 7obban is hat i~y ~:ton, mint ~ragya is. Bar csak igy·tS hasznalnak !
A 339-ik lapon igen sok a ve,r;ybontas - ez sem nepkonyvbe vala.
.
. ,
A 340-341-ik lapon repczét nem való ajánlani a kis gazdának, m ert igen . bizonytalan _term_eny, mwt~n
a tapasztalás azt mutatta, hogy 7 év alatt 1 jó, 2 közép és 4 ros;; termést szokott adni, s mert 10 eves atlagban veve
- a búza többet jövedelmez.
·
A 383--ik lapon a 4-dik pontnál m eg kellene magyaráz ni, hogy a faj nemesítésre mic~oda br:Jolyása. va~
annak, hajó faj csődöröket és bikát használunk állataink f edezésére. E zt igen fontos tárgynak tarf:Juk az allattenyesztes
emelése czéljából a néppel megismertetni.
.
,
„ , ,
,
A 397 lapon felkeltett volna említeni a legelő kezelését, felosztását a legefte~es ala, r;:ert a legelo silanY,sagá nak főleg a::: az oka, hogy 1:ende~en a::: eg~sz legel?t egys;e~Te ~apossa a ma_rlia, ~s ig!/. a.Ju. eg!J.~zerre ,?usztul el
r óla, holott beosztva, míg egyik resz legeltetik, addig a masik 1·eszen fel veszi rnagat a ju, es v;ra JO legelot ad.
Igen kív ánatos volna, ha a szerző e remek müh~z egy a.!ka~.mas z ár~zót is csatolna, mely .a :ermészet-

nek csodaszerűen öszhangzatos alkotásáb an az Istensegnek dtesfütését kiemelve hálaérzetre gerjesszen az
alkot6 iránt ki az ő határtalan irgalmasságában azon lelki tehetséggel áldotta meg az embert, mely által a
természet szervezeténok felfogás ába hatolhatván ez ismeretek segítségével munkásságának egyszer-
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smind oly hathatós istáptit szerezhet, melylyel az ő szorgalma a sikert, a jól~tet a legbecsületesebb úton
elérheti.
Pesten, l867-dik julius 5-kén.
Hideghéthy Antal.
E véleményben teljesen osztozik

D1·. Székács !ózsej~
D1·. Jedlik Anyos,
Gönczy Pál,
Sporson Pál,
Majer István
némi pótészrevételeket b) alatt is mellékelvén.

. NB. Megjegyezzük még, hogy a mü czimét nem egészen tartjuk czélszerünek. Különösen a mii általánosabb rendeltetésénél fogva helyesebb volna azt talán „Az vjabb kor rnagym· gazdájá"-nak czimezni.

b) melléklet.

Majer István pót-észrevételei „a levelek árnyában érik a gyümölcs" jeligével ellátott pályaműre
vonatkozólag.

,I

Az „a levelek árnyában érik a gyümölcs" jeligés pályairat szaktani bírálatához nevelészeti és szépirodalmi ~zempontból következő pótészrevételek mellékeltetnek:
Atalán a dolgozat e tekintetben is kitünö, hiánytpótló s éppen ezért pályakoszorúra és közlésre
méltó.
Mégis hogy ez a nemeslelkü pályázatot nyitó nép barátok óhajainak teljesen megfeleljen, a kevésbé tanult
s éppen ezért ~önnyen hajtható nép s~ámára irt könyvből mindaz kihagyandó, mi a népet tévútra vezetné,
vagy elfogultsagában megerősíthetné; ilyenek e különben jeles pályairatban - a pesti bírálók észrevételei
mellett - még a következendők :
Az 5-ik lapon állíttatik, hogy a kipusztult honfi mindenekelőtt fényes családi nevétől búcsút vett s Földes
Jánosnak neve~é magát. Ez kiha.?yandó lenne, nehogy iga;r,olni látszassék azon balhitet, mintha fényes nevű
e;?1b.erhez nem illené~. n;z é.szszeru munkásság; holott korunkban éppen azt kell elhitetnünk, hogy hazánk
folv1rágoztatását, a kozJóletet nemes és nem nemes, pap és világi úr és nem úr szóval minden rendű honfi
csak ~la~os ismer?t~k és ernyedetlen munkásság, tettleges közre~üködés, mint ~gyetlen mód által köteles elö~?z~.ta.~1. A polgan er é~yek a l?gfényesebb ~~vnek is dicskört s az alsóbb rendűeknek is fényes nevet
kolcsonoznek, h_?l?tt a tetlenség es egyéb polgan bűnök a legfényesb nevet is elhomályosí~ják.
..
Ugyanaz o-ik lap.on ez áll : „ann~k, a. ki jó ösvényen halad, gyakran a véletlen is kedvez." A nép morálJat soha ~em szabad vele~lenre vagyis bizonytalan és téves, hanem inkább biztos basisra kell alapítani.
Czélszerubb leend atyáu;ik ama tapasztalás által is igazolt élet-maximájára hivatkozni: „Segits magadon ~s megsegít az Isten IS," melyet már a klassikus ókor is igaznak tartott s így fejezett ki: „Dii laboribus
omma vendunt."
A 7?-ik .lap?n s még nehány helyen a természet bölcsnek mondatik, pedig ennek erkölcsi jelleget nem
lehet tulaJdomtam; s ezért helyesebben a természet bölcs urára kellend hivatkozni.
.
A 396-ik lap.?n a hüb ~res magyar jobb.ágyság 1848 előtti sorsa túlságasan sötét szinekkel van rajzolva,
holott ~ok derék foldesurasag ·alatt sorsuk aligha nem volt jobb a mostaninál; - s egyátalán mégis olyan
hog! kimél?tesb e~setelés~".e méltó. Ily reminiscentiák a tudatlan népet az úri osztály ellen csak izgatnák, e~
pedi~ eme Jeles m~ ~~erzőJ~nék nem lehet szándokában, ki véreink sorsán segitni akar, midőn őket az eszélyes iparra vezet~1 toreksz1k. E passus tehát egészen kihagyandó volna.
Továbbá mmden homályos vagy kétértelmií kifejezésektől óvakodni kell p o 4-ik lapon az önfentartás harcza" helyett helyesebb lenne „az önfentartás munkája vagy műve." ' . .
"
Az 5-ik lapon: „szerencsétlenünk" helyett világosabb szerencsétlen emberünk." A 22-ik lap. terinészeti
csod~k" ~ „ csodák tana" említtetnek hibásan ; mert csoda alatt természetfölötti tüneményt értftnk · s igy
lennenek ir~qdók: „csodálatos vagy rendkívüli dolgokat."
'
A 60-ik lapon, azon helyen, hol a réoiek jobb terméséről van szó azon okot is föl lehet hozni hogy régi
időben a szántó-vető cselédek a bölcseség kezdete - az Úr félelmé;el birván, s igy "lelkiösme~etesebbek

lé;én, jo~ba~ szántottak, s átalán kötelességeiket, minden dolgukat hivebben, becsületesebben teljesítették,
mi most is kivánatos.
·
Az 58-ik lapon logicai rendnél fogva B alatt a fogasolás és C- alatt kell a boronálásról szólni.
A nép_szerü irály ~ő tulajdonsá~a, hogy világos, érthető legyen; e szerint szerző által több helyen
használt latm szavak, mmt: „fundus mstructus" - „sessio" - „subordinatio" - „chemia" stb. értelmes és
elfogadott magyar szavakk<.l fölváltandók, hol mégis nagyobb világosság kedveért a latin elnevezés
zá1jel közt megemlíthető.
Nemkülönben a gyakori szórendi ds helyesirási hibák - 'melyek hihetően a leírónak róhatók fel mint
ezt a„ 275-ik laptóli leiratban sürübben előforduló hibák bizonyi~ják - nyomtatáskor gondosan ki~gészi
tendok.
égre.. kívánatos, hogy a k~ziratban a bírálók által megjelölt igazítások figyelembe vétessenek, és a
munkahoz fuggesztett tartalom-lajstromnál teljesebb A B 0 szerinti tárgymutató készíttessék igy a mű haszonvehetőbb leendvén.
'
Záradékul megjegyeztetik, hogy e pályairat a kitűzött kérdés mecrfejtésével foglalkozván feladatának
derekasan megfelelni törekedett, s kétaégkivül a bíráló-választmány és~revételei szerinti mód~sitás mellett
népirod~lmunknak egyik nagybecsií. műve leend. De szerfölött ohajtanunk kell, hogy a természetvizsgálók
nagytekmtetü közgyűlése legköz6lebb gazdászatunk egy másik, szerfölött fontos, a földmive~knek mintegy
támaszúl, és mostoha terméskor szinte tartalékúl szolgáló - pedig népünknél igen elhagyatott ágára, t. i. a
ga:::~ás:::ati. iparra is sziveskedjék fordítani gondos figyelmét; s hogy ily, jelen műhöz hasonló népszerün
fölvilágositó, útbavezető, ösztönző páiyairat eszközöltettessék, inditványozni s pályadíjúl magam részéről
száz osztr. ért. foríntot fölajánlani bátorkodom.
Esztergomban, julius 17-kén 1867.
.Majer István kanonok,

·

y

mint a tenuészetvizsgál6k 1865-iki nagygyűlése által
megnílasztott mübirák egyike.

E) A központi választmány jelentése a Bud a város által kitüzött é 1e trend tani pá 1y ak érd és tárgyában.
(e. melléklettel.

Tisztelt

nagygyűlés

!

'
A m. orvosok és természetvizsgálók
Pozsonyban tartott XI. nagygyűlése a Budavárosa által kitüzött
s harmincz db aranynyaljutalmazandott életrendtani pályakérdést (minthogy a tavaly beérkezett négy pályamü közöl egyik sem ütötte meg a mértéket) ujra kitűzni s a pályadijat ujabb adakozások által gyarapitani
határozta. (Napi közlöny 1865. 7. old. 10. §.)
Az állandó középp. bizottság 1865. évben ekkép tűzte ki a pályakérdést: „Mily életrend volna ajánlandó
a magyar nép számára, mely mind az egészség fontartására, mind a szaporodás előmozdítására, mind az élet
meghosszabbitására legczélirányosabb lenne; s melyek volnának azon eszközök, melyek által e teki~tetb en
a napirenden levő visszaélések, élet- és egészségrontó szokások s veszélyes tévutakra vezető elfütéletek
megakadályoztathatnának stb. A legtöbb belbecscsel biró népszei·ü mű szerzője a részint Buda főváros 30
db aranyjából, részint a természetvizsgálók magánadakozásából gyűjtött 300 _ujftnyi pályadíjjal fog jutalmaztatni.
A pályázqt határnapjáig 1867-iki május 1-jéig.három pályamű küldetett be.
a) Az el sőnek jeligéje: "Az é!et mérsékelve tartós és hosszú. Moderata durant."
b) A másodiknak jeligéje: „Elj en a magyar."
e) a harmadiké: „Az embernek.ismernie kell természetes szükségei s ösztönei helyes kielégitési módját
és tudnia azt, hogyan fejlődnek ki legjobban testi-lelki erői s tehetségei." (Hartmann.)
A pályaművek a kiküldött szakértők által megbiráltatván, a bírálók egyhangúlag oda nyilatkoztak,
hogy a benyujtott pályamüvek közöl legérdekesebb az, melynek jeligéje: „Az embernek ismernie kell stb."
s azért is a kitűzött 300 ujftnyi pály:-td~jat e mű szerzőjének azon kikötéssel itélték oda, hogy az sziveskedjék művét a bírálók ajánlatának szellemében népszerűbb modorban s rövidebbre vonva ujra átdolgozni.
E birálat e) alatt van e jelentéshez mellékelve.
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A pályanyertes jeligével ellátott pecsétes levél felbontatván, kitünt, hogy az említett pályamű szerzője
T ö1·ök János orvostr. Gömörvármegye tornallyai járásának orvosa.
A többi pályairók jeligés levelkéi a helyszínén elégettettek.
Pest, 186 7-ik év julius 15-én.

1

'~

Poor Imre orvost1·.

Kubinyi Ágoston,

bizottsági j egyzö.

az állandó bizottmány elnöke.

c) melléklet.
1

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1863-ki szeptember hóban Pesten tartott nagygyűlésén kitiizött Buda város részéről 30 db. aranynyal jutalmazott és 1865-ben Pozsonyban tartott nagygyülésen újra
kiirt és a pályadíjt 300 oszt. ért. 'frtJ:a emelt

'l'ei:jedelmes munkájának bevezetése az élet és egészség felőli ált.nlánu,; tu<l~mányos. értekezés, mely
egy, már tudományosan kiképezett olvasót igényel. Ezután népies modorbau az clet szab.alyozás általános
eszközeit és módjait 12 fej er.etben versekben, elég hosszasan - mintegy 42 lapon tárgyalja. .
Következik az életszabályozás körülményes leirása, az egyes korúakat és különböző életv1szon!okat telöntetbe véve - és ez kép ezi dolgozatának lényeges és fő részét. Elkezdvén a gyerme~ ko~:á;al, m~g ~nnak
származása és első fejlődése korától fogva az anya méhében, az anyának terhe~sége ~.s .~zules~ felol ertekezik, azután az uj szülött és csecsemő ápolása, utána a tulajdonképi gyermek es ser<lulo-kor eletrende foglaltatik az i~juság koráig.
.
,
.
Legtöbo helyet foglal el az élet megállapodási szakában követendö életrend, fontos es e tárgya~ kimerítő általános megjegyzéseit 12 fejezetre osztva 110 lapon adja elö. Köv etkezőleg az élet hanyatlási korához szabott életrendröl rövidebben értekezik.
Eszerint az egészséges ember diaetetikáját bevégezve átmegyen a kói:~anra, e.lő~zör átalán.osan szól a
betegségekről és kórhajlmokról, azután felsoroUa az egyes kórhajlamnál k~v etendő eletrendet es ~gyes ~a11ácsokat ád a különféle átalános fertőzési bajoknál, u. m. váltóláz, hagymaz, cholei:a, vé;has sat. u~! mmt
a nem fertőzési táplálási betegségeknél (csúz, köszvény, vízkór ect.) végre a mé~gezese~ről ~zól. E felul még
az egyes életmüvek föbb bajaira vonatkozó életrendi intéseket k?zöl, és záradekul 1\ hirtelen támadt életv()szél yekről és azok ellen alkalmazható segély eszközökről értekezik.

é 1e trend tani pá 1y a kérdé s re bejött munkálatoknak birálata.
A kitüzött kérdés a következő :
„Milyen életrend volna ajánlandó a magyar nép számára, mely mind az egészség fenntartására, mind
a szaporodás előmozdítására, mind az élet meghosszabbítására legczélirányosabb volna, s melyek volnának
azon eszközök, melyek által e tekintetben a napi renden levő .visszaélések, élet és egészségrontó szokások
s veszélyes tévutakra vezető előítéletek megakadályoztathatnának." A központi választmányhoz ide vonatkozó három beküldött munkálat megbirásával az alólirottak bizattak meg.
A z első, melynek jeligéje „az élet mérsékelve hosszú és tartós, moderata durant."
Ami a munka tartalmát illeti, az oly silány és üres, továbbá az irály oly pongyola, hogy a pályázati
kérdés megfejtését még csak távolról sem elégíti ki, s a mellett a munka teljesen elesik a pályázattól, mi
után szerző saját élete leírásával k ezdi munkáját, melyben személyét, viszonyait, lakását, a ház számát sat.
leírja, ezáltal magá,t elárulja.
A másod1'k „ Eljen a magyar" jeligés czimü értekezés népünk életmódja felől sok helyes észrevételt és
számos alapos tanácsot tartalmaz azon tárgyak iránt, melyek hazánk népének egészségi állapota javítására,
a h:ilálozási arány csökkenésére, úgy mint a népesedés szaporodására vezethetnek.
Értelmesen, világosan, a nép számára kidolgozva közöltetnek ezen tárgyak tiz fejezetben, melyeknek
némelyike feladatának meglehetősen megfelel, mások ellenben a tárgy fontossága és azon ösmeretek hiánya
miatt, melyet népünknél - ezen dolgozat fö olvasóinál feltételezünk, nem látszanak kielégítöknek, ilyen
különösen az 5-ik, a táplálkozásról szóló f~jezet, melyet szerző azon kérdésre: mit egyék, mit igyék a magyar
ember? négy írott lapon befejezettnek tekint; még rövidebb is felültesebb a mozgást és testgyakorlást tárgyazó 4-ik fejezet, melynek alig szentel egy irott fél lapot. Körülmény esebben értekezik szerző a mérsékletről, az indulat és szenvedélyek fékezéséről, különösen a szülök és nevelők részéről gyermekek és serdülő
ifjak iránt a 9-ik fej ezetben, melyben ezeknek szellemi neveléséről bővebben szól és ezen [tárgyban otthonosabb, mintsem az azt megelőző kisdedek ápolását és orvoslását tárgyazó rövid czikkében.
A tiszta levegőnek és fris víznek méltán nagy barátja, azonban a hideg fürdés, zuhanyozás és hideg
vizborogatásoknak a legveszélyesebb betegségek elleni gyógyerejében túlságosan bízik. Kívánságai a tiszta
levegőre nézve szinte túlságosak: kiki szobájában egyedül háljon, a kórházban is minden betegnek tulajdon
szobája legyen. Ezek és más a táplálkozásra és orvosi rendőrségre vonatkozó sajátságos javaslatai emlékezetünkbe hozza egy két év előtt más jeligével beküldött pályairatot, melynek a jelen egy némikép javított
második kiadása, - különösen a hazai közügyre czélzó igyekezete dicséretre méltó.
Mit az egészségügy országos és községi rendezéséről szól, azt helyeselni kell, úgy a hatósági orvos teendőjét elég részletesen említi fel és azt kellő tekintélylyel felruháztatni kivanja, úgyszintén kü,meli a nép
egészségére és testi erejére vonatkozó közintézeteket, u. m. fürdök, testgyakorlóintézetek, lelenczházak,
beteg ápoldák sat. szükségességét ; de mindamellett kénytelenek vagyunk a munkát gyengének nevezni,
a kidolgozás laza s a népiesnek látszó irály inkább pongyola és közönséges.
Harmadik pályamű :
„Az embernek ismerni kell természetes szükségei és ösztönei helyes kielégítése módját és tudnia azt:
hogyan fejlődnek ki legjobban testi lelki erői s tehetségei."
,
Szerző ezen jeligével küldött be egy 315 sűrűen irt lapban foglalt dolgozatot a következő czimmel:
Eletrendi kalauz a magyar nép számára, üdvös tanácsokkal az egészség és élet fentartására, a betegségek,
életveszé1yek elhárítására, fajunk erősbödése, nemesbülése és szaporodása érdekében.

Mind ezen üdvös é a nép testi és lelki tökéletesítésére czélzó tamí.c~ai. ellen alig lehet itt ott megj.egy·
zést tenni. Szerző írmodora egyszerű és csinos, mint a tisztázott értelem es igazság ~~ava szoko~ len.m, de
tanmodorára nézve azon kérdés tehető, hogy tulajdonképen ki számára írta munkáJat; ha a, nep szam~ra,
akkor nem csak igen tei:jedelmes, de sok helyütt oly kifejezésekkel él, melyet a né,r egyáltal,aban n?m ert;
ha azonban 'orvosi müvelt közönség számára irta, akkor a mű, mely a szak~mben:e is ~áraszto, ~ sza~talan
ismétlések által unalmas, más részről a sokféle éles szabályok elhanyagol~sat oly tulzó kovetkez~en~e~kel
nyegetve fogékony idegzetüekre inkább ártalmas hatású lehet. Ha pe.d1g orvosok számára .v~lte nm szeI~Ö
munkáját akkor szintén nem felelt meg czéljának, mert tökéletlen kivonatokban az orvosi irodalom teren
11incsen hÍány, nekünk inkább kimerítő magániratokra van szükségünk.
,
él .„
De a kitüzött pályakérdés nem annyira a miveltebb osztály, vagy az orvoso~, hanem ~ .nep ez sze~ u
oktatására volt irányozva, azért szerzőt, ki bö tudománynyal és nagy szorgal?mmal ll't mun~á3av~l ezen kerdés megoldásához leginkább közeledett, a kijelelt jutalom1·a m éltónak találJuk, . az~n megJe~y~essel, hd~~
annak kinyomatása előtt, azt némikép változtassa meg. Azon részeket, melye~ mkabb elmeleti. ~~osko „a~
ban mintsem gyakorlati tényekben és azokra alapult tanácslásban állanak, k1hagyandóknak v~l3uk,, kulo nös~n bevezetésének és a 3-ik kórtani czikknek nagyobb részét elhagyhatná, melyet a nép megertem, v~gr
kellőkép használni alig volna képes. Azt óhajt3uk, hogy ezen változtatáso~at .tegy~ ~eg_ maga. a s~erz.ő, 0
sok oldalú szakismeretének jelét adá sőt a nép rosz szokásait s ferde nézeteit ismen, es k1 egyebkent, Jeles
munkája összeállításában annyit fár;dozott, most m~g az legyen fő igyekezete, hogy a bővebb tudomanyos
munkálatból egy rövidebb népszerű dolgozatot alakitson.
'kk" az egész .munkálattól
Végre kívánatos, hogy az 1-s~ hih~~öen a nép számára versekbe foglalt czi .Je
elkülönözve egy külön kis füzetben .Jelen3ek meg.
Pesten, julius 17 -én 1867.

:e:

Bene Ferenc.z,
Flór Fererícz,
Rózsay József~
munkabirálók.

Ma.gyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkál11t11.i.
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F) Rózsay József pénztárnok jelentése az 1865-ik évben Pozsonyban tartott XI-ik nagygyülésnek bevételei
és kiadásairól, s a pénztár jelen állásáról.
Mélyen tisztelt

nagygyűlés

!

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1865-ik évben Pozsonyban tartott XI-ik nagygyűlésének
bevételei és kiadásairól kellő okmányokkal ellátott pénztári számadását (alább a zárközgyülés mellékletei
közt l) alatt van szerencsénk bemutatni, és a pénztár jelenlegi állásáról jelentést tenni, mely szerint
a bevétel:
·
4679 frt. 48 kr. volt,
a kiadás pedig:
3249 frt. 41 krt. tett,
s e szerint a pénztári maradék:
1430 frt. 07 kr.,. mely összeg a kéznél levő 42 frt. 16 kron kivül, az _E. F. G. alatti betét-könyvecskék szerint a hazai első
takarékpénztárban van elhelyezve.
'
A magyar orvosok és természetvizsgálók pénztárába helyezett pályachjak a koszorúzott munkák szerzőinek részint már átadattak, részint a jelenlegi nagygyülésben fognak az illetőknek kézbesíttetni, ugyanis:
az erdélyi országos főorvos Pataky-féle 20 arany pályadíjat ·//. alatti elismervény szerint Spányik József úr
átvette; a dr. Lészay-féle 12 darab arany pályadíj ·///. alattii elismervény szerint Böhm János kolozsvári
épitész úrnak kifizettetett. - A Buda-város részéről kitűzött 30 darab arany pályadíjat, melyet több lelkes
tagjai a pozsonyi nagygyűlésnek-és a központi választmánynak 300 frtra emeltek, a birálók összhangzó itélete szerint Török János Tornallyáról - s a Higedhéthy-féle 100 darab arany pályadíjat dr. Entz Ferencz
Pestről nyerték el; - ezen két rendb eli díjat az illetőknek leendő átadás végett van szerencsénk a nagygyűlés asztalára letenni.
A nagyságos Balassa János tanár úr által kitűzött 100 darab arany pályadíj a pozsonyi nagygyűlés
határozataként ·////. alatti melléklet szerint még a nevezett tanár úrnál van kamaton; mert ezen pályakérdésnek határideje 1868-ik évi augusztus hóban jár le, addig a nságos tanár úr a tőkéhez évenként 5°/0 kamaW m~L
·
,
A könyv· és levéltárnok méltóságos Kubinyi Agoston alelnök és Batizfalvy Samu titkár urak által meg·vizsgáltattak; erről külön jelentés szóland.
A mult gyűlésnek évkönyvei részint Eggenberger magyar akadémiai könyvárusnál bizományképen
vannak letéve, mint a C. D. alatti mellékletekből kitűnik, részint pedig a budapesti kir. orvosegylet helyiségeiben létező szekrényben tartatnak. Különösen:
nagygyülésből
95 példány
a II pesti
„ III beszterczebányai „
97
„ V kolozsvári
„
38
,.
„ VI kassa-eperjesi „
82
„ VII pécsi
„
130
„
„ VIII sopronyi
„
124
"
„ IX pesti
„
150
,„
„ X maros-vásárhelyi „
95
A pozsonyi nagygyűlés határozata folytán a maros·vá11árhelyi X. nagygyűlés munkálataiból tiszteletpéldány gyanánt 20 darab osztatott ki.
Nem mulaszthatjuk el az első hazai pesti takarékpénztár nagylelkűségét kiemelni, miszerint a hazai
tudományok iránti buzgalomtól vezéreltetve, 1866-ik és 1867-ik évben pénztárunkat, mint az A. és B. alatti
mellékletek igazo~ják, - összesen 200 frttal gyarapította. E már több év óta tanusitott nemes buzgalom úgy hisszük - a magyar orvosok és természetvizsgálók elismerésére méltán számolhat.
Végül megválasztatásunk három éve letelvén, kötelességünknek tartjuk a magyar orvosok és természetvizsgálók bennünk helyezett nagybecsű bizalmát megköszönve emlékezetbe hozni, hogy a XII-ik uagygyülés teendői közé tartozik, pénztárnokot és ellenőrt a jövő három évre választani.
Mély tisztelettel maradunk a mélyen tisztelt nagygyűlésnek
Pesten, 18ü 7-ik évi augusztus hó 1-én.
alázatos szolgái

„

Halász Géza s. k.
ellenőr.

·1 1

Rózsay József s. k.
pénztárnok.

G) A központi válaszlmány jelentése Kun Tamás tr. az egészségügynek az országgyülésen _
v a 1ó kép v is e 1te t és é t tárgyazó indítványa felől.
Tisztelt nagygyülés !
A m. orvosok és természetvizsgálóknak Pozsonyban tartott XI-ik nagygyűlése véleménye:i:és végett az
állandó középp. bizottságnak adta ki Kun Tamás tr. úr amaz inditványát, hogy az egészsegiigy a rnagyar or-~zággyiilé1>en

képviselve le,9yen.

Az áll. középp. bizottság véleménye e tárgyban következő:
A magyar országgyűlés a törvényes népképviselet alapján van megalkotva. Itt a közegészségügy ~sak
úgy leend képviselve, ha történetesen a nép szavatok többsége orvosra esik.
·
Sem egyletek, sem magánosok az országgyűlésen alkotandó törvényekre más befolyást jogosan nem
gyakorolhatnak, mint ha azon törvényjavaslatot, mely szakértői felfogás szerint a tudomány jelen állásának
meg nem felel, a sajtó útján birálják meg.
A municipalis hatóságok körében pedig oda törekszenek, hogy a közegészségi eszméket tisztába
hozzák.
Csak e két törvényes út áll rendelkezésünkre közegéségi nézeteink számára kö:::vdleniényt hozni létre;
- minden más út tolakodásnak vétethetnék, melynek vi,sszautasitása közegészségi érdekeinket sujtaná egyszersmind.
Az áll. középp. bizottság különben is meg van győződve arról, hogy a magas országgyülé(közegészségi kérdéseknél azon szakférfiak tanácsát'ÍS kiszokta kérni, kik nem tagjai a képviselőháznak.
E miatt az áll. középp. bizottság nem tartja czélszerünek és kivihetőnek Kun tr. :imaz inditványát
hogy a közegészségügy a magyar országgyűlésen külön képviseltessék.
Pest, julius 15-kén, 1867.
Poo1' lim·e t1-.
bizntt ági jegyzö.

H)

Kitbinyi Ágoston,
az állandó bizottság elnöke.

A központi választmány jelentése a t e r mé s z e t t u d o m á n y i o s z t á 1y h á r omf é 1e
inditványa felől.
1'isztelt nagygyülés !

A m. orvosok és természetvizsgálóknak Pozsonyban tartott XI-ik nagygyűlése a természettudo~ányi
osztály háromféle iuditványa (Napi Közlöny 1865. 45. old. 15. §.) tárgyában az állandó középp. bizottmányt javaslattevéssei bizta meg az iránt, vajjon
a) adjon-e a nagygyűlés egy "középponti természettudornányi könyvtár fölállitására évenkint 20_0 úJfrtot.
b) a szak/ér.fiak tudományos kfrándulásaira adjon-e évenkint száz-száz frtot? - s. végre
.
e) vajjon a nagygyülés alkalmával kiállitott tárgyakat ta1·tozzék-e rninden tu.la;donos a nemzeti rnuzeum-nak ajánddkozni ?
Az állandó középponti bizottság véleménye e tárgyban, miszerint a nagygyűlés pénztár~ ~sakis .akkora, mely a nagygyűlésnek csupán közös költségeit búja meg, - de a szakosztályok sokoldalu igényeivel
nem mérkőzhetik.
Továbbá, ha egyik szakosztály fölmerülő költs~geit a nn:gygyülés kö~ös _pé~ztár~ból födözné, ugy~n
azon joggal követelhetnék ezt a töLbi szakosztályok 1s. E s~ermt az állan~o kozepp. bizottság s.em „a .kozponti természettudományi könyvtár fölállitásához," sem a tudományos kirándulások segélyezeséhez Jelen
pénzviszonyai közt nem járulhat.
Hogy pedig a természetrajzi, terményi, ré&'észeti sat .. kiállitókat arra kötelezz~k,, misze~·int kiállitott
tárgyaikat a nemzeti muzeumnak tartozzanak a;Jándékozm: e_ né~etet az állandó kozepp. bizott~ág ha~
rozottan ellenzi azon fontos oknál fogva, mert ez esetben a k1álhtók csupán azon tárgyakat fogJák koz.
8*
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szemlére bocsátani, amit elakarnak ajándékozni. Ily eljárás kötelességet szabna a hazafias erényből, ami
.sem a kiállításra sem a nemzeti muzeumra nézve üdvös nem lehetne. Sok kiállitó eddig is közszemlé1·e
bocsátott tárgyait, melyektől megválhatott, nemzeti muzeumunknak ajándékozta.
Pest, julius 15-kén 1867.
Kii.úinyi Ágoston,

Poor lm1·e f'I'.
bizottsági

az állandó bi?:ottmány elnöke.

jegyző.

Ajánja tehát az állandó középp. bizottság Kaczánder tr. indítványát a tislilte!t nagygy,ül~snek .?.l~k~p
pen elfogadni, hogy a szakülések, ha nekik ez czélszerübbnek látszik, tűz~iessen:ek ki m_~~~k s~amara a ~~vo eme
megvitatandó szaktá1·gyakat, anélkül azonban, hogy a szakülés más tagjai a k1 nem tuzott targyak szonyegre
hozatalában akadályoztatnának.
A korszerűbb tárgyak kijelölése hasznos az által, hogy arról többen gondolkoznak, tapasztalatot gyűj
tenek, s hogy ezáltal az erők inkább összepontosíttatnak.
Pest,jul. 30-án 1867.
Poor }m1·e t·r.
az :l.llancló középp. bizottság jegyzőj~.

1

~

I) A központi választmány jelentése a t á r s a d a 1mi a 1s z a k o s z t á l y mü k ö d é s i k ö r é n e k
megállapítása tárgyában.
1

Az orvós-sebészi szakosztály a központi bizottság okadatolt véleményét magáévá tevén, azt a közg-yülés határozata alá bocsátja.
Kelt Rimaszombatban, augusztus 17-én 1867.

'l'isztelt nagygyülés !

Dr. Horváth Gyö1',qy,
A m. orvosok és természetvizsgálóknak Pozsonyban tartott XI-ik nagygyülése almási Balogh Pát tr. úr
indítványára a tá1·sadatmi tudományokat is körébe vonván, elhatározta, hogy mivel e humanistikus irányú
tudományok az államorvosi szakba vágnak s így az orvosi főosztályba tartoznak, a tár·sadalmi tudományol•
mivelöi az orvosi főosztály alszakosztályát képezhetik'. (Napi Közlöny 18ö5. 46. 1. 7. §.) A pozsonyi nagygyülés
ez alkalommal az állandó középp. bizottságra bizta n. társadalmi tudornányok alosztálya m1"Jködési "l·. ö1·ének m egállapitását.
Az áll. középp. bizottság a társadalmi tudományok alosztálya működési köreűl ugyanazon hatáskört
javasolja megállapíttatni a tisztelt nagygyűlés által, mely hatáskör a m. orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének egyéb alosztályait megilleti. De mivel a társadalmi tudományok fogalma és köre igen tág és határozatlan, s ennek keretébe oly tanokat is be lehetne vonni, melyek az orvosok és természetvizsgálók nagygyűlési czéljain kívül esnek, javasolja az állandó középp. bizottság, hogy a tlwsadalrn-i nlnakosztály fffrgya·i
kiYréböl ct theologia, philosophia, p én-iig,l/ és politika ki1·ekesztessenek.
Pest, julius 15-én 1867.
Po01· Imre tr.
Li.zottsági

jegyző.

Kubinyi Ágoston,
·

az állandó bizottmány elnöke.

K) A központi választmány jelentése Ka ez á n de r Áron tr. a szak gy ülés e k ezé l szer ü b b
rendezés e tárgyában tett indítványa felől.
Tisztelt

közgyűlés

!

A m. orvosok és természetvizsgálóknak Pozs,onyban tartott XI-ik nagygyűlése véleményezés végett a:r.
állandó középp. bizottságnak adta ki Kaczánder A1·on tr. úr indokolt következő indítványát:
„A szakülés minden évben tűzzön ki 3-4 tárgyat a következő nagygyűlésre, melyekről kiki értekezhetik vagy fe1olvashat; ezen eljárás hasznos eszmecserét és vitatkozást fogna kifejteni."
Az áll. középp. bizottság következő véleményt ad:
Kaczánde·r Á 'ron ín· indítványa minden figyelmet érdemel ha a szakülések tárgya csujJán a föladott
3 -4 tárgy leend.
.
'
A tárgyak kiti.izése gyümölcsöző, ha a megvitatásnak nem tulajdonítunk nagyobb értéket, mint rueuynyivel azok valóban bírnak. Tudományos kérdéseket eldönteni oly rövid idő alatt, minővel nagygyüléseink
rendelkezn~k, nem lehet. Ha minden hatósági körben a tudományos férfiak társaságba állanak össze; akkor
ez?k nézete'.. a szakülések elébe hozatván. nagyobb eredményt fognak mutatni, mint egyesek gondolkozása
tlt~n a sz3:kul~s elébe hozott tárgyak, melyek még megvitatásra várnak. A nagygyűlések tárgyai eddig i~
mar anny1félek, hogy :i szakiüések idejét jóval'meg kellene l1osszabbitani: ha azokon csak némi kimerítés
volna czélba véve.
·
'
Az különben is történik, hogy tudományos nézetek szóba hozatnak s ez által a további vizsO'álatokra
ösztön adatik, s ezen vizsgálatok eredményei évenkint meg is ösmertetnek. Hanem, hogy a hos~zas írott
előadások helyett az értekezések magva röviden adassék elő, s:r.ükséges intézkedésűl kell tekinteni.

Kubinyi Ágoston,
nz ;ílland6 bizottmány elnöke.

szakülési jegyző.

L)

Dr. Bókai János
az orvos-sebészi szakosztály aug. 13-án
tartott gyülésénck elnöke.

A központi választmány jelentése K a ez á n de r Áron t r.-n a k a ha s o n sz e n vész e k
ön di s p e n s a ti ó j a ellen beadott indítványa felől.
Tisztelt közgyülés !

A m. orvosok és természetvizsgálóknak ,Pozsonyban tartott XI-ik nagygyülése véle~ény~zés_ végett. ~z
áll. középp. bizottságnak adta ki Kaczánder A1·on tr. úr indokolt indítványát rt hasonszenveszek ondispensatio.fának m egsziintetése tárgyában.
'
.
Az áll középponti bizottság az indítványozónak jelentéséböl látván, hogy Kaczancler ur nem a haszonszenvi g-yóg~mód ellen szólal föl, hanem azon ~ljárá;it rossz~\ja, '?1iszerint a gyógyszereket gyógytárak ottlétében is magok a hasonszenvészek szolgáltatják k1 betegeik szamára.
.
Minthogy az öndispensatio minden ellenőrzést kizár, s e miatt egyálta~án mmden orvosnak ~zabály
szerint tiltva van betegei részére saját gyógyszerei~ adn_i el: az áll. közép.p. b1zo~ság ~elyesnek tartja,-~ ?1fogadandónak ajánlja Kaczánder úr inditványá~, .m1szer~nt a m. orvosok es .termesz_etv1zsgálók nag~gyule.se
oda működjék, hogy a gyógyszerek öndispensatIÓJána.k tila.lma a hasonszenves~ekre is tettleg a:lkalma:ztassek,
azaz : hogy a haszonszenvészek is tartozzanak gyógyszereiket a gy?gytá~·ból 1rásban rendelm; E tekmtetbe~
óhajtja az áll. középp. bizottság, ho?y a hazai közegészségügy _1melébb1 . szervezése alkalmaval a. m. ko1·
mány e tárgyban is czélirányos és sz1goní. rendszabályokat állapitson meg.
Pest, julius 30-kán 1867.
Poor Imre t·1·.
a~

állandó középp. bizottság jegyzőj e .

Kubinyi Ágoston,
az úlland6 bizottmány elnöke.

M) A központi választmány jelentése Szuper tr.-n a k honi fü r dö i n k f e1virág oz tatás ár a
vonatkozó indítványa felől.
rl'isztelt nagygyűlés!
. A m. orvosok és természetvizsgálók Pozsonyban tartott ~-!.~ n,?:gyg_yül~s? java~latt~~és _v,égett az ~[- .
„
,
b'izo tts á gnalr a dt:a ki' S zumer
La')·0 8 tr • úrnak a honi •tm·doui/1, • felvimgo.
::tatasa er dekeben tett mla dó k ozepp.
1•
ditványát.'ll . d. . k" ,
t' bi'zottság saionnal tudJ' a hazai fürdőinknek többnyire primitiv állapotban való
Az
'J
•
· l ente'k eny l en d"l
ő i"dve ho.,.y e.,.yesek
lnzafias töl'ekves
.i nem a dh a.t 1e
u cte t f"ur dö ' .a an o ·-ozeppon
tengő d eset, S meg van gy Z1I
1
b
b
" ,
•
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ink fölvirágoztatásának, hanem ezen közérdekű nemes eszmétől át k ell hatva lennie a m. kormánynak, a
fürdőbirtokosokn'ak, s az orvoso}rnak egyaránt.
Az állandó középponti bizottság a következőkben találja hazai gyógyvizeink óhajtott értékesitésének
akadályait:
1) .A közlekedés hiányában; fürdőink többnyire távol esnek a vasuti vonalaktól s hajókázható fo lyóvizeinktől. E tekintetben a magas magyar miniszterium á ltal tervezett vasut-hálózat fog idővel sokat segiteni.
2) Az orvosi politia hiányában; hazai nyilvános gyógyintézeteinkben a betegek igényei háttérbe vannak
szorítva, kevés kivétellel mindenütt az egészségesek élvezete s a fürdőtulajdonos vagy a bérlő érdekei az
irányadók. Ide járúl, hogy a kereskedés országszerte el van árasztva rni'tvi azaz mesterségesen készitett á8ványvizelikel, melyek ellen ha jók semmi kifogásunk nem volna, hat. i. a természetes gyógyvizek firmája alatt
nem árul tatnának.
Mindezeken csak a m. kormány közbejö~ével lehetend segiteni.
3) Sok fürdőnek priniitiv állapotbani sinlöclésében. Gyógyvizeink némelyikének vize vegybontva sincs ; az
oda érkez ő betegek sem kényelmes szállást sem nekik való élelmezést nem találnak: továbbá ásványvizeink a forrásnál hibásan töltetnek, nehézkesen hozatnak kereskedésbe.
4) Gyógyvizeink értékesítésének nem csekély akadálya hazai 01·vosaink nagyi·észének kö.:önyössége
honi gyógyvizeink iránt. Tisztelet a derék kiveendőknek, de meg kell vallani, hogy sokan, kivált kik külföldön nyerték kiképeztetésöket, maig mellőzik hazai ásványvizeinket, s külföldre küldik minden betegeiket,
még azokat is, kik itthon talán hatályosb gyógyvizet kaphatnának.
Ezen hiányon reméljük s hazai Orvosainktól elvá1juk, hogy azon hazai gyógyvizeinket, melyeket a
fürdőtulajdonosok alkalmassá tettek a gyógyvendégek elfogadására, szóval és tettel pártolni fogják.
Az itt felhozott - s átalánosan érzett, - s gyógyvizeink értékesítését gátló akadályok elháritása
végett ajánlja az áll. középp. bizottság, hogy
a) a m. orvosok és természetvizsgálók nagygyülése tegyen egy fölteijesztést a nm. m. miniszteriumhoz
azon k érelemmel, hogy a magas kormány méltóztassék a hazai közegés:::ségügyet akként rendezni, miszerint
gyógyvizeink helyein s:::intúgy mint az egész hazában a közegészségi i·endszabályok orvosi politia által foganato síttassanak, s legyen meggátolva ama visszaélés, miszerint művi ásványvizek a természetes gyógyvizek firmája

alatt árultassanak.
b) A m. orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése híja fö l hazai ásványvizeink birtokosait és bérlőit, hogy illető gyógyvizek körül akként intézkedni szíveskedjenek, miszerint a fürdőintézet oly karba
helyeztessék, hogy a fürdő vendégek méltányos igényei kielégittethessenek, - s a gyógyhelyek újabb kivívott el őnyei felő l a haza orvosait és közönségét eleve értesitsék.
c) A nagygyülés kéije föl a kir. m. tudomány egyetem tek. orvostanári testületét, hogy ez szíveskedjék j avaslat?a hozni ~gy re~dszeres fizetéssel ellátandó rendkiviili tanái· alkalmazását az egyetemnél, ki
ugyanott mmd a hazai - mmd az egyetemes gyógyvíztant adná elő .
Pest, julius 30-án 1867.
Poor lnwe orvosti·.

Kubinyi Agoston,

bizottsági jcgyzö.

az á llandó bizottság elnöke.

N) A központi választmány jelentése Ge r 1e y t r.-n a k a h ü 1y ék és e1meb e te g e k tárgyában
tett indítványa felől.
Tisztelt

közgyűlés!

A magyar orv_osok és természetvizsgálóknak Pozsonyban tartott XI-ik nagyügylése elfogadván Ge·rley
tr. s az orvos-sebészi szakosztálynak a magyarhoni hülyék (kretin) és elmebetegek érdekében tett inditványát,:az állandó középp. bizottságot azzal bízta meg, miszerint ez kérje föl a hazai m . fökoi ·mányszéket ·
a) arra, ho~y a hatósági orvosok által évenkint beküldött táblázatokat mennyiben azok a hiilyeségi·e
vonatkoznak, a fökormányszé~ az állandó középponti bizottsággal közl eni méltóztassék ; ·
b) arra, hogy a hatósági orvosok álta l az illető elmebetegek felől évenkint felküldött táblázatokat sat.
tudományos ér.~é~esités_ v~gett ~zintén az áll. k özépp. bizottsággal közleni kegyeekedjék. .
Az áll ..~ozepponb biz~ttsag e megbízás foganatositása - illetőleg javaslattétel végett kebeléből Pólya
József tr. elnoklete a~att al~izottságot küldött ki, melynek indokolt j avaslata szerint az áll. középp. bizottság tavaly az akkon nm. tökormányszékhez, a m. kir. helytartótanácshoz folyamodott, közegészségi és tu-

dományos haladásunk érdekében kérvén mind a hülyékre, mind az elmebetegekre nézve a főkormányszék
birtokában le vő hatósági szakir atokat.
Hálás elismeréssel jelenti az áll. középp. bizottság, hogy a nm. m. kir. h~ly~r~ótanác~ 1 866-i~ é_vi márt.
31-én 9362. sz. a. kelt k. leiratában késznek nyilatkozott az elmebetegek statist1k a1 s egyeb adatait illetőleg
minden e tárgyban szükséges a datnak a kebelbeli közegészségi ügyosztályban levő betekintését s fölhasználását az áll. középp. bizottság elnökének vagy helyettesének rendelkezésére bocsátani. A hiilyék?·e :.onatkozó adatokat illetőleg pedig, ilyenek birtokában a főkormányszék nem levén, az ország hatóságait folhíta,
a) hogy közegé3zségi közegeit ezentúl utasi:sák a hülyék számáról, a hülyeség alakjairól, okviszonyairól,
úgyszintén az égalj , - tájsajá~ság, - életmód felőli tudomás szerzésére s az ekképp gyüjtött tapaszta~atok
pontos följelentésére, - b) hogy az illető orvosoknak a hülyék körül teendő tudományos kutatásaiknál
minden kitelhető módon segédkezet nyujtsanak.
Az áll. középponti bizottság a nm. fökormányszéknek e nagyfontosságu inté~~edéseiért ~ásban t~r~
jesztette föl meleg köszönetét, - s egyuttal kebeléből Kovács S. E~d~e ~r. urat, kozve.tve pedig Vereb~l.~
József tr. urat bizta meg ama küldetéssel, hogy az elmebetegek statistika1 s eg~éb ~datait a fokormányszek1
leirat értelmében a m. kir. helytartótanács k özegészségügyi osztályában szemelJ e ki.
'
Verebél,ij tr' úr nagy buzgalommal és szakavatottsággal j árt el a neveze~t ?1-egbi_zásban. Munkál~tának
- illetőleg a főkormányszéki adatok kiszernelésének eredményét az á ll. kozepp. bizottság d) alatti mellékletben mutatja be. - Az állandó középponti bizottság nevében
Pesten, julius 30-án 1867.
Kubinyi Ágoston s. k.

P oor Imre fJr.,

az állnnd6 k özép. bizottsÍLg elnöke.

nz áll. középp. bizottság j egyzöje.

d) melléklet.

A hazánkban előforduló e 1meb e te g e k r ő 1 és h ü 1yékrő1 tett hivatalos hatósági jelentések
kivonatos bírálati összeállítása.
Ve1·ebélfi Józseftől.

A magyar orvosok és természetvizsgálók ~ÖZJ?Onti állandó bizottmány~nak 1866. év jun. 6-kán tartott
tanácskozmánya folytán Kovács S. Endre tr. ur bizatott meg, hogy az 1860-bcn Pozsonyban tartott nagygyűlés kívánata szerint a nm. m. k. helytartótanács egészségügyi osztályába1: f~llelhető és hazánkban. elő 
forduló elmebetegeket és hülyéket illető j elentésekből, az ezeket érintő statisnka1 és egyéb adatokat kiszemelni vagy kiszemeltetni igyekezzék.
.
Ezen felszólításnak szivesen engedvén, alólirtat barátság.osan fels~ólitá, ho~y fentérintett óh~jnak -;-:
ha körülményei engedik - sziveskedjék eleget tenni, mely bizalo~telJ eS felszóhtásnak m~gf~lelm hazafim
hivatásának ismervén alúlirt kutatásainak eredményét - némely igénytelen észrevétel és mditvány hozzá'
.
adásával - ezennel előterj
esztem szerencsés.
A volt nm. m. k. helyt.artótanács egészségügyi osztálya álta l kibocsátott többr~n~b~li közegészségügyi tárgyra vonatkozó felsőbb rendeletr?, ~elyben az elmeb.et~g.eket ~lle~ő statistika1 es egyéb adat?k
b ejelentése is meghagyatott, 1866-ik év vegeig csak 54 hatósagi Jelentes erkezett be. (1867-ben pedig.
amint alólirt tudosítva van, ezen j elentések nem szaparodtak).
A hülyéket vagyis gyügéket (Cretins) illetőleg pedig külön rendelet adatott ki, melyre azonban csak
19 hatósági jelentés ér~ ezett be és így még kisebb anyag lehetett a kutatás tárgya.

J.
A bejelentett elmebetegek statistikájáról és egyéb rájok vonatkozó adatokról következőket j elenthetem:1-ször. Az 54 hatóslígi j elentés közt volt : A) 33 megy~~· , B) „3 k eru··1eti· es
· . C) 18 v á ros1,·
melyekben az 1865-dik évben elMordult elmebetegek száma a kovetkezo roYatozott mmtában állíttatott össze:

I
~-----

li4

65

A) Megyék:

C) Váro s o k:
A helységek száma, melyek- Mindegyik hatóságban létező
ben elmebeteg találtatott
elmebetegek összes száma

A jelentő hatóságok

Abauj .
l}.rad
Arva .
Bács-Bodrogh
Baranya
Bars
Békés .
Borsod
Csongrád
Esztergom
Fehér
.
Gömör és Kis-Hont
Győr .
Heves és Szolnok
Hont .
Komárom
Közép-Szolnok
Krassó
Liptó .
Mosony
Sáros .
Soprony
Szabolcs
Szathmár
Szepes
Temes
Tolna
Torna
Torontál
Túrócz
Ung
Zaránd
Zemplén

nincsen
34
nem jelöltetett ki
nincsen
53
20
nem találtatott

elmebeteg
126

29
30
40

41
80
117

52

103
60
112
54
elmebeteg
69
40

6
nem jelöltetett ki
33
nPm találtatott
39
·nincs kijelölve

59
nem létezett
16
nincsen
6

körülbelöl 555 helységben

Összesen tehát 33 közt 22 megyében

55
elmebeteg
88
44
elmebeteg

29
elmebeteg
13
92

Összesen 3 közt 2 kerületben

32 helységben

8

103

123 elmebeteg

nem talátatott
1
nem létezett

elmebeteg
13
elmebeteg

1
mncsen

11
elmebeteg

1

1
1

10
8

8 városban

56 elmebeteg

Ezen rovatokból kitűnik 1-ör, hogy 54 hatósági jelentés közt csak 3.<:1-ben tétetik említés az elmebetegek
röl és ezeknek összes száma 1830-at tesz.
2-szor. A rovatos kimutatású jelentésekből továbbá kitűnt, hogy ezen 1830 elmebeteg közt 1070 férfi
és 760 nőnemű volt.
3-szor. Az elmeháborodottság kórtani elnevezését illetőleg körülbelől következő számbeli összeállitás114.
sal összekapcsolt rovatot találtam: a. öijöngö
b. búskomor = 116.
e. örült = 238.
d. zavarodott = 339.
e. bárgyu = 542.
/ nehéz nyavalyával párosult = 263.
g. ki nem jelölhető kórnemüek
218.
4-szer. A jelentési minta szerinti kimutatásban az elmebetegek összegét az elmeháborodottság sajátságos külvényei szerint kellett volna szétosztani, úgymint: a vallásos-, a gyilkoló-, az öngyilkoló-, a rombolókra és csendesekre, ezen rovatok azonban igen hiányosan valának kitöltve. Mindamellett a feljegyzett számokból kitűnt , hogy átalán az egyszerűen rombolók és a csendeseknek száma körülbelöl
legnagyobb.
5-ször. Az elmekórok átalános eredetére nézve két rovatba voltak az elmebetegek beosztandók, t. i.
1-ör olyanokra, kiknél az elmekór veleszületett baj volt és 2-or olyanokra, kiknél az elmekór más okokból
származott. Ezen két rovat szintén igen hiányosan volt számokkal kitöltve, mindazonáltal feltünt
és megjegyzésre érdemesnek látszott az, hogy az első rovatban följegyzettek száma 808 , a másodikban 214 volt.
6-or. Az elmekórok egyes ·különös ~kait illetőleg következő minta-rovatok voltak fölállítva: nehéznyavalya, sérülések, katonáskodás, ijedtség, különféle kórok, szülés, szerelem, más indulatok, öröklés és ismeretlen okok. Mindezen rovat hézagos számainak ismertetése azért nem bír érdekkel, mert az ismeretlen
okok rovata legnagyobb számokat mutat. Ellenben feltűnő, hogy az öröklés - mint különös ok után származott
elmeháborodottak száma sokkal csekélyebb, mint az 5-ik pont alatt feljegyzett és az elmeháborodottság átalános eredetére vonatkozó rovatban előforduló szám.
7-szer. Miután azon minta-rovat, mely által azon helységek lakosságának számát, melyekben
elme kórosak fordultak elő, ismertetni kellett volna, több jelentésben üresen találtatott, azért az elmeHagyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálittai.
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1651 elmebeteg létezett

elmebeteg
20

nincsen
1
nem létezett
1
nincsen

elmebeteg
6
elmebeteg
1
elmebeteg
6
elmebeteg

1

=

létező

24
nem találtatott

nem találtatott

Összesen l 8 közt

A helységek száma, melyek-1·Mindegyik hatóságban
ben elmebeteg találtatott
elmebetegek összes száma

Jászság, Nagy- és Kis-Kunság
vidék
Nagy-kikindai kerül.

Kővár

A helységek száma, melyek- Mindegyik hatóságban létező
ben elmebeteg találtatott
elm ebetegek összes száma.

Győr
.
Kecskemét
Kis-Szeben
Körmöcz
Nagy-Várad
Pozsony
Ruszt
Szabadka
Szakolcza
Trencsén
Vácz
Wersetz
Zilah

elmebeteg
56
77
58
133
119
elmebeteg

1

hatóságok

Felső-Bánya

B) S z a b a d k e r ü l e t e k :

A jelentő hatóságok

jelentő

Bakabanya
Bártfa
Beszterczebánya
Eperjes

15
nincsen
18
14
39
34
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kórosak
·
lehetett. feljegyzett összegének százalékát a lakosság számához- Y1szonyítrn
áttekinthetővé tenni

llC'JU

~.~l~
följegyezve ' kik valami intézeti
10 Jegyezve.
8-szor. Azon minta-rovat

szerint, melyben a fontérint tt o· ·
·· .
„
ápolásban H:%: 18fö-dik é~rbe~o:;:zeoss:lzt,eebl"bocls~J~oi;_
elm.ekó1l·oslak van1
,
<:.
• ' - ' gyamotaalJ Yolt

9-er. Végre azon rovatban, melyben az elm ebetegnek szá1 t · ·
l
·
·
. 1 11_ite~ete cd~zama tetetett áttekinthetéfré,
, •
,
•
.
·,
•
,
• •
10 .iegyez\ e, es pe 1g:
l. Eger \a10saban letC'z1k ket kisebb magan-mtézet, mindkettőben az 1865· · 1- · ·b ··
»7 l
eteg volt ápolásban.
'
1 " f'\ cn osszesen ~ e mr-

ya1111a~. az '.-' gye~„helyscgC'kr1· \:agy vidékekre alkalmazrn, és ezen jelenté:;ekböl a~t lehet következtetni,
hogy to?b .1 ~le11t~ nem v~.la 111'.'g magával egeszen tisztában, kit Jrnll esHt;k tulajdonképpen " hülyének" bély e~ezm '. E~ utobbtra ne~,-e telh?zo~t az egyik Jelentésben lévő tételt ,.hogy előbb sz~rosan meg kellene

lia.t~rozm, ~ut k~ll voltak rpp_cn hulycnek nevezm , akkor való~zinüleg azoknak száma kisebb lenne." Egy
mas1k azt Jelenti,_)10gy n IJ.~Jel,entetthülyékuél :-i.z el1uetompaság butaságig alászállt:· A harmadik azt j egyzi
meg, .. hogy a be.Jelrntett huly<'k nagyobb része fölhülye, és munkára felhasználható lenne" stb.

55 jelentés közt csak négy 'áros 1· olentésében van ilYe11 ö .e··1'· ,
b

~-

Miskolcz városában létező közkórházban 1865-ben 55 elmebeteg 0<7yÓo' k lt t tt
3. Pozsony városában két menhely létezik t. i. a közkórház
J b
,- fiy .,ez~ ·~ e ·
.
. .
' me y en Du, e~ az ngalma,; baratok mkzete, melyb_e n :dl elmebeteg részesül gyógyszerelésben.
é

16 1

. ~- S.-A .-Uj?ely városban szinti'n van egy, az elmebetegnek szánt magán-inte'zet
v1g D e mekoros fordult meo·
- melyhe11 1858- 1SHH-i k
o·

lI.
A mi a hülyéket vagyis gyügéket (Uretins) érintő "elent · · k ·11 · .
·
ideig csak l ~l-re rúgott, melyek 7 megyei és 12 városi hatójág· ált°:1\~iJet~~k re~iekkbszamka.. a fe1nt ~rin.tett
!altatnak:
~
e. · ze en ovet cezok tog1·ször. A hülyék száma, mely következő mintában állittatott össze:

A

jelentő

A helys é?,ek.szám~ , melyek- Mindegyik hatóságban előforbe11 hulyek talaltattak
dult hülyék iisszes száma

ható„ágok

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=-=-~.~~=

:27
·
·
nmes kijelölve
nem találtatott
18
·
1
nem Je ö ltetett ki

Gömör és Kis-Hontmegye
Heves-Szolnokmegy
e
.
Komárom m.
Mosony rn.
zepes m.
m.
S
Temes
Tolna rn.
Kassa váro,;
Kézsmárk v.

11
3
nrncsen

Kis-Márton Y.
Kis-Szeben
Korpoua v.
Libetbán y <t Y.
Nagy-Kikinda Y.
Nagy-Várad,..
Szabadka ''·
Szent-György Y.
Szent-Márton v.

Szat.~már-Némethi

1

hatóságban,

kfüülbelől

ö
1

.

1

1

1
nem találtatott

41
hülye

1

1

1

3
hülye

2
hülye

1

1

~

110

1

1
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hülye

1

1
nem létezett

Y.

3,2

61 helység·be11. ~-»:.>·> l iu"lye van.

2-or A jelentésekből ton\,bbá ki ti.int, hogy a férfi
nőnemüeké.
·

nemű

hülyék száma körülbel "I
bb
·
. o uagyo 1 uunt a

*

*

A~ elösoroltak után talán nem igen nehéz azou nézethez csatlakozni, hogy a kivonatilag közlött jelentésekből - úgy mint beküldettek , sem a tudomány, sem a nemzetgazdászat részére ha·
s:rnn ne~ .m ~rithe~ő; kivéve azon szomorú tapasztalást , hogy ezen szerencsétlenek száma hazánkban valoszmuleg igen nagy, és hogy ezek érdekében minálunk - összehasonlítva más müvelt országolrnt - alig történt valami az emberiség- és éppen semmi a nemzetgazdászat szempontjából. Az emlitett
elmebetegek összegéből ugyanis alig részesült minden háromszázadik valami és a tapasztalás szerint
n~m millclenkor legczélszerübb ápolásban, vagy enyhitésben; a hülyékről e tekintetben nem is szólhatni,
miután ezekröl gondoskodni minálunk még,nem hozatott szóba.
Hogy ezen állitá om nem körmönfont, sem nem kritikai viszketeg eredméuye, hanem a föllelt valónak
hü hasonmása. mindenki meg ±ogja engedni, ki ily jelentések kellékeit ismeri.
A j elenlevő jelentések minden tekintetben hiányosak és fölületesek, és pedig 1-ör számra nézve
ctiak töredéket nem pedig egészet k épeznek. 2-or a tárgy érdekében kiboc átott rovatozott minta utasitá,;ára nézve, mely alig felel meg a jelenkori orvosi tudománynak, és még kevésbbé a jelen elmekórtan fejlő
désének és nézeteinek. 3-or ezen rovatos minta kiegészitésére nézve, mert a jelentő közegek sem elegendő
idővel , sem ily munkálatra szükséges segédeszközökkel, sem végre az elmekórtan vívmányainak elegendő
ismeretével - mint látszik - nem rendelkezhettek, mely k ellékek elkerülhetlenek ily közegézségü'gyi
kutasások czélszerü kivitelére.
Ezen észrevételek folytán végre alólirt következő igénytelen indítványt bátorkodik a t. bizottmány
tigyelmébe ajánlani;
Miután a szerzett tapasztalatok után, a közegés:;1ségi ügyeket illető szükséges adatok gyüjtése - ilymódon a mmt eddig gyakoroltatott -legnagyobb részben haszonvehetetlen; azért szükségesnek látszik.
hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók legközelebben tartandó nagy-gyűlése, minden a közegészségügyet illető r észletes inditványozásnak kizárásával - mint a szakavatott közvélemény képviselője, hatlrntós befolyását mindenekelőtt oda összpontositsa: 1-ör hogy hazánk közegészségi ügyének minél előbbi
,;zervezésére és törvénynyé emeltetésének szükségességére irányozza a magas kormány figyelmét, mert
ezen előzmények nélkül az egyes tárgyak körul igénybe vett kutatás alig fog valami üdvös vagy gyakorlatilag ét·vényesithető czélhoz vezetni. - 2-or hogy 8olyrí Ká1·oly tr. és ügytársunk kii.lföldi utazásai alatt
szerzett tapasztalatok nyomán a buda-pesti m. k. orvolilegylettel közlött, és figyelmébe melegen a:jánlott
- különösen Belgiumban gyakorlatban lévő - javaslata a nagygyűlés közbenjárása által átalá ·
nosabban fellrnroltassék. Csak ez által fogjuk hazánk magas kormányának: figyelmét az elhagyott szegény
elmebetegek és hülyék czélszerü enyhitése vagy gyógyitása körül a jövőben teendő intézkedésekr~ irányozni. A tébolydák kizárólagos felállitása nem vezet egyedül a kitűzött, a kivánt czélhoz; iparkodni kell inkább felállítandó czélszerüen szervezett ápoló, és különféle munkára felhasználható telepitvények által, nem csak az emberiség, hanem egyszersmind a nemzetgazdászat eszméjét gyakorlatila g
Prvényesiteni.
Az érintett javaslat különös figyelemreméltó hazánkban. Mert 1-ör Temélhető, hogy előbb-utóbb a
magas kormány, és az országgyűlés e tekintetben is kivánni fog intézkedni. 2-or mert - mint már e töredék jelentésekből láthatni - legnagyobb valószinüséggel az elmebetegek és hülyék legnagyobb szám~t
még valamire felhasználható lenne, és 3-or mert hazánk te1:jedelmes alapitványi _pusztái, ily intézkedések
létrehozására igen kinálkozóknak látszanak.
Kelt Pesteu 1867-ik év Pünkösd havában.

Dr. Verebély Jó;;sef.

saj:k.-~~l·g~r,l~~;k~f~~~;~t a~l:,:~e :~~!~k~~~toélf~1t~~l~~t ug~~~~~-; a:h~~~~' :::to~~~f11!e~;t'1·e~z :~·a~j- té·,~

táj
orvoso to ata an - mmt Játszik
vala . l
bb
1
.
. e.a es a o
sokat illető adatok (m 'ly k . t
1< ' m1~~.l~agyo
szorg'.1 ommal álhttatott össze, mint az elmekór0összeirták) mé is azokba: s:1: a? csa { ugy u _ettek be, a rnmt .azokat az egyes vidék vagy járás orvos:ii
léteznek átalá! és különösen h ~1 ?~yast felt~l~lm nem lehetett, mi az?n kérdés felderitésérn vezetne, miér t
ben u anis átalán az edd' ~ ~ .Y~ a fent;rmtett helye_ken vagy vidéken l - A fentérintett jelentésekgy
ig e alhtott, de elegteleneknek ismert körülm ények és viszonyok csak fölületesen
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0) A magy. orvosok és termé~zetvizsgálók IX. X. XI. nagygyülései által kiküldött mag y. or v os i
n y u g d í j· i n t é z e t i bizoitság j e l e n t é s e.

Q) A központi választmány jelentése a Vaj da-Huny a dvá r ügyé b e n k i k ül d öt t biz ott-

s ág a tárgyában.

Tisztelt nagygyűlés!
Tisztelt nagygyülés !
A javaslatba hozott „magyar orvosi nyugdíj-intézetnek" a m. orvosok és természetvizsgálók IX. X. XI.
nagygyülései által kiküldött bizottsága teljes tisztelettel teszi jelentését ez idő alatti eljárása felől.
. Az„ i1?~nt nevezett bizottság a m. o.rvos.i nyug~j-~tézetnek a m. orvo~ok és természetvizsgálók pozsonyi n._gyülese~ ?emutatott alapszabályait UJra átnezven, azokat kormányi jóváhagyás, - s illetőleg a rn.
orvosi nyugdíJ-mtézet engedélyezése végett az akkori m. kormányszéknek - a m. kir. helytartótanácsnak
terjesztette föl.
·
.
A fö!~e11.esztett al~pszabályokat ·a nm. m. kir. belügyminiszterium f. é. május 5-én 411. sz. a. azon felhiv~ssal kuld~tt~ át a bizottsághoz, hogy az alapsza~ályok kijelölt czikkelyeinek részint nem lényeges mó~osit~sa, - ;eszmt szabatosb szerkesztése után a bizottság a m. orvosi nyugdíj-intézet alapszabályait az
1mmar akadalyt nem szenvedendö jóváhagyás végett a nm. m. kir. belügyminiszteriumhoz két példányban
ujra fölterjessze.
. . A bizottság a m. orvosi nyugd~j-intézetnek a kívánt módon, szabatosban szerkesztett alapszabályait f.
évi JUl. 21-én az eredetin kívül még két példányban terjesztette föl a nm. m. kir. belügyminiszteriumnak
azok végleges jóváhagyása végett.
„ A ?i~otts~g teljes ?iz~lommal reméli, hogy a másod ízben fölterj esztett alapszabályokat a nm. m. kir.
~e.~ugymm~sztermm rövid id? mulv~..szentesítve fogja kezeinkhez juttatni. Mi megtörténvén a bizottság
orommel lat hozzá a m. orvosi nyugdipntézet lehető gyors megalakításához.
A m. orvosok és természetvizsgálók nagygyüléseinek kiküldött nyugdíjintézeti bizottsága nevében.
Pesten, jul. 31 én 1867.
·
Poor Irm·e orvostr.
bizottsági tag.

A m. orvosok és ter~észetvizsgálókn11k Pozsonyban tartott XI-ik nagyg,Yülése az archeologiai szakülés indítványára Kubinyi Agoston elnöklete alatt Arányi Lajos, Havas Sándor, Heille1· Károly apát és Róntrfl' Flóris ur~kat mint albizottságot küldötte ki a végett, hogy ez indokolt tervvel s h?dolatteljes kér~lem
mel járuljon 0 cs. kir. apostoli Fölségéhez, miszerint Ő Felsége méltóztassék mcgtenm a szükséges mtéz·
.
kedéseket Vajda-Hunyad várának az elpusztulástól való megmentésére.
Az állandó középp. bizottság Hunyad-cá1· restauratiója érdekében részint az erdélyi főurak, - nevezetesen 1'elek:y Domokos gróf úrnak, - ~·~szint egyéb szakérti>knek véleményét kíkérvén,k
a föl~p~tés i t~rve
zet elkészitésével A1·ányi tanár, - az 0 Fö!ségéhez fölterjesztendö folyamodvány szer eszteseve J.avalf
Sándor helytartó-tanácsos urakat bízta meg; határozva !ön egyszersmin?, ~ogy a kinevezett küldöttség
Budán fogja e folyamodványt a koronázására leérkezett Fö,l ségnek átnyuJtam . , .
,. ,
,
Végre Arányi Lajos úr felkéretett , hogy a Vajda- Hu.nyacl . várról elkeszitet munkaJat haladek
nélkül a sajtó alá adni szíveskedjék, hogy azt kétezer példányban kmyomatva országszerte lehessen terjeszteni.
P e:sten, 1867-ik évi julius 30-án

11

Poo1· Imre onost-r.
bizottsági

j egyző.

KulJ'inyi Ágoston,
az Ítll:mtló bizottság elnöke.

Flór F erencz m. k .
mint a m. orv. nyugdíj-i11tézeti bizottmány e lnöke.

R) A központi választmánynak jelentése néhai Zipser András s i re m1ék e tárgyában.
Tisztelt nagygyülés !

P)

A központi választmány jelentése a k ö z e g és z s é g ü gy i j a v a s la t n a k a ma g y a r
o r s z á g g y ü l é s h e z v a l ó b e n y u j t á s a felől.
Tisztelt nagygyűlés!

lj

A m. orvos?k és termé~zet~izsgálóknak Pozsonyban tartott XI-ik nagygyűlése az állandó középp. bizottságot azzal ?.izt~ me~? m.1s.z ermt a IX. és X. nagyülés megbízásából készített s a pozsonyi nagygyűlé
sen elfogadott kozegeszsegugyi Javaslatot az országgyülés elé terjessze .(Napi közlöny 1865. 44.1. 8. §.)
, Az ..állandó közép~. bizottság a po~sonyi nagygyűlés eme határozatának teUesitésére Kubinyi Ágoston ö
me It. elnoklete alkat~ Flor Feren~z, Kovacs S. Endre, Pólya József urakból álló albizottságot küldötte ki,
me1y a m. orvos? es természet~zsgálók közegészségügyi javaslatát 1866-iki év jun. 24-én azon hódoló
k~rele~mel__ nyuJt?tta ~-t a képviselőház elnökének, miszerint a magas országgyűlés méltóztassék a hazai
kozegeszégugyet is .a torvényhozás sürgetőbb tárgyai közé fölvenni.
Tudomás szermt e tárgy a magyar belügyminiszteriumhoz lőn áttéve s maig füg()'őben van.
P esten, 1867-kijulius 30-kán.
"
Poor Imre orvostr.
bizottsági jegyző.

Kubinyi Agoston,
az állandó bizottmány elnöke.

A m. orvosok é.; termé~zetvizsgálók X-ik nagygyülése határozatá?ól né~ai tud?su~1k Zi~~e1: Andrásr:al_
Beszterczebányán síremlék. állíttatott föl, s a költségek födözésére az alá1rás UtJán valo penzgy~1 tesre Kubinyi
,
,
.
.
, , ,
, , ,
F erenc;: úr volt szives vállalkozni.
Kubinyi F erenc;;; úr fáradatlan tevékenységenek s. főleg a m. termeszetv1~s1?,alok ~dozatkeszsege~~k
köszönhetni, hogy a 360 u jfrtba kerü.l t ékes sírkő és szálhtás~nak ára nemcsak fodozve Ion, hanem 42 UJfr t.
vissza is maradt a kiadások födözése után.
Az áll. középp. bizottság Kubinyi F etenc;;; úr száma~ásait megvizsgá~ván, i:iz~ teljes rendben találta; a fáradatlan gyűjtőnek hálás köszönetet szavazott; s a visszamaradt 42 UJfr_tny1 ?sszeget Besztercze városnak küldötte el avégett, hogy ennek kamatja a síremlék épentartására ford1ttassek. .
Pesten, jul. 30-án 1867.
Poor Imre orvostr.

Kubinyi Ágoston,

bizottsági jegyzö.

az állandó bizottság elnöke.

S) A központi választmánynak jelentése a régi m ű e m1ék e k tárgyában te e n dó törvényj a v a s 1a t r a nézve. .
Tisztelt

nagygyűlés!

A m. orvosok és természetvizsgálóknak Pozsonyban tartott XI-i~ nagy~·yül~3e az ar~heo l~?'ia~ s~akosz
tály inditványára az áll. középp. bi zottságot oly, - a magyar országgyulés ele tei:iesztendo - torveny;avaslat
készitésével bízta meg, melynél fogva

'

j" 1
műemlékek s azok területei kisajátíttassanak 1:1 nemzeti közbirtok gyanánt tekintu,,.,c11ck; - -b ) állíttassék föl a magyar kormányszék körében egy ,, magyar középponti aréeologi:ü igazgatóság"; - végre
c) a k iásott régiségek az ill ető találónak kizáró tulaj donát képezzék .

1t) a régi

A_z állandó középponti bizottság az a) b) és c) alatt kijelölt törvényjavaslat kidolgozására S<~ját kebeléb ől Ercly János, He118::/11trwn !11m' és K11úii1y1· Ferr>nc;:; urakat küldötte ki. Hogy pedig e munka könnyitt~ssék, éR más müYelt országok efféle törvényeivel é's rendeleteivel összehasonlittathassék, elnöh. Knbi11.yi
Agoston ő mltsága k éretett meg, hogy a Hollandban, Dániában, Poroszországban, vala mint :Uecklenburg-

Schwerin és Mecklenburg-Sztreliczben, úgy Na1mrn- PR Dflrmstadban mai n:ip már foganathan levii kormányrendeleteket megszerezni nP tr.d1 elteRAék.
P est, julillíi 30-;í.n ]1)87.
Pou1· lim ·1' u1·ou8t1·.

Kubinyi Ago.ston,
az álln.ndó

hizoU.1-t{tgi j "C-.V7'ii .

hizott~:í:;

olnöh.

T) K o v á e s S e b e s t é n y E n dr e főorvosnak, a magyar orvosok és természetvizsgálók XII-ik nagygyülése alelnökének a közgyülés elé t erjesztett 100 db aranyos p á l y a k é r dé s e.
TisztPlt

nagygyűl és !

Kívántatik a magyarhoni ásványvizeknek kimerítő leirása, különös tekintettel azoknak a legujabb
nézetek szerinti beosztására és vegyelemzésére.
Határidő 1870-ik év april 15-ik e,jutrrlom /(}() (!l 'a11y, m elyek et l efizetni alólirott magát kötel ezi.
R imaszombat, aug. 12-én 186 7.

D1·. Kocác.s Seb. Endre,
a XIl-ik nagygyiilés mli sodelnök{' .

semmisítik a mezií- és k ertigazdaság ipari-'tt, az idö útn tuduillik, J11iúta a ,·j:;;e k s:;;abályozá~ a tekintetébö: ~
tavak és mocsárok kiszárittatnak - a nélkiil, - hogy a légtün eményc kr P tagadhatatlan oefolyással levő
Yizek és rnocsárnk légjaYitú faültetésekkel 11ymnban pótol tatn~mnk .
.
.
Meg lett már e tárgy vitatni, k ülönÜRC'.J az 1863-ki as;~á.ly alkalmit,·<tl a _1_1 ~! kül. . hogy eme el~m~ szel::iőségek ulrni collstatiroz,·a lettek volna, s még k cYésbé, hog-y alkalma ,, AF< Y.kOílOk v etettek vo lna igenybe,
hnzánkat em e c,:apástól megmentendők.
A kü;:zöbüu Jé ,·ö háború - mondjuk a birodalom integrit<bú.11ak fontartá,;a te~int?téböl. ~is~lve, -:--- a
birodalom összes sze ll emi, pénzbeli és ai1y~tg ; er~j ét . eg-y millio munkaképes po lgár e~ etet v-esz1 igeny~e · e llen beu - az ország anyagi integritása - terméke11ységének feutartitsa - és a~ elle~sege: eleme.kellem_ m~g
,·édéi•e tckintctébül egy árva szó Hem hallatja rnag:'tt, egy itrrn garat: nem ru~rnztat1k.be, nem tetetne~ 1~~ez
k edé:<ek oly orRzágos munkálatokra, melyek a természettudom1't11yok mai ~rn l adasával a káros legtunem ényc knck ha n em á llnának: is mereven utjá ha, dc aznlrnt lega litbb mfr„ék e l11e k.
És en11 e k oka az, hogy a hivatott közvl:[emc11y parn11 ~><o lú l ag n em nyilatko~o~~ ez ügyre n ézve, mert
a hirntott "íl<tkember ek - n természetvizsgál1ík tndnillik éi:; a közgazcb.k egyete~·toleg· ne.m tanácskoztak,
11 em tanáeskozhattak oly körben, hol mindenk:i11 ek. ki m ag:UHtll l1ivati1 E< t ~rez;. nyitva á} lnana k: a tan~esk~
zás term ei. hogy kimondhatták Yolna a term észettudomán yo k gy1tkort~t1 ~a11ulm~ny~z~sá~ alapult nezetc.1k et. r" ezekn él fogva tehettek Yolna oly intézkedéseket„ melyeki 1ek (T\"e11yt knlcsonoz111 az államhato„,í,g·nak - ::iegéclke:r.et nynjtani minden egye" h nnpolgfrniak "7.igor:'t küte les;:ége.
. .
.
A nrng·yar orvosok és természetvizsgál?k gyülé~e leh_e~ c,;ctk 1;zv11 hi;·ato tt kür: m ely ll~lll.~<t1~mmc1~11, a te'.·m é1m:ttudornirnyokkal fogla lko:r.ú lionpolgarnak rn egny1tp tan~.cs!;:o:;;~ ..;1 te1:_m:-1t, .~101. h,izank ~?ntme~tal~~
klímája kic::iapU11gásainak okait mepá~lapitva. alkalmaF<_i'>vszer.ek.r~I ef< n·d_e~zkozo~.;:~o~ t~~eth~tnek.1~va~~atol.... ~
\:.:;miután e7.cn eo·y oi:;ület szen-ezetene l fogya nem korlatolt, e•,; m1rnl en h1v atottn,d ... allvll~ric.t ny~i.it ' -~!eme
yének kij elPnté~ére. - intézkedései a közvél emény tf'kint<qy(;l'f\ 0nwlkcdn„ úp:y a tiirn11yli ozo tf'F<tnlet 11
mint az ~tltamhatósá.g figyelmére számithatnak:.
.
.
.
.
A magyar gyakorlati kertipar egye8ülete külü11ü::ien a Yégböl a lak.ult, h~·g~· ~t _contm cntab k.lrn~a ~zel ~
,.;ü~ége i zab,.Jázására a csuknemátalános közvéleményál t~l p~ran~solt orsza~-betás1yts1 ~un~;:á]atok~al szak.be!'.
.~ogédk zet kölcsönözzön· és midőn ezen egyesületet. kepv1~eln1 szer en cses volnek-, bato1. vagyok ~--m·a~ya~
Ol'VO~ok és természetvizsgálóknak f. évi augusztus hoban R1maszombatb~n tartando XII~ik nagyg) ülese~e~-..
tamicskozási tárgyú] _egyesül etünknek, mely ugyana7'.ou al~rnlommnl eR itgyancsak Rimaszombatban tmtandj3 közgyül é~ét , - inditYányát a követke:;;őkb e11 b e~e l en'.1:
. ..
.
. ~
.
. . _. :_
l ) Mily befolyást gyakorolnak a vizek, mocsárok es te1:iedtebb tanltetesek haza11k. contmentc1hs l~hma
j ltJ'fl ·~
.
, .
. ,
,
•
•. „ • ' . T k
• ' ·
:2 ) Hol l'<'.i lik küliini·isen hnánk tenyészetét C:Yt.Jzetl ota RUJt<1 a ,;z;ályossag cs ke:;o1 fog; o tennesze

• 1„ . · • •
•
··1 ·· ··
nzrn hog,·
'') M"I;y e:sz
, „ ko··,z 0··1--.. 1·ge'nybevétele
J. a Yawltatik. .hazán 1\: eo·a
eK 1..;.n onoson
arra lh. , ,
.1
0 ·.JI ;Ja Yita• ·ara
. .
_
, . h ,., ·1~ ·J
a k ert i- és mezőga zaasági ipar az idő.1árás abnonmtasa ellen megv cd es:;ek - olt,tlm aztat. asi:;e " ·
. .
tl's oka'!
.,

U) Lukácsi Sándor beadványa hazánk

időj árására,

növényeink tenyészetére, az aszályosság és a késői
fagyok okaira nézve.

Tisztelt nagygyülés !

~z . u~01·11yi ::izeii~ed.ésekke~.fe.nyeg~.tö hál.i~rú .küs~übéu V:égtel~n csapást _mértek az elemek az ori:;zág
any agi let~re. _e l pus zt:~t~an t.~~ulhk ma3us 17-en es ~Fa. 24-e.n a fagy ;1. mezög:a~daság és a kertipar leg~zcbb rem~uye it, a szolo, gyu~_olcs! . bab, b.ui·~onya, k~km:icza es ha s o~1lók semm~ve téve, s majd csépléskor
fog a mezei gazda kellemetle1rnl k1abrándnlm , mert v1rág.1 áhan fagy-erte gabon3;Jának valószinü hogy üres
szalmáját fogj<t csép cltetni.
'
D ac~árn ~11~ak, hvgy hazá~ik __ dús t~r~é.ke11ységén~l fo~v<'. Eu1:01!a . Kana~ánjáuak neveztetett, tudjuk
a hag~oman~bol ~s olva~suk a le?tunemeny13eg~zetek~ol, m1kent reg1dökben is megesett, hogy a tenyészet
a con_tm enta~1s. khm~1 kicsapoi:i~asá'.1ak olykor aldozatJa lett, - de ~ következő évek áldása kipótolta az
ef?! .ev ~sapasa~, ~~mt h ogy ki is p_oto lhatt~, _mert akkor. a .mé? ne171 IS;°1ert szükségek nem kényszerítettek
k mrltem. hambaqamkat, - a termenyek k ivitele nem leven eletkerdes - az egyetlen mostoha év csapása
az előbbi évek készletével és a következő évek dús termésével pótolva, pillanatnyi 1:1zükséO'et
sem idézvén
0
elő, a keserű eru lékből is letörií.ltetett.
. . Más~ént áll„ a dolog .most; a mezőgazdasági ipa~· előmozdításával együtt jár <t termények kivitelének
k~rde~e'. min ek ko~etke~teben. az egyetlen év csapása is ha nem átalános éhséget, de mindenesetre köz-szüks eg~t 1dez maga ~tan, es épp ily etén körülmények között tapaszta\juk, m iként egy hosszú évtizedet meghal:ido egymásután 1 sorozal l.i:m, hol az ~szál y, - hol az utófag:vok - vagy mindkét csapás együtt járva, meg -

. .,, k:- e's természetv izsg·álók 1wgyg-yülésénc k alig l ehet hazánk anyagi állapotának 3aviA magya1 0 1 0 80
•
~
.
• • •
1 .. l
'b
ll . . 'J t 't kocz·
·
d
l
éh
hi·v-atása • mint a n emzet
nnya.i:r1
!etet• es. annak
coY e •t rnzte en ~ ·ze em1
'
·'
·
u
•
b: et e e ületasa er e;: cn ~oiitos·i'ob
káztató eme elemi tünemények érdekéb en hivatott szót emel~t; .1genytclen. ne~et.em szenn~. ~~ ~" e~ye,s ál
tiink eme indit ványn előleges közhirrététele mellett ezen ke~:d~sek megv 1tata~[~ra. egy k ul un lza, ?~z~ .~
111
i'zerveztetnék, melyn ek kimerítő mun kálata ftztán a nagygyu leF<cn tár gyaltatnek es erre vonat rnzo .e'
k edések tétetné11ek.
Kelt fütko s-Palotá.n. im\j us :!5-én 1866.

Lukácsy Sándor,
a m Kgyar gyakorlati ker~ipar-egyesület
vez igazgatÓJa.

_ _4 _

_ _ _ _ __
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Az augusztus 17-én reggeli ~ s fél ór~kor„a helvét hitvallásúak templomában tartott
zárkozgyülés elörajza.

~: !zs::f~1!:~~ná~~\t~t~:~;Ii~~ó z:~~s~!~:tj:fi!gzyő~izevgé~~kt~ölolvasása

I'

ef
és hitelesitése.
3 y oln J, f
á .
v1 a asa.
·
Y oz~e vasgy r-1gazgató fölolvassa tudósitását a Rimaszomb tb
. d
hó 11-kén megnyitott ipar- és gazdasági kiállitásról.
a an ien ezett s f.
:· ie~~n~~se~ az aug. ,~5-én végbement ajnácskői, ózdi és putnoki kirándulásról
JOVO é'?- nagygyulés helyének és tisztviselőinek megválasztása
·
6. A megnyitó közgyűlés által kiküldött pénztárvizsgáló bizottmá · ·
7. A társulat érdekeit illetőleg netalán fölmerülő inditvá ~k
ny Jelentése.
G 8.trHun:~lvy Ján.os akad. tag „A népnevelésről" czimű ~~~kezését fölolvassa G ·ló
yu a . muegyetem1 tanár.
· e
e1 czy
9. Elnöki zárszó.

1

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1867-ki aug 17-kén R'
b
XIl-'k
"lé
k
„ „·
imaszom atban tartott
1 nagygyu séne bezáró kozgyulési jegyzőkönyve.
Elnökök: Kubinyi Ágoston Kovács S. E d
Titkárok: Marikovszky Gt;sztáv, Batizfalv~ ~e~mu.
1) Kubinyi Ágoston elnök a közgyülést me n ·t á
·
hó 12-én tartott megnyitó köz~·yülés jegyzőköny!e ~1 v n, olvastatik a f.
mely is dr. Kovács S. Endrének a 4
t b
sz.erint, s annak megjegyzése mellett ho . pon ra eadott mó~ositv~nya
kir. apostoli F elségéhez va·da-Hun ' gy a 26 ·. ~ontban emhtett, Ő cs.
küldöttséghez Kovács S. E1~dre is c/~d ~onséekrvatIÓJa tárgJ:áhan menendé>
telesíttetik.
a a ozz - egész teiJedelmében hi2) Batizfalvy Samu olvassa nagygyülésünk el "k '
Koburg-Gothai herczeg f. hó 12-én kelt távsürg„ ~o e tg~ston, Szász
lólag az ugyanazon napi diszebédré>l hozzáküld ··~tn~ ' .. m~. y en válaszogyülés szives üdvözlése mellett Sa:J·nálat<át J! ? . k:surgonyre, a nagy'
1eJez1 1 nagyg ··lé ·· k· ·
meg nem j elenhetése fölött.
yu sun öm
3) Raisz Gedeon államorvostani szakoszt~;z;;;s ~~vf zlet tisztelettel tudomásúl vétetik.
ezen szakosztálynak a közgyűlés elé terjeszteni hatá?"o:~t~ ::~i~váungyyaa~t-

u. m .

1,

:1n~~~é:é~~~~~~~~ő~ü~~~t~s~lgüg{~~~szttéeié·htez
a h azai közegészség1 u e s ' me1Y egyuttal kérel-

ügy
mezze

k„
é
.
b) hazai gyógyvizeink hel ·
politia általi foganatositását hyem a ozeg szségi rendszabályok orvosi
kivüli tanár alkalmaztassék';
m. k. t. egyetemnél fürdészeti rend-

sto:flb:

c) hogy a gyógyszerek öndispensatiojának tilalma a hasonszenvészekre is tettleg alkalmaztassék, s végre
d) hogy az orvosi kar működéset mielőbb megkezdje.
Az államorvostani szakosztály ezen inditványai elfogadtatván, annak
megjegyzése mellett, hogy az öndispensationak tilalma a hasonszenvész
orvosok és kuruzsolókra is alkalmaztatván, gondoskodjék a m. kormány,
hogy a hasonszenvész orvosok rendelvényei gyógytárilag kiszolgáltassanak. A nm. belügyminiszteriumhoz ezen indityányok értelmében menendő
küldöttség tagjaiúl kineveztetnek: Kubinyi Agoston s Kovács S. Endre
elnöklete alatt Pataky Dáni.el, Flór F erencz, Knöpfler Vilmos, Pólya
József, Halász Géza, Poor Imre, Patzek Mór, Donogány Jakab, Bókai
János, BódoghAlbert, Klein Mihály, Csorba Laj os, Rózsay József, Batizfalvy Samu, Arányi Lajos, L enhossék József, Szabó Alajos, Plichta Samu,
Kiss Antal, Kátai Gábor, Schmidt János, Kun Tamás tr.-ok; Dapsy
Vilmos, Kubinyi Ji'erencz, Szentkirályi M,ór , Szabó György, Havas Sándor
<}-erlóczy Károly, Fáy Gusztáv, J edlik Anyos, Sztupa György s Bodon
Abrahám urak.
4) Ugyancsak Raisz Gedeon felolvassa az államorvostani szakosztály ajánlatát Kun Tamás tr.-nak a hazai közegészség tárgyában
irott munkája és a barsmegyei orvos-gyógyszerész-egyletnek ugyanezen tárgyban beküldött irata tárgyában, - melyeket a szakosztály felhasználás végett az állandó középponti választmányhoz áttétetni indítványoz:
a szakosztály véleményét a közgyűlés magáévá tévén, az iratokat
fölhasználás végett az állandó középponti választmányhoz áttétetni határozta.
5) Az állam9rvostani szakosztály indokolt indítványa, melyszerint
mondja ki a nagygyűlés, "hogy óhajtjuk a tudománynak átalában, különösen pedig a közegészségügynek e tárgy méltóságához illéí képviseltetését a haza törvényhozó testületének förendi táblájánál is" - elfogadtatván az e tárgybani további lépések megtételével az állandó középponti választmány bízatik meg; jelentése a közelebbi nagygyűlésre beváratván.
6) Batizfalvy Samu titkár olvassa az orvos-sebészi szakosztálynak
Hoffmann Mihály városi és törvényszéki orvos (Podgorzen Krakó mellett) .
bemutatott, általa vaccinatomak nevezett oltó készülékré>l szóló jelentését,
mely is az eszközt megvizsgálás és gyakorlati tanulmányozás végett a
buda-pesti központi oltó intézetnek kiadatni véleményezi.
Az uj szerkezetű eszköz azon megjegyzéssel adatik. át a központi
oltó-intézetnek, hogy ez sziveskedjék bírálatát a központi választmány
elé teijeszteni.
7) Az orvos-sebészi szakosztály beteijeszti jelentését a f. hó 12-én
tartott megnyitó közgyülés 21-ik pontja értelmében neki végleges eld~ntés
végett kiadott, a középp. választmány által véleményezett, Kaczánder Aron
tr.-nak, a szakgyülések czélszerűbb rendezése tárgyábani inditványa felől;
melyszerint a középp. választmány e tárgybani nézetét a szakgyülés magáévá teszi, s egyuttal a közgyűlést is ily szempontból~ intézkedésre kéri föl.
1
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nagygyűlésnek mutas~a

A közgyűlés, úgy az állandó középponti válaszmány mint az orvossebészi szakosztály e tárgybani nézetét helyeselvén, ezennel kimondja:
hogy a szakülések, ha nekiek ez czélszerübbnek látszik, tűzzenek ugyan
ki maguk számára évről évre megvitatandó szaktárgyakat, anélkül azonban, hogy a ki nem tűzött tárgyak szőnyegrehozatala ezáltal legkevésbé
is akadályoztatnék.
8) Az állat-növénytani szakosztály azon indítványa: - miszerint egy
_magyarországi növény-csereegylet alakíttassék a fuvészeti e1·ök eggesitése s ez
által a hazai virány megismeitetése tekintetéből, s ezen egyletnek a XIII-ik
nagygyűlés elé terjesztendő alapszabályai elkészítésével Fábry János,
Kunszt János, Geyer Gyula, Kalchbrenner Károly, Scherfel Aurél és
Hazslinszky Frigyes bizassanak meg, '
a közgyűlés által helyesléssel fogadtatván a nevezett urak az alapszabályok kidolgozására ezennel fölkéretnek.
9) A gazdászati szakosztály indítványai, ugyanis:
a) miután a szőlömivelés hanyatlásának egyik föoka ezen mivelési
ág adóvali túlterheltetésében rejlik: bízza meg a nagygyűlés a középp.
bizottmányt, egy a m. k. felelős kormányhoz a szőlő-adó leszállítása végett felteijesztendő (kétségbe nem vonható) adatokra fektetett munkálat
készítésével; továbbá
.
b) miután egy felső-magyarországi gazdasági tan-intézet felállítása nem
csak a helyi viszonyok által adódott szükségképeni követelmény, menynyiben e vidéken okszerü elvek s üdvösnek bizonyúlt rendszer alkalmazása által szükség pótolni azt, mit a természet a földtől megtagadott; hanem miután a volt országos hatóság részéről történtek is e tárgyban intézkedések, s miután a kérdés véglegesen még eldöntve nincs : ennélfogva
a szakosztály a felállítandó felső-magyarországi gazdászati tanintézet székhelyeül Rimaszombat városát tekintve előnyös fekvését, mely mintegy
határt képez az al- és felvidék közt, s melynek határán a gazdászatnak
minden ága haszonnal mivelhető, s tekintve a város által e czélra hozott
tetemes áldozatot, a nagygyűlésnek, s ezáltal a m. k. felelős kormánynak
ajánlja; végre:
c) hogy a hazánkban annyira elteijedt szerb tövis (Xanteum Spinosum) országszertei kiirtására a nagygyűlés a m. kir. felelős kormányt
kérje föl:
átalános helyesléssel fogadtatván, a tett indítványok értelmében kellőleg eljárni a középponti választmány bizatik meg; eljárásáróli jelentése
a következő XIII-ik nagygyülésre beváratván.
10) Batizfalvy Samu bemutatja az ásvány-földtani szakosztály üléseinek jegyzőkönyvét.
Tudomásúl vétetik.
11) A természettani szakosztály jegyzője olvassa Sólymosi Samu az
osztályban tett azon indítványát, hogy szólítsa fel a nagygyűlés Magyarország természettani tanárait egy magya1· természettani műszótár készités,ére, illetőleg a természettani műszavak magyarositására nézve. Jedlik
Anyos nem tartj~ czélszerűnek s kivihetőnek ez indítványt. Zsindely tnr.
egy küldöttség kinevezését óhajtja, mely a meglevő tudományos műszó
tárt (névtárt) átnézvén, illetőleg átdolgozván. ebbeli munkálatát a Xill-ik

be. Kátai Gábor felszólittatni kéri Magyarország természettani tanárait, hogy igyekezzenekmagyartermészettani irodalmat teremteni előbb, mely magával hozná a műszavak magyarosítását.
Montedegoi Albert F. a nagygyűléseken összejövő természettani tudósok
közötti eszmecsere utján hiszi legjobban elérhetőnek a műszavak átültetését. Óváry Pál a m. tud. akadémiára kívánja ez ügyet bizatni. Végre
Kovács Endre indítványára határoztatik :
·
miszerint a középponti állandó választmány szaktudósokat ké1jen fel
a tett indítvány értelmében.
12) Olvastatik Kocziánovich József gyöngyösi gyógyszerész ajánlata
melyben ,,20, azaz: húsz darab cs. kir. aranyból álló jutalmat tüz ki
annak, ki' a kinalt oly alakban állítja elő, melyben keserű izét igen, de
hatályosságát nem vesztve - a szükségelt adagban - kis gyermekeknek is a legczélszerűbben nyujtható lészen:
miután a jutalmat kitűző úr a 20 db. aranyat Rózsay József nagygyűlési pénztárnoknak a helyszínén átadta: közgyűlésünk köszönettel
veszi tuclomásúl a pályadíj kitűzését, a pályakérdés szokásos kihirdetése,
s a pályadíj odaítélésével a középponti választmányt bízván meg.
13) Havas Sándor elöte1jeszti az archeologiai szakosztály több rendbeli indítványát, ugyanis:
a) A szakosztály kebeléből egy archeologiai bizottmány alakult;
melynek czélja: a hazában elszórt ismeretlen régészeti tárgyakat alkalmas erők által fölkeresni, napfényre hozni, és szakférfiak által kitelhetőleg
felhasználtatni. A bizottmány 100 frtos alapi tó s évi 1 frtos fizető tagokból
áll. Az aláírás eddig három 100 - és 14 részint ,5 - részint 1 fitos tagot
eredményezett. A bizottmány elnöke Kubinyi Agoston, titkára: Havas
Sándor, pénztárnoka: Arányi Lajos.
A közgyülés tudomásúl vévén ezen ujonnan alakult archeologiai bizottmányt ezt nem mint különálló társulatot, hanem a magyar orvosok és
természetvizsgálók nagygyűlése által is képviselt hazai régészet czéljainak elömozditását lehető erővel előmozdítandó bizottmányt kivánjar tekinteni.
b) Dr. Arányi Lajosnak közgyűlésileg a szakosztályhoz utasított
azon kérdésére, hogy miképpen volnának a Vaj da-Hunyad várát illetőleg
részéről teljesített költségek megtéritendők: a szakosztály véleménye oda
megy ki, hogy a pozsonyi nagygyülés 1865-ik évi sept. 2-án VI. B. b.
alatt foglalt határozatához képest, a 2000 példánynak nyomtatási többletét a nagygyűlés pénztára fedezze és a munkának netán mérsékelt áron
a hatóságok utján leendő értékesítésére, a központi választmány elnöke
u tasi ttassék.
Elismeri a nagygyűlés dr. Arányi Lajosnak úgy tudományos mint
hazafi.ui érdemeit, melylyel Vajda Hunyad leirása által azt nemcsak megismertetni, de a vég-elenyészéstől is megmenteni aka1j~. Méltányolja azo~
követelését, miszerint a vár leírása, felmérése, sat. feJében tett költségei
5110 frt. erejéig kárpótoltassanak s azon határozatban állapodott meg,
hogy a tett költségek indokolt kimutatása után, a nevezett pozsonyi nagygyűlés jegyzőkönyvi pontja értelmében dr. Arányi Lajos tartozik a nagygyűlés, illetőleg a középponti választmány rendelkezése alá 2000 pél10*
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dányt bocsátani a nevezett munkából, beszámittatván ezen összegbe a
pozsonyi évkönyvben megjelent, számszerint 750 példány is. A nagygyülés: illetőleg a központi bizottmány gondoskodjék a többször említett
műnek , talán leszállított ároni vagy pedig a középponti választmánynak
az egyes községek és testületekhez történendő felszóllitása utjáni elárusitásáról. s mennyiben ezen elárúsított példányok, beszámitván a központi
választmány utasítása folytán már kiszolgáltatott 5f?O frtot, nem fedeznék a fönt kitett 5110 frt. kiadási költséget: a hiány oly formán fedeztetik, hogy a nagygyűlés tagjainak beíratási díja mind az ideig, míg a
fennt kitett összeg ki nem kerül, jövőre 5 o. é. frt. helyett 6 o. é. frtra
határoztatik.
.
c) A szakosztály kéri a rimaszombati megyeháznál f. évijunius 26-án
talált s Arányi Lajos által röviden ismertetett, a bronz korból való régiségeknek a nemzeti muzeum számára való átadatását eszközöltetni. Ebbeli
indítványát Kubinyi elnök úr nyilatkozata szerint a megye t. alispánja
megelőzte azáltal, hogy a talált régiségeket a magyar nemzeti muzeumnak már át is adta.
Mely elnöki elöteijesztés a közgyűlést kellemesen érinté ; és ennek
kapcsában tudomásúl vétetett Dapsy Vilmos azon felszólalása is, mely
szerint előre bocsátva azt, hogy nem akar ama kérdés vitatásába bocsátkozni, valjon a város területén talált régészeti tárgyakról való rendelkezés
a megye vagy a város hatóságát illesse-e, - azon óhajtását fejezi ki, hogy
a mennyiben duplikatumok léteznek, azok egy példánya a rimaszombati
főiskola számára adassanak át. Ezen szives ajánlat nagygyülésünk s
a jelen volt m. nemzeti muzeum igazgatója által is köszönettel fogadtatott.
d) Ugyanezen szakosztály jelenti, hogy ülésében dr. Wenczel Gusztáv szabad előadást tartott a magyar várak és városok építkezési módjáról, - s a közgyűlés által óhajtja értekező urat felszólítani értekezésének elkészítésére s az évkönyv számára leendő átadására.
A közgyűlés annyival inkább helyesli, hogy dr. Wenczel Gusztáv
úr szakavatott értekezése az évkönyvekbe föl vétessék, mivel a szakülés
körébe vág azt elhatározni: mely értekezés méltó arra, hogy a nagygyű
lés munkálataiban kinyomattassék.
e) Bodon Ábrahám s Kubinyi Rudolf urakat közgyülésileg fölkérni
véleményezi a szakosztály az iránt, hogy Gömörmegye területén elszórt
régiségek kinyomozása, és kellő megösmertetése végett a megyei értelmiséget fölserkentvén, munkálkodásaik eredményét a központi bizottmány,
illetőleg az archeologiai társulat elnökével közöljék.
A közgyülés a szakosztály véleményét magáévá tévén, fölkéri nevezett urakat a tett indítvány értelmében eljárni.
f) A szakosztály figyelmeztetve lévén, miszerint gr. Gyulay Lajos
birtokában egy aranyozott ezüst serleg van, mely a XVI-ik században a
rimaszombati magyar süveges czéh tulajdona volt, fölkéri a közgyülést,
hogy ezen serlegnek lerajzoltatását s egy példánynak Rimaszombat városa számára való átadását eszközölje.
A szakosztály ezen indítványa elfogadtatik s a kivitel a középponti
választmányra ruháztatik.
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14) Kubinyi Ágoston felszólítására a kiállítás leírásával megbízott
bizottmány elnöke Volny József előterjeszti, hogy részletes jelentés a
tárlatról, a tárgyak sokfélesége s az idő rövidsége miatt nem készülhetvén el: az a központi választmánynak kellő időben be fog terjesztetni.
Tudomásúl vétetik.
15) Az ózdi s ajnácskői kirándulások a napi közlönyben le lévén irva,
felolvasottakúl tekintetnek.
16) Elnök Kubinyi Ágoston a következő XIII-ik nagygyűlés tartási
helyének meghatározását tűzvén ki tanácskozási tárgyúl, olvastatik Eger
város képviseléS testületének Tavasy Antal polgármester úr által aláirt
meghívó levele, melyben a nagygyülést jövő évre a nevezett érseki város falai közé szívesen meghivja.
A közgyűlés engedve a szíves meghívásnak, kimondja, hogy jövő
1868-iki nagygyűlésének székhelye Eger városa leend; - a megtartás
ideje a központi bizottmány által határoztatván meg.
1 7) Olvastatik Aradi Istvánnak levele, melyben tudatja a közgyű
léssel , hogy Arad városa f. h. 7-én tartott közgyűlésének határozata
folytán a magy. orvosok és természetvizsgálók 1869-iki nagygyűlésének
megtartására Aradra szívesen meghivatnak.
E levél tartalmát a közgyűlés kellemes tudomásúl vévén, az e tárgybani intézkedést a jövő 1868-iki uagygyülésnek engedi át.
18) Volny József indítványozza, hogy miután a nagygyűlések egyik
kiváló czélja a gyűlés tartása helyének topographiai leírását elkészíttetni,
ez pedig sok fáradságot és időt igényel, ennélfogva a nagygyülések tartási helye előre két évre határoztassék meg, hogy igy a tájrajz leírására
elegendő idő és tanulmány fordíttathassék.
A közgyűlés nem érezvén magát jogosítottnak a jövő nagygyülés
köz:önségének szabad választását legkevésbé is korlátolni, ezen indítvány
oda m6dosíttaték határozatilag , hogy a meghívó városok a meghívás
után azonnal fölkérettessenek arra nézve, hogy a tájrajz leiratásáról a központi választmánynyal egyetértőleg - eleve intézkedjenek,, mellékelvéu minden esetben a tájrajz leírásához az jllető megye térképét;
s ugyane czélból a már megjelent vidékek tájrajzí leírásai ezen városoknak a központi választmány által megküldessenek.
19) Ugyancsak Volny József indítványozza, hogy miután az idő
rövidsége miatt Gömörmegye helyrajzi leirása is hiányos, mennyiben:
a megye faunája, az ásványföldtani és régészeti rész nem készülhetett el,
a központi választmány intézkedjék, hogy ezen leirás az illető szakférfiak által elkészíttetvén, közzé tétessék.
Az indítvány helyeslő tudomásúl vétetett s a központi választmány
megbizatott, miszerint intézkedjék, hogy a tájrajz hiányzó része külön
füzetben - függelék alakjában - elkészíttetvén s megjelenvén, az a
XIlI-ik nagygyűlés tagjainak kiszolgáltassék.
20) A jövő XIII-ik nagygyűlés tisztviselőinek megválasztására kerül vén a sor :
Közfelkiáltással megválasztattak: Elnökül Bartakovics Béla ő nagyméltósága ; első alelnökűl: Kubinyi Ferencz; másod aleleökűl dr. Flór
Ferencz; titkárokúl pedig dr. Kátai Gábor és dr. montedégoi Albert
Ferencz urak. A választás eredménye távsürgöny utján határoztatott
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tudomására juttatni az elnök é5 nagyméltóságának s Eger városa közönségének.
21) A f. hó 12-én tartott megnyitó közgyülés 15-ik pontjában foglalt határozatnál fogva
három évi időtartamra egyhangúlag megválasztattak: pénztárnokúl
s a nagygyűlés levéltárnokáúl dr. Rózsay József, pénztári ellenörül pedig dr. Halász Géza urak.
22) Olvastatik a f. hó 12-iki megnyitó közgyülés 15-ik pontja alatt
kiküldött számvizsgáló küldöttség j elentése :
melyből, miután a beterjesztett számadások pontosan megvizsgáltattak s a bemutatott okmányokkal összehasonlíttattak, kitűnt, hogy:
a) a XI-ik nagygyülés összes bevétele
4679 ft. 48 kr.
kiadása
3249 „ 41 ,,
maradvány pedig
,
1430 „ 7 ,,
ennélfogva iuditványozza a küldöttség, hogy Rózsay József és Halász
Géza ezen számadásra nézve a közgyűl és által minden további felelé5sség alól folmentetvén, nekik buzgó működésökért j egyzé5könyvi elismerés s köszönet szavaztassék.
A közgyülés szivesen veszi tudomásul ezen j elentést s midé5n nevezett pénztárnok s ellenfü urat ezen számadásra nézve a további felelé5sség alól fölmenti , egyuttal j egyzé5könyvi elismerését s köszönetét fej ezi ki.
b) a számvizsgáló küldöttség inditványozza , hogy Rózsay József
pénztárnoknak s Batizfalvy S. titkárnak utazási költség fejében egyenkén 50 ft szavasztassék meg; továbbá
e) hogy a nagygyülés évkönyveinek szerkesztése körüli fáradságáért dr. Rózsay Józsefnek, Rómer Flórisnak s dr. Kanka Károlynak,
mint szerkeszté5knek egyenkint 100 frt, összesen 300 frt utalványoztassék,
d) hogy az idei napi közlöny szerkeszté5j e dr. Oláh Gyula 50 frt
tiszteletdíjban r észesíttessék; utiköltség fejében pedig szintén 50 forintot
kapjon.
e) Hogy Rózsay Józsefn ek azon különleges fáradozásáért, melyet
a terhes pénztárnoki teendők mellett részint a társulat érdekében teljesített levelezések, föleg azonban a társulat levéltárának megállapitása,
valamint a könyvtárnak rendben tartása körül tanusitott: 100 ft. tiszteletdíj engedélyeztessék.
Mindezen inditványok helyeslé5 tudomásúl vétetnek s dr. Rózsay úr
utasíttatik a tett inditványok értelmében kiszolgáltatni az utiköltségeket
s tiszteletdíjakat.
f) az évkönyvek árának megállapítására nézve a ,k üldöttség véleményezi, hogy a pesti és marosvásárhelyi évkönyvek ára két frt.-ban; a
pozsonyi évkönyvé azonban 5 frtb an állapíttassék meg: s a tiszteletpéldányok kiszolgáltatásával a középponti választmány bizassék meg.
Helyeslé5 tndomásúl vétetik.
g) a XII-ik nagygyűlés évkönyvének szerkesztésére nézve indítványoztatik, hogy az évkönyv Gömörmegye egykori helyleirója Bartholomaeidesz
László és Vallaszky Pál, a magyarirodalom egykori ismerteté5je arcz-

k épével diszíttessék s a központi választmány közre~űködé~e _mellett
a szerkesztésre a titkár és a pénztárnokon kivül egy szerkeszW1 bizottság
k éressék föl.
Mely indítványok hasonlag helyesléssel fogadtatnak.
23) Batizfalvy S. titkár a részére utazási költség fejében u~alványo
zott 50 ftot megköszönvén, azon kegyeletnél fogva, melylyel mmt a megye szülöttje a megye érdekei iránt viseltetik, ez összeget 100 forintra egészítvén ki, azt a létesítendő megyei kórház alapjára adományozza.
Ezen kegyeletes adomány átalános helyesléssel fogadtatott.
24) Dr. Kátai Gábor mint a jövé5 XIII-ik nagygyűlés egyik választott titkára s Rózsay József újolag megválasztott pénztárnok a közgyülés bizalmát megköszönik
mi is tudomásúl vétetik.
25) Dr. Gerlóczy Gyula tanár olvassa Hunfalvy János értekezését
a népnevetesröl, melyben különösen Gömörmegye érdekében szólal föl?
értekezését igen alapos statistikai kimutatásokkal kiséri; s végül a hazai
n evelés ügyét b. Eötvös közoktatásügyi miniszter magas pártfogásába
ajánlva értekezését befejezi.
Ezen szakavatott előadás általános h elyesléssel találkozott.
26) Kubinyi Ágoston elé5terjeszti, miszerint. ~, ma~-y~r ~rvoso~ és
természetvizsO'álók középponti választmányának idoszennti kiegészitése
szükségeltetvén, e tekintetben a következő új tagokat ajánlja a közgyülés :figyehnébe, u. m.
a természettani osztályba Lévay Sándor püspök ő mélt. s Rónay
Jáczint urat, a gazdaság·iba Gerlóczy Károly .s Ge_r~óczy G:yu~a, az orvosi osztályba Kátai Gábor, az archaeologia1ba: ifju Kubmyi Ferencz
urakat: mi is helyeslő tudomásúl vétetik.
27) Rapos József indítványozza, miszerint a XII-ik 1;1ag:yg}ülés
tekintélyes bofolyásánál_ fogva ~ a m. közoktatásü~:Y1 mm1s.~ter:
hez küldöttséget nevezzen ki, és a küldött.ség ál~~l a k?zneve~ésugy1
r eformnak legtermészetesebb s egyed~l biztos ku~du~ás~ pontját képez{) kisdedóvásügy köréből a párizsi nemzetközi kiálhtásra sok ország részéről beküldött mutatványoknak, és az oda- és vissza-u~a~~sba
esé5 intézeteknek áttanulmányozása végett, egy szakember kiküldetését, sé5t ha lehetne, összefüggés tekintetéből a _tanügy ~rdekében
is egy szakember kiküldetését kérje és az idő rövidsége miatt szorgalmazza.
A tett indítvány elfoggdtatik s annak végrehajtása a központi választmányra bizatott.
28) Kubinyi alelnök úr köszönetet mond a nemes város és -~ömör
megye közönségének, hogy a. XII-ik nagygyülés sz~mos ,~agJ~It l~g- .
őszintébb örömmel fogadva, teljes megelégedéssel s leko.te_lezo sz1vessego·el látták el. Bezáró szavaiban, a nagygyülés összes tagjainak a legközelebbi ·viszontlátásig állandó jó egészséget kiván.
Ezen bezáró szavak lelkes éljenzéssel fogadtattak.
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29) Végül Knöpfler Vilmos a XII-ik nagygyülés tisztvi;:,elfünek fáradhatlan munkálkodásuk ért köszönetet szavaz s a viszonlátás édes rem~
nyével zárva be beszédét
a közgyülés helyeslő éljenzés közt eloszlik.
Kelt Rimaszombatban , augusztus 17-kén 1867.

b) A m. ~rvosok és termés~et~izsgálók XII-ik nagygyűlése államorvostani szakosztályának ajánlata 8
Kun Tamas tudornak a hazai kozegészség tárgyában irt munkája - és a barsmegyei orvos-gyógyszerész·
egyletnek ugyanezen tárgyban beküldött irata tárgyában.

Dr. Batizfalvy Sámiiel,
a XII-ik

na gygyűl és

egyik titkára.

Kubinyi Ágoston,
elnök.

MELLEKLETEK
a magyar orvosok és természetvizsgálók 1867-iki augusztus 17-éh Rimaszombatban tartott
XII-ik nagygyűlésének zárközülési jegyzőkönyvéhez.
A magy. orvosok és természetvizsgálók XII-ik nagygyűlése államorvostani szakosztályának ajánlata
egy a n. m. magy. kir. belügyminiszterhez a hazai közegészségügy rendezését kér e 1mezökü1 döt t s ég
kiküldése, - a hazai fürdök és gyógyvizek, - a ha s on sz e n vész e k ön di s p e n s a ti ój á·
na k tilalma . - és az orvosi kar működésének ujra megkezdése tárgyában.

Tisztelt

~ö zgyülés

!

.A . ma~yar .orv?s~k és term észe~vi~sgál~k államorvosi szakosztálya a Kun Tamás tudor által a hazai
o.rvosi e~ k?zegeszsegugy rendez éséről irott es bemutatott müve tárgyában alább következő jelentése szermt azt mditványozza, hogy ezen munkálatot a t. nagygyülés az állandó k özponti választmányhoz további
fölhasználás végett áttenni szíveskedjék. A bars~ egyei orvos-gyógyszerész egylet által beküldött tei;jedelmesebb iratot ájánlja az államorvosi
szakosztály a.zmtén az állandó központi választmányhoz felhasználás végett áttétetni.
Kelt Rimaszombatban a m. orvosok és természetvizsgálók államorvosi szakosztálya 1867-ik aug. hó
16-án tartott üléséből.
D1'. Rai,sz Gedeon,
sza koszt[ilyi j egyző .

D i·. Flór Ferencz,
elnök.

D i" Plichta Sonia,
szakosztályi j egyz ő .

a)

e) Bizottsági jelentés K u n T a má s t u d or e g é s z s é g ü g y i m u n k á 1 a t a tárgyában.
Tisztelt államorvostani szakosztály!

Ti sztelt közgyülf!s !
A m. orvosok és természetvizsgálók államorvostani szakosztálya Knöpfler Vilmos tudor úr előte1jesz
tése folytán indítványozza:
Szólíttassek fel a m. orvosok és természetvizsgálók jelen nagygyűlése arra, hogy kebeléből pesti és
vidéki tagokból egy legalább i5 tagú küldöttséget jelölne ki, mely ezen nagygyűlés bevégezte után a belügyminiszter t'ir ő nagyméltóságához azon sürgő s kéréssel járuljon, hogy a közegés;:;ségü.gy hazánkban mielőbb
1·endeztessék.
Az állandó központi bizottmány véleménye alapján az államorvosi szakosztály hazai gyógyvizeink érdek ében indítványozza, miszerint gyógyvizeink helyein a közegészségi rendszabályok orvosi politia által foganatosíttassanak, és hogy az egyetemnél fürdészeti rendkívüli tanár alkalmaztassék · továbbá
'
az állandó központi bizottság véleménye alapján indítványozza a szakosztály, hogy a gyógyszerek
öndispensátiójának tilalma a hasonszenvészekre is tettleg alkalmaztassék. - Végre
a közegészségügy érd~kéb en óhajtandó levén, hogy az ol'vosikai· müködését ismét megkezdje, a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése szíveskedjék fölkérni a nm. m. k. miniszteriumot e tekintetben való intézkedésre.
Az államorvostani szakosztály a nevezett indítványokat egyhangúlag elfogadván, azokat határozathozatal végett a t. nagygyűlés szivességébe ajánlja.
Kelt Rimaszombatban, a m. orvosok és természetvizsgálók államorvosi szakosztálya 1867-iki augusztus hó 13-kán, 14-kén és 16-ikán tartott üléseiből.
Dr. Raisz Gedeon,

Dr. Knöpfler Vilmos,

szakosztályi jegyz ő .

szakülési elnök.

Tisztelettel alólirtak megbizatván Kun Tamás tudor úrnak : „'l'örvényjavaslat l\fagyarország közegészségi és orvosi ügyének rendezésére" munkája tárgyában véleményes j elentést tenni, ezt a következőkb en van szerencsénk előteijeszteni:
A bemutatott és részben fölolvasott munkálat dicséretes szorgalommal és elismerést érdemlő buzgó·
sággal szerkesztett adatokat tartalmaz az országos k özegészségügy szervezésére s habár részint a magyar
orvosok és természetvizsgálók nagygyülései által a hongyülésnek már benyujtott javaslatával nem mindenben megegyező, sőt az alólirott küldöttségnek véleményével némelyekben ellenkezik; az államorvostani
szakosztálynak azon eljárás ajánltatik:
miszerint Kun Tamás tudor munkálatát mint figyelmet érdemlőt a nagygyűlés utján a központi bizottmányhoz az abban foglalt becses anyagnak czélszerü feldolgozása és használata czéljából áttenni méltóztassék; különben a szerzőnek ama joga, hogy munkájával bármikor tetszése szerint rendelkezhessék,
fentartatik, annyival inkább, minthogy az alólirt bizottságnak azon óhajtása , hogy a munkálat a nagygyűl és költségeire kinyomattassék alig kivihető.
·
Rimaszombat, augusztus 14-én 1867 az államorvostani szákosztálynak

Dr . G1·ósz Lajos,
mint bizottsá gi j egyz ö.

kész szolgái
Dr. Pataki Dániel,
elnök.

D r. Knöpfter Vilmos.
Dr. Patzek Mó1·icz.
Dr. S zabó Dávid.
D1·. Küs A ntal.
,JJ1·. Halász Géza.
D 1·. Poor Im1·e.

D r. Plichta ·samu,
szakos2.talyi jegyz ő .

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munká lat ai.
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érzületünkben gyökerező követelés : miszerint az egészségügyi személyzetnek országos rendezése visszanyer~ atkotmányunk: szervezeti szabványaival és törvényes kívána lmaival szorosan összhangzó megoldást

d) A m. orvosok és természetvizsgálók IX. és X-ik nagygyüléséböl kiküldött bizottmány által készített, a
köz egészségi és orvosi ügy rendezésére hazánkban czélzó javaslatra vonatkozó véleménye a barsmegyei gyógyászati egyesületnek 1867-ik év julius hó 22-én Vihnyén tartott közgyülésének
végzése szerint.
A közegészségi és orvosi ügynek hazánkban a törvényalkotó testület által legközelebb mulhatlan_úl
foganatba veendő rendezésénél kétségenkivül minden hazai orvosnak kettős tekintetben érdekelve k ell lenme.
Midőn ily fontos ügynek országgyűlésileg eszközlendő elintézése közel kilátásba van helyezve, ~l
kotmányos országban az emberi nem üdvére és az orvosi testület jövőbeli állására nézve, ilyetéi_i döntő .. mtézkedések iránt táplált szerény véleményét kinyilatkoztatni orvosnak meg lehet engedve; orvosi egyesuletek pedig, - melyeknek kebelében eszmék érlelődnek, vélemények tömörülnek, - szm:os kötelességöknek
tekinthetik ez ügyre vonatkozó collectiv s;:;avazataikat azon bizottság elé te~jeszteni, mely a t. törvényalkotók
részére tájékozásúl szolgálandó javaslat vázlatát szerkeszteni hivatásának ismerte. Ily értele~ben t~rtént,
hogy egyesületünk 1867-ik év julius hó 22-kén Vihnyén tartott közgyülése alkalmával a fe°:tidézett Javaslatot pontonként megvitatván, ilyképen megállapított nézeteit, mint Barsmegye összes orvosamak e tárgyra
vonatkozó véleményét egyrészt hazánk orvosai és természetvizsgálóinak Rima-Szombatban tartandó nagygyűlése elé bizalomteljes tisztelettel teijeszteni, másrészt hazai szaklapjaink útján az orvosi közvélemé11y
ítélőszéke elé bocsátani elhatározta.
Felette kívánatos lenne , miszerint kérdésben forgó e fontos tárgyra nézve hazánkban egy orvos sem
mulasztaná el éretten megfontolt véleményét az irányt adó bizottságnál benyujtani. Hogy pedig az ilymódon
szükségessé vált szavazatszedő testületnek feladatán - a szótöbbség megértését illetőleg - könnyítve
legyen; hitünk szerint nem lenne czélszerűtlen eljárás, ha hazánkban minden egyes megye vagy kor·
mányszék orvosai külön összegyülekezvén, e tárgyat tüzetesen megvitatván, szavazattöbbség útján .keletkezett véleményöket, - mint az illető vidék orvosai többségének véleményét - juttatnák a kö.zponti araeopag elé. A kisebbségben maradottak számára nyitva állnának a szaklapok eltérő véleményök kifejezésére.
Ekként lehetne csak kipuhatolható az e tárgyra vonatkozó illetékes közvélemény .
Négy éve már, hogy e tárgy vitatása szönyegen forog; ha felkérve nem is, de hivatva mindenesetre
érezhette volna magát e tekintetben Aesculáp mindegyik fia hazánkban. Közömbösségnek avagy bátortalan
szerénységnek legyen bár következése, de elég sajnos, miszerint igen csekély azon ~rvosol\szárna, kiknek
ez ügyre vonatkozó véleményökről ez ideig értesülni lehetett. Tiszteljük mindnyáJan a hivatott közvéleményt, melynek ítélő s élesztő sugarait minden megfogamzott eszmére eleve árasztani kivétel nélkül üdvösnek véljük; s íme ily fontos, reánk és a szenvedő emberiségre nézve életbe vágó, a közegészség ügynek törvényleges végszervezésére czélzó előrajzra nézve az orvosok közvéleményét mindeddig érteni nem lehetett. Az orvosok és természetvizsgálók által elrendelt és a kiküldött bizottság által készített elöttünk fekvő
javaslatot az ide tartozó összes közvélemény kifolyásának tartanunk nem lehet ; nem, mert hazánk orvosainak alig 1/!! 0 -ad része lehet szerencsés e rendű gyűlésekben résztvenni halmozott foglalatosságai, de nagyobbára - fájdalom! mostoha anyagi állapota miatt; az irodalom utján a vitatkozásban részt venni pedig
sokakat szerénység, másokat bátortalanság, egyeseket talán a szőnyegen forgó tárgy iránt megkívántató
figyelem mellőzés e tartóztat. - Nem marad tehát egyéb hátra, minthogy az ügyvezető bizottság 1·észéröl a
szaklapok ú~ján hazánk valamennyi 01·vosai kötelezöleg felszólittatnának, miszerint e tárgyra vonatkozó véleményöket személyenként, avagy előre bocsátott vidékenkinti ta.nácskozmányok következtében csoportozatonkint, a lapok által közlendőket mielőbb hozzája beszolgáltatni el ne mulaszszák, és pedig egy r észt, hogy
az orvosok meggyőződéséből eredő közvélemény érvényes tudomásra jusson ; másrészt, hogy e tárgy részleteivel s igényeivel nem csak orvosoknak, hanem és pedig kiválólag hazánk összes értelmiségének idejekorán
megismerkedhetni alkalom nyújtassék annálinkább, minthogy a művelet, melyet a javaslat e lőkészíteni hivatva van, elvégre is inkább tartozik a törvényalkotók, mint orvosok foruma elé. A szakembereknek e szerint kötelessége lenne : a szándékolt szervezés módozatainak alapos és nyilvános tárgyalásába bocsátkozva
ez ügy kívánalmaival s az orvosok véleményével a törvényalkotó testület elemeit, az értelmiséget, mely
nem kevéssé lehet érdekelve a közegészségügynek törvény által m iképeni elintézésénél, jó eleve beavatni,
nehogy a képviselők a ház asztalára letett s addig nem, vagy csak részben ismert javaslat- mintegy oda
vetett röpp entyű által - készületlenül meglepetve az ily fontos ügyben igen kivánatos .kimerítő tájékozástól, melyet egyedül az illetékes közvélemény ismerete nyujthat, megfosztva legyenek.
Az említett javaslatra vonatkozó nézeteink szabatosításánál különösen k ét kiindulási pontot tartottunk szem előtt. Ezek egyike azon önzetlen óhajtás, miszerint a közegészsé-; ügye hazánkban az emberiség valódi iidvének értelmében legyen törvényileg szervezve; másika pedig azon változatlan alkotmányos

nyerJen.
Nem szeretnök - igaz, ha valósúlna azon rémkép, mely sokakat közülünk orvosok közöl az alkot·
mányos me?győzö~és rovására megféiemlíteni képes, hogy t. i. az orvosok működésének méltánylása a
köi:nyékbeh értelmiség belátásos ítélete alól elvonatván, a hivatalos orvosi állomások betöltése kizárólag
az mgatag n ézetű tömeg szeszélyétől tétetnék függövé és az orvos a pártok kedvező vagy kedvezőtlen hullámzásától reménylhétné vagy félthetné hivatalos állását · azaz : ha a valódi érdem a pártalakulás esélyeinek
lenne alárendelve és az elismerés a hatósági orvosok ;álasztásánál megszűnnék tényező lenni. Ellenben
még inkább sajnálnók, ha, rendezzen a törvény bölcs belátás szerint az orvosi közállomások betöltésére
nézve akár kinevezést, akár választást, az orvosok képzettség és hivatási működéseik megítélésénél az abban érdekelt közönség véleményezése mellőztetvén , a bírálat s jelölés egyesekre és a közállomások ismét
egyesekre avagy oly területre bizatnék, mely távol azon vidéktől, melyen nem egy orvos ernyedetlen öntagadással, dicséretes eredménynyel és szo1·galommal a közönség elismerése közt lehet évek óta ezrek
egészségének védelmében becsületesen fáradozik, a kinevezéseknél a tolakodó védkegyeletnek az előtte ismeretlen valódi érdemet ejthetné áldozatúl és az ill ető vidéknek oly orvost erőszakolhatna fel, kit a bizalomhiány, melylyel hivatalos u~jain léptenként találkozni alkalma lenne, nem szívesen látott bureaucratává törpítené.
Ez imént bevallott vezéreszmék szerint mi csoda, ha zokon gsett, midőn észre kelle vennünk, miszGrint
a fennálló javaslatot nem egy helyt a rideg centralisatió szelleme lengi át, mely alkalmas körülménye]; hozzájárulta mellett a félelmes nepotismus csíráját hordhatná méhében. J óllehet emlékszünk, hogy e javaslat
szerkesztése azon gyászos emlék ezetű kormányrendszer idejébe esik, melynek átkos nyomása sokat tehetett
az egyéni meggyőződés elnémitására: rendületlen hitünk mindazonáltal oda irányul, miszerint hazánkban
működő bármily testületek törvényleges szervezésénél az alkotmányos szabályokat szem elől téveszteni
nem lenne szabad, annál kevésbé pedig, miután a javasolt szervezés i\Zentesitését csak is alkotmányos országgyülésünktől vártuk és várhattuk.
L egyen szabad e javaslat egyes részleteire nézve szerény nézeteinket következőkben kifejezni:
Az országos egészségügyi tanács szervezetéről és országos állásáról szóló 1. 2. 3. és 4. §. értelmében
tökéletesen megnyugszunk.
Megtudunk nyugodni az egészségügyi tanácsosok eredeti (azaz első alkalmi) és későbbi (azaz pótló)
kineveztetésöket tárgyaló 5. §.szabályaiban, és habár véleményünk szerint a hiányzó tagokra nézve magának a tanácsnak keb eléből eredő kijelölés utján a testüfet nem kevéssé hasonlítana olyatén conclavéhoz,
melybe eltérő nézetű, bármily kitűnő egyéniség, mely a csendes háztartásban (üdvös) zavart okozhatna, soha be nem férhetne. E;kitüzött eljárással pártatlan meggyőződésünk nem egészen egyez, k észek vagyunk
mindazonáltal a többség óhajának és a tfüvény határozatának alárendelni igénytelen véleményünket, mely
az illetékes közvéleménynek és köz bizalomnak a közegészségügynek hazánkban korlátlan ha~alomm~l. fel ruházott vezetőinek kijelölésében némi kis befolyást kívánt volna biztosítani akkép, hogy az illető mm1sterium által történő kinevezéseket megelőzőleg hazánk összes orvosai felszólíttatnának ; a tanácsosi állomás?k
mindegyikére meggyőződésök szerint, egy-egy egyént kUelelő szavazataikat személyenkint, v~gy mmt
feljebb említve volt csoportozatonkint a tanári k arhoz beszolgáltatni, mely a beérkezett és közhirré teen- ·
dő szavazatok szerint eredetileg mindegyik állomásra, jövőben csupán a megürültre legtöbb ~zavazatot
nyert három egyént, mint országos jelöltet teij esztené az i_Il ető mini szterium elé, mely ut.óbbi ekként a
pártatlan közbizalom j elöltjeinek neveit látván maga előtt, bizonyára nyugodtabb elhatározassal fo15hatn~
a kinevezésekhez, mintha a tervezet szerint, csupán egyesek véleményét értvén, attól kellene tartam~, miszerint lehetől eg rokon kegyeletn('k; avagy méltatlan ellenszenvnek sa:inos művét segíthetné elő a kmevezések által.
Az országos egészségügyi tanácsnak hatáskörét illetőleg a javaslat 6. 7. és 8-ik §-ában vázolt szervezetével tökéletesen egyetértünk, csupán az általa eszközölve kivánt kin evezésekre nézve alantabb nehány
észrevételt bátorkodunk koczkáztatni.
A hatósági orvosokról szóló szöveg azon óhajával, miszerint '!a meg)'."ei főorvosok .miné! kev~sbé foglalkozzanak a magán orvosi gyakorlattal" nem tudunk . egyetértem. - Mmden tudom:i-ny_ egyedul szakadatlan gyakorlat útján vihető kielégítő tökélyre, csak igen gyönge orvos lenne az, kit hivatalos állása a
gyógygyakorlat észleleteitől tiltana el és felette rosz kezekbe k_erülne a ,közegé~.zs.ég ügy;e oly.. o.~~soknál,
kik a betegségeket nagyobb részt könyvekből, avagy halvány vlSszaemlekezésbol ismernek, külonosen oly
időkben, midőn járvánJ:ok és ragályok sikeres leküzdé.sére kellene c~élrav~~etö utasitásoka~ adni az alárendelt összes megyei orvosi személyzetnek; a vak vezetné ily módon az epszemueket. Azon szermt kevéssé megbízható véleményadásokat nyújthatna oly törvényszéki orvos, kinek - a magán gyakorlattól elidegenítve
levén - a sérülések lefolytát és következéseit észlelni semmi vagy k evés alkalma lenne. Mellesleg meg
11*
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kell még említenünk, miszerint vidéken, hol az orvosok száma aránylag épen nem túlságos, a közön•ség jogos érdeke követelheti, misZ€rint azon orvosoknak - kiknek az állam lételt nyújt, melynek fentartásához adó útján filléreivel ö járul, - szolgálatait betegei ág.Jánál közvetlenül is vehesse igénybe. Mondja ki
tehát a törvény, miszerint a hatósági orvosok a magán orvosi gyakorlatra nem lehetnek oly szorosan kötelezve, mint magán orvosok, miután idej öknek nagy részét első sorban álló hivatalos teendői veszik igénybe ;
egyébiránt miután a hivatalbeli követelményeknek becsületesen megfeleltek volna, rendelkezésökre maradt
idejöket minél inkább és minél szorgalmasabban fordítsák a magán orvosi gyakorlatra, azaz tudományos
ismereteik és tapasztalataik gyarapítására.
Midőn a föorvosokról szóló szöveg folytatásábanjavaslatba hozatik, miszerint „a hol csak lehet, úgy a
közegészségügyre, mint a törvényszéki működésre nézve külön egyéneket kell alkalmazni," úgy véljük, ezt
akként kell értenünk, hogy e tekintetben csupán nagy városokra czélzott a javaslat, hol érintett mindegyik
szakmában halmozottak a feladatok és e kettes működésnek területe l-2 O mértföld levén, a működés
haladéktalan végrehajtására. és az államnak okozandó költségekre nézve nem teszen különbséget akár az
egyik, akár a másik útczából küldessék ki a közegészségi vagy törvényszéki orvos a működés színhelyére.
A vidéken azonban - azaz a megyék területén, - hol a főorvosok rendesen a megye két egymástól távolesö pontjain rnnnak elhelyezve, ilyetén elválasztása az eddig mindkettőre egyaránt bízott működési
feladatoknak a teendők végrehajtásában, a tetemes távolságok miatt, sokszor igen nagy és az ügyre nézve
lehetőleg visszavonhatlanúl káros késleltetést és e mellett nevezetes útiköltség szaporítást okozna;
az utazás közben mindkettő részéről szenvedett sajr,os idö vesztességet nem is számítva, minthogy
ily beosztás mellett a kizárólagos törvényszéki orvosnak nem egy esetben sok mértföldet kellene utazni,
hogy épen azon községben, vagy közel ahoz, melyben a közegészségügyi orvos lakik, egy hullát bonczoljon, mérgezési esetről vagy súlyos sérülésekről a törvényhatóságnak felvilágosítást adjon , midőn talán
ugyanakkor a közigazgatási orvos úton lenne a törvényszéki orvos által lakott község felé, hogy felmerült
vészes járvány vagy ragály ügyében intézkedj ék.
Még azon esetre is, ha a megyei főorvo so knak mostani létszáma az egészségügyi és törvényszéki
kívánalmakhoz mérten szaporíttatni szándékoltatnék, a körülmények ismeretén alapuló vélemény ünk oda
irányúlna, miszerint mindegyik felügyelete alá tartozó kerületben mindkét rendű hivatalo8 teendőkkel legyen megbízva. Megengedjük, sőt tapasztalatilag belátjuk, miszerint a szóban forgó szakmák mindegyike, - hogy a tudományos haladás színvonalához képest kielégítöleg kezeltessék, - bokros tanulmányt
és nem kevéssé gyakorlott tapintatot igényel; mindazonáltal nem habozunk kinyilatkoztatni, miszerint a
tudományok iránt megkívántató kegyelet s ernyedetlen jó akarat és szorgalom mellett, egy és ugyanazon
egyén, - ha túlságosan nagy terület nem bizatik felügyelete alá - vidéken, hol mindegyik szakma még
nevezetesen k evesebb teendőket róv az illetőre - mint nagy városokban tapasztalható, kielégítöleg megfelelni
képes lehet.
A javaslat 10 ik §.-ában az államvizsgáról történik említés. Nem kételkedvén, miszerint ezen külföldön
több helyt már is bevett tanrendszeri szabály közel jövőben hazánkban is törvényileg honosíttatni fog ;
utóbbi esetben véleményünk a javaslat tervezetétöl csupán annyiban térne el, a mennyiben mi minden orvost és állatorvost, különbség nélkül, akár kíván az közhivatalra pályázni, akár nem, tanulmányainak
befejezése után az államvizsgának , mint legtágabb nyilvánosságú vizsgának - alávetni kivánnók.
. A7. állam vizsgának tárgyát pedig nemcsak a közegészségtan, törvényszéki- és rend0ri-orvostanok képeznék,
hanem az orvosi tudomá nyok közé tartozó valamennyi tantárgyak.
Az államvizsgáknál megkívántató: - hogy jelen legyen az összes tanári kar, az országos egészségügyi tanács, magán orvosok közöl pedig 4 - 6 tagja az orvosi karnak.
Az államvizsgáknak ilyetén berendezése mellett, némileg el lenne hárítva a javaslattól az9n gyanusitás, mely mostani szerkezete szerint eléggé alapos, mintha az államvizsgák behozatala által az egyetemi
orvos-tanári karnak bizalmatlansági szavazatot czélozna nyújtani. Legyen bár így- és a külölt bizalmatlanság
nem egészen alaptalan, - a tervezett egyoldalú államvizsgák által az óhajtott ezé! távol sem lenne elérve,
minthogy az alapúl rej lő hiányosság általuk nem lenne kielégítöleg pótolva. Az országos egészségügyi tanácsosok - a javaslat szeiint - csupán vizsgálni, nem pedig egyszersmind tanítani is hivatvák, nem értjük mi lényeges lenne nyerve az orvosnövendékek kiképeztetésére nézve, ha azokat tanpályájok befejezése
után az államvizsgáknál a hiányos tanrendszer, avagy k éptelen tanárok áldozataiúl ejtenök. - Keressünk
tehát alapos orvoslást, de mindenekelőtt n evezzük a gyermeket valódi nevénél. Ha a fennálló tanrendszerrel találunk okot elégületleneknek lenni, legczélszerübb lesz a tanrendszernek hd. zai egyetemünknél a czélnak megfelelő átalakítását indítványozni és szorgalmazni, miszerint az a bel- és külföld legélesebb itészetét
minden tekintetben kiállani képes legyen. - Ha a tanárok közöl egyike vagy másikának elégtelen képes·
sége vagy szorgalma ellen lenne panasz, elkerülhetetlenné válnék: miszerint ilyenek elmozdítását és alkalmas általi helyettesítését illetékes helyen kérelmezzük. Ily módon ildomos1 nyílt úton el lesz távolítva az indok
a netaláni bizalmatlanságra, és a midőn a fiatal orvosok kivétel nélkül j eles képzettséggel lépnének agya-

korlati térre, javaslatunk egyúttal meg lenne mentve azon egyoldalú törekvés vádjától, miszerint a közhivatalra vágyódó orvosoknak az államvizsgák alkalmakori piperézése közt, a magán orvosok kellő kiképeztetésökröl egészen megfeledkeztünk volna. -- Már pedig be kell vallanunk, miszerint a magán gyakorló orvosok az emberiségnek mindezideig sokkal nagyobb hasznára lehetnek, mint a közegészségügyi orvosok
népünknek mindeddig elmaradt értelmi felfogásánál fogva. Tekintsünk a mult évi járvány történetére és
eml~lrnzzünk vissza, mennyire zsibbasztva voltak úgy a nagy városokban, mint a vidéken a közegészségügyi orvosok által elrendelt elővigyázati intézkedések a közönség hiányos felvilágosultságánál fogva.
Azon esetre, ha törvény által és pedig kivétel nélkül minden orvosjelöltre nézve az államvizsgák szentesítést nyernének, nem lehetünk más véleményben, minthogy azok csupán a jövőre szigorlatok alá k erü·
lendökr~ nézve helyeztetnének érvénybe, nem pedigazokra nézve is, kik a jelenlegi okleveles magán orvosok
közöl közhivatalra kívánnának pályázni, avagy kik tényleg közhivatalt viselnek, minthogy az ujon alkotott
törvényn ek visszaható erőt nem képzelünk tulajdoníthatni; másrészt okleveles collégák próbatéti faggatására az országos egészségügyi tanácsnak elsődleges tagjai, kik az eddigi hazai i:1zokás szerint magok sem
tettek államvizsgát - , józan következetesség szerint - illetések nem is lennének.
Mielőtt a javaslat 11-ik §.-ának szövegét követve az orvosoknak közállomásokra miként történő elöléptetésökhöz hozzá szóllanánk, mindenekelőtt azon rég táplált és nem egyéb mint méltányos várakozásnak
kivánnánk az országgyűlés színe előtt kifejezést kölcsönözni, miszerint a törvény a megyei orvosokat a
szerzödvényesek sorából kiemelve, a megyei tisztviselők sorába iktatni el ne mulasztaná. Ezen elismerést
ök úgy hivatásuk magasztosságánál, mint fontos szolgálataiknál fogva eléggé megérdemlik. - Midön pedig
a törvény a hatósági orvosokat a tisztviselők testülete közé fogadta, nem látunk okot és nem is tartanók ildomosnak, miszerint az orvosokra né.zve a többi tisztviselőkre külön mért szabályoktól eltérő kinevezési
avagy választási rendszert követelnénk, sőt inkább kívánjuk, miszerint ugyan oly móddal történjék az orvosoknak a hatósági fö, úgymint alorvosi állomásokra vezető előléptetése, valamint a többi megyei és varosi
tisztviselőkre nézve a törvényalkotás legközelebb jövőre életbe lépte'tni jónak találand. Határozzon a tör·
vény a tisztviselőkre nézve kinevezést vagy választást, mi orvosok tiszttársaink ezentúli sorsát híven osztani kívánjuk és különösen megleszünk elégedve, ha az o:·vosolrnak hatósági állomásokbani alkalmazásánál
a közöns égnek befolyása kellően méltányolva maradand és sor~nmk feletti intézkedés nem ragadtatik ki kezéből. Ha a tisztviselők közt a törvény oly osztályt is alapítand, melynek tagjai élethossziglan helyeztetnek
állomásaikba - úgy hisszük - nem nyilvánítunk méltatlan várakozást, ha a hatósági orvosokat is ezen
osztályba kívánjuk felvétetni, úgy értve, hogy általuk elkövetett vétségek 0setére ök is ítélet alapján ugyanazon tényezők által, kiktől hivatalaikat, állásukat nyerték, azoktól elmozdíthatók legyenek.
A legjobb akarattal díszlő tisztviselő, ha a kor, baleset, vagy betegség tehetségi er~jét megtörte, csak
igen csekély hasznára lehet az államnak, mely utóbbinak pedig érdekében áll ép testi és lelki erövel biró
egyénekkel betöltve tartani a hivatalos állomásokat, minthogy e szerint az elaggott vagy egészségökben
megtört tisztviselőket - nehogy az ügy kezelés szenvedjen -- a nélkül, hogy törvényes ítéletre indok lenne
szolgáltatva - elmozdítani s alkalmasokkal helyettesíteni államszükséggé válik. Ily rokkantakra nézve az
orvosok közöl is a törvény - meg vagyunk győződve - szolgálati idejükkel arányban álló nyugdíjaz ásró l
gondoskodni elnem mulasztandja.
A 13-ik §. szerint megyénkint alakítandó közegészségügyi bizottmnyokba bevétetni kivánnó~ a. megyében megtelepedett valamennyi orvosokat, gyógyszerészeket ~s állatorvosokat. - A!aposabb ny1lv<inosságban állandanak a megyei közegészségügyi viszonyok, h3: m.m den egyes megy.ebeh. ~rvosnak alk.alom
nyújtatik e rendű tapasztalatival gazdagítani az egészségügyi bizottm.~ny ismeretei.t, mi al~al .. a megkiváutató intézkedések módozatai iránt egyúttal könnyebb leend a gyakorlat11rányt fellelm. Ezenkivul az orv?sok
közt annyira szükséges eszmecserére s a sok helyt nagyobb részt hiányzó, csekély, hany~tló k~rt~rsi l~e
gyelet növelésére, gyakoriabb találkozás útján alkalom lenne szolgáltatva. Végr~ hol illeteke~ .km~lkozi~ ,
fogadjuk el a legszélesebb alapot a csalhatatlanságra, biztosab~ l~pést teszünk, n;imth~ szak~i:~ö illetekes tenyezöket a közreműködéstől kirekeszteni törekednénk. A ma3onzáltatástól pedig egeszség1 ugyekben, hol
az ismeretek döntenek - úgy véljük - nincs mit tartanun~.
,
, ..
„
Az ide tartozó 1::1. 14.15. §.ellen egyátalában és a 16-ik §-oknak tartal:na ellen velemenyunk !i-Z elo·
léptetésre vonatkozó értelméhez alkalmazott módosítása mellett, nem lehet kifogásunk.
A 19-ik §. szerint indítványba hozott községi orvosok intézményét, úgy megválasztásukat, mint
díjaztatásuk.at illetőleg őszinte dicsérettel üdvözöljük. Csupán a magán községi O'l'VOsok tervezetét - a
Bach-rendszer idejéből eredő számos tapasztalatokra hivatkoz~án -, azon szeré~y vélemény~yel ~átorko
dunk kisérni, miszerint ily állomások rendszeresítésénél kivánatos lesz a kozsél?e~ la~ómak e.ret~ebb
értelmi fejlettségi fokát elvárni, sőt egyáltalában egyedül egY_ vagy .má~ község a m1msztermm~oz mtezett
egyenes folyamodványa következtében ilyetén állomást alkotm •. Egeszse~es embernek egyáltalában neh~
zére esik orvos fizetéséhez járulni; e rendű visszatetszésnek pedig a. belatás és felfogásban elmaradott nepünk az orvosra nézve felette sértő kif~jezéseket szokott kölcsönözm.
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A községi orvosok intézményére vonatkozó 18. 19-ik §. tetjes helyeslésünkei. bírják.
A magán orvosok állását tárgyaló 20 §. minden, nemcsak a külföld, de a birodalom egyetemein is
oklevelezett orvosokat ki akarja zárni a gyakorlatból, vagy legalább egy ujabb vizsgának alávetni. Igénytelen nézetünk szerint ez nem a legjobb út a pesti egyetem felvilágoztatására, mert, eltekintve attól, hogy
lehetnek különféle viszonyok, melyek a tanulni vágyó ifjuságot a bécsi, prágai vagy más egyetemre viszik,
magát az elvet sem találhatjuk helyesnek. A védrendszer és erőszak soha sem fog tudományos intézeteket
virágzóvá tenni, sőt ellenkezőleg· a haladásnak csak gátot vet. Rendezzük be inkább az egyet~n;iet a tudományosság mostani állásának megfelelöleg, s meglehetünk győződve, hogy az akkor a tanuló ifJuságnak
- minden erőszak nélkül is - központjává váland; mert mindenki örömestebb szerzendi meg otthon a
tudományt, mintsem hogy a távolban k eresse azt. Ha pedig már a bosszúállás sikamlós terére lépünk, s a
bécsi és prágai orvosi karok szúette régi szabadalmai ellen akarunk tiltakozni, tegyük azt más úton; követeljük, hogy egyetemünk oklevele ott is legyen érvényes, s a jog és korszellem követeléseinek: nem
hisszük, hogy ellentálljanak.
El nem mulaszthatjuk őszinte örömünknek hálás nyilvánítását kifejezni a felállítandó orvosi kar eszméjeért. Valódi szükség az az orvosi személyzetre nézve, mert csakis ily országos tekintélyü kar hozhat
zilált állapotainkba rendet, veheti sikeresen a zsurlódások.nak elejét, s öregbítheti az orvosok tekintélyét. Ezen
szempontból indulva ki kevésnak találjuk az arányt, mely szerint a testület csakis 1/ 20 -ad részét képezné az
orvosi rendnek. A főváros orvosai, kiknek érdekeit hathatósán védi a budapesti orvos-egylet, könnyen
bele nyugodhatnak abba, hogy csak minden huszadik ügyfelünk tagja az orvosi karnak és az egt!sz orvosi
egyetem, de nem ugy mi vidékiek. Mi jobban érezzük ily országos kar szükségét, mely végre a mi~den
féle ügyekre új lendületet hozna, s igy jobban szeretnők, ha meqtül számosabban lennének képviselve
az orvosi karban, úgy hogy legalább is minden tiz orvosra jönne egy orvoskari tag. Ezen tagok vál~sztá
sára nézve is, nem látjuk a legczélszerübb útnak a javaslatban ajánlottat. Véleményünk: szerint a legbiztosabb s gyakorlatibb mód volna az orvosi kar tagjainak: megválasztását megyék- s városokkint végrehaj tani, úgy hogy minden tíz orvosra választanánk. egyet. Ez nem zárja ki jelesebb orvosaink megválaszthatását más területen is, és megvagyunk győződve, hogy vidéki orvosaink érdeke, mely a nagyvárosi orvosok
érdek étől sok tekintetben elüt, igy leginkább megvédetnék.
Az orv~si kar bizottmányában is czélszerünek vélnök a vidéki orvosok nagyobb számát, mert nem
látjuk által, hogy miért legyen 20 budapesti orvos ellenében egész Magyar- és Erdélyországból csak 12
vidéki tag, s így miután feltehető, hogy ezek sem jelennek: meg mindig teljes számban, az egész ország
Budapesttel szemben örökös kisebbségre lenne kárhoztatva. Mi nem tartjuk azon igényünket szerénytelennek,
mely a húsz budapesti ellenében harmincz vidéki orvost kiván bevenni a bizottmányba, mely arányos és
méltányos elj árás lenne, s a vidéki orvosok érdekeinek is k:ellöbb kifejezésével bírna.
A gyógyszerészekröl szóló IV. Fej ezet I. osztálya minden pontjával egyetértünk, s csakis az elnevezés ellen lehet a méltányosság szempontjából kifogást tenni, miután őket - kik egy önálló ágat képeznek - a segédszemélyzet neve alá sorolni nem helyes.
A bábákra nézve nagyon üdvösnek és kívánatosnak: véljük a j avaslat czik.keit, de sajnálattal gondolunk azon távoli időre, mikor ezen írott malaszt testté és vérré válik, mert leginkább mi vidéki orvosok
tapasztaljuk, mennyire hiányzanak még falu helyen az ügyes bábák. Csak városokban találunk képezett
bábá_k at, mig a helységekben legnagyobb részt tudatlan vénasszonyok k ezei közé van letéve a szülőnő
és az ~jonszülött jóléte. S ha ezen tudatlan nők: míg a legnagyobb károkat okozzák a körmeik közé j öttek
egészségében, még felelősségre sem vonhatók, miután ök nem szabadalmazott bábák, hanem csakis szivességböl akartak segíteni. Hogy tehát ezen ügyön, mely által ezrek élete érdekelve van, - addig is mig a
javaslat által ajánlott módon szakavatott bábáink: elegendő számmal lesznek, - mielőbb bármik.ép is segítve
legyen, jónak látnók mi oly ideiglenes rendszabály behozatalát, mely a falusi bábákat kötelezze a megyei
egészségügyi bizottmány által kijelölt orvosoknál a legszükségesebb szülészeti ismeretek megszerzésére.
Jól tudjuk mi, hogy ez a mód nem elegendő, de mindenesetre legalább némileg elhárítja a tudatlanság s
babonák okozta hibákat, s egyúttal a törvénynek is némi eszközt nyújt ily tudatlanok s vakmerők elleni
fellépésre.
A mai tudomány és korszellem nem tűri el a sebészek lételét, s igy nagy megnyugtatással olvastuk: a
javaslat azon pontját, mely a sebészi tanfolyam eltörlését javalja, de annálinkább megütköztünk az úgynevezett kórápolók osztályának felállításában, mert nemcsak hogy nem tudjuk ily osztály felállításának
szükségét felismerni, de egyenesen megvagyunk győződve ennek káros és vészthozó voltáról. Mert mindenekelőtt azt kérdjük, hogy hol fognak ezek a kórápolók képeztetni? Az egyetemen ? Akkor csak azt nyerjük, hogy az eddigi sebészek helyett u. n. kórápolók még kevesebb ismerettel, mint amazok bírtak, árasztják az orvosi működést a szenvedő emberiségnek bizonyára nem javara.
Szükséges és mindenesetre kényelmes ily egyének létele a nagyvárosi gyógygyakorlatnál, hol őket
az orvosok féken tarthatják, de mit tegyen ellenökben a vidéken gyakorló orvos? Falvainkban, hol a köz0

nép mo~t ~s. mi ~lött orvoshoz folyamodik 4-5 kuruzsló keze k özött már megfordult, állandósítjuk ily osztály_ felalhtasa altal a sza~adalmazott kuruzslók lételét. Orvosaink száma a hazában napról napra gyaraP.?dik, s ha az állam szegen~~bb, helység~kben fizetés által biztosítja az orvosok letelepedését, nem hihetJUk, hogy ne legyen elegendo szammal mmden vidék orvostudorral ellátható, s akkor mi szükség kórápolók1:a ? Vegyük figy,elembe, l:ogy a ~i a nagyvárosi gyógygyakorlatra igen k ényelmes, az a vidékre nézve
valodi átok, s ha mar ~em_kivánhatJuk, hogy minden nadályt orvos tegyen fel, nem kívánjuk, hogy legnehezebb betegségekben is hivatlan u. n. betegá.poló kontárkodj ék mert hiába körvonalozzuk: mi a betegápolók működési terét, lehetlen őket a gyógygyakorlatban megakaÚlyozni, ha hogy ök is magokat az orvosi
személ;rzethez, ha csak sekédképen is, jogosan számíthatják:.
Ohajunkat egyesítjük a bizottmány azon kívánságával, vajha mielőtt állatorvosaink elegendő számma~ ezen tudom~ny mostani állásának megfelelöleg kiképezve lennének, s ezen mind a mezögazdászat, mind
az iparra nézve igen fontos tudomány az életbe is oly mérvben behatna, mint azt fontossága megkívánj a.
De ezen czélt csakis akkor érhetjük el, ha egyszer állatorvosaink anyagilag is a nekik megfelelő állást
~ hatáskört megnyerik, másrészt ha a tanrendszer változik, s ha leginkább az állatgyógyászat hallgatóitól
is magasabb tudományos képzettségi fok kívántatik.
Addig is, mig állatgyógyászaink állása rendszeresen változik, legüdvösebbnek találnánk következő
javaslatot törvénynyé emelni. ·
Minden megyében legalább egy hatósági állatorvos állását megill ető érdemszerinti méltánylással alkalmaztassék oly módon, a mint azt a javaslat 60 §. kívánja. Hatósági á llatorvos csakis ok.levelezett orvos· ·
tudor és állatorvos lehet. Ha egyetemünkön az állatgyógyászat minden ága az orvostanhallgatók számára,
- ezek igényeiknek tudományos képzettségüknek: megfelelően - mint rendkívüli tantárgyak, rendes
tanárok által elöadatnának, nem kételkedünk, hogy elég j eles fiatal orvostanhallgató végezné e pályát, és
leginkáb b hogy ha biztosítva lenne, hogy ily minóségben alkalmazást is nyer. S mi hisszük, hogy csak
akkor fog állatgyógyászatunk sikeresen müködni, ha az valóban az élet- és kórtanban jártas orvosok kezébe lesz létéve. Mert míg kovácsok s más egyebek nyernek gyakorlati képzettséget s cgyuttal állatorvosi
diplomát, lesz talán elegendő számú egyénünk, kik állatorvoslással foglalkozandnak, de soha igazi állatgyógyászunk, ki az előrehaladt tudomány vezérelvei szerint járna el a gyak orlat mezején.
Ezekben foglalaljuk össze szerény nézeteinket a közegészség- és orvosi ügy rendezésére elkés'zített
azon javaslatot illetőleg, melynek fontosságát s szükségét mindnyájan érezzük, és épen midön a javnslat
nyomán alakítandó törvény szükségéről s epochalis nagyszerüségéröl mélyen meg/,ragyunk győződve,
nem mulaszhattuk el némi alárendeltebb kérdéseire k ételyünknek s véleménykülöyl)ségiinknek kifej ezést
adni s vhajtanók, bárha minden ügyfelünk azt tenné, hogy a valódi közvéleméúy kitudódnék, s igy a
törvény annak szellemében készítve terjesztené áldását hazánk egy nagy osztá'.yára.
K elt L éván, augusztus hó l-én 1867.

Szintey,
egyle ti

jegyző.

f"i Ptoris Sándor,
egyleti elnök.

e) A magy. orvosok és természetvizsgálók XII-ik nagygyiilése államorvosi szakosztályának indítványa az
orvosi és egyéb tudományos rendek képviseltetése tárgyában a főrendi házban.
Tisztelt nagygyülés !
A m. orvosok és természetvizsgálók államorvosi szakülése Poor Imre tr. indítványára ajánlja a t.
nagygyülésnek :
.
.. ,
.
.
..
mondja ki a m. orvosok és természetvizsgálók XII-ik nag~gyul ese, m~s~?rm~ ó_haJtJU~ ,a tudomá~!
nak: átalában, különösen pedig a közegészségügynek e tárgy In:eltós~gáh?z illo kepv1~elteteset a ~aza tor vényhozó testületének főrendi táblájánál is. - Hálás hódolattal ismeri el a m. orvosok es természetvizsgálók
XII-ik nagygyülése hazai törv~nyeink ~maz igazságos és bölcs _intézk?dését, miszerin~ .?rszágos képviselővé
minden erre törvényesen képesttett, akar a tudomány, akár a~ ip~r hár~ely ágán_a,k elo ~10npolgára meg>á~
Iasztatik, a]ri a közügyekben való buzgó részvét által polgártársamak b1zal~át kie~d e~h. Azo;ih~n a ha~a1
törvényhozó testületnek felsőháza rendi képviselettel bír. melyben a tudomany mmt ilyen kepviselve nmcsen. E tekintetben óhajtja a nagygyűlés, hogy a felsőháznak méltóságai, főpapi és születési aristocratiáj a.
közé adoptáltassék a jelen század uralkodó hatalmának, a tudo:nánynak aristocratiája egyszeramind; -
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nevezetesen óhajtja a nagygyülés, hogy a főrendi táblánál a m. t. akadémia elnökének, a tudomány egyetem kormánynokainak (rector), a müegyetemek főigazgatóinak, az országos természettudományi társulatok s az orvosi kar elnökeinek ülésük és szavazatuk legyen.
Az ekkép formulázott indítványt a szakülés egyhangulag elfogadván, határozathozatal végett a t. nagygyűlés :figyelmébe ajánlja.
Kelt Rimaszombatban, a m. orvosok és természetvizsgálók államorvosi szakosztálya 1867-iki " aug. hó
14-én tartott üléséből.

h) Kocziánovich József gyöngyösi gyógyszerész benyujtott pályakérdése.

Dr. Knöpfler Vilmos,

D r. Raisz Gedeon,
szak osztályi

sz1tkülési eln ök.

jegyző.

20, azaz: hús.~ _d~r11:b cs. kir. aranyból álló jutalmat tűzök ki annak, ki a kinalt oly alakban állítja
elő, melyben keseru izet igen - de hatályosságát nem vesztve a szükségelt adagban kis gyermekeknek is a
legczélszerübben nyujtható leszen.
'
Rimaszombat, Aug. 15-én 1867.
Kocziánovich József,

D1·. Plichta Soma,
szakosztályi

l

gyógyszerész.

jegyző.

f) Az állat-növénytani szakosztály indítványa.

i) Eger városa meghívó levele.

Nagytekintetü közgyülés !
Van szerencsénk teljes tisztelettel jelenteni, hogy az állat-növénytani szakosztály aug. 14 én tartott
második ülésén azon indítvány tétetett, miszerint: egy magym·országi növénycsere-egylet alakittassék a füvészeti
erők egyesítése s ezáltal a hazai virány megismertetése tekintetéből.
E czélból Fábry János, Kunszt János, Geyer Gyula, Kalchbrenner Károly, Scherfel Aurél és Hazslinszky Frigyes szakosztályi tagok megbizatnak, hogy a jövő XIII-ik nagygyülésig egy ily egylet tervezetét
kidolgozzák s ugyanezen gyűlés illető szakosztályának benyujtsák.
l\fidőn ez inditvány bejelentését átnyujtani szerencsénk van, az abban foglalt eszmét a nagytekintetü
közgyűlés kegyes pártfogásába egész tisztelettel ajánljuk.
A nagyte kintetű közgyűlésnek
Rimaszombat, aug. 14-én 1867.
alázatos szolgái.

Nagyságos dr. Kovács Sebestény Endre kir. tanácsos úrnak s az orvosok és természetvizsgálók gyűlése
alelnökének
Rimaszombatban.
Eger városa részéről mai napon tartott képviselői gyűlés határozatánál fogva, - az orvosok és természetvizsgálók tudós társulata nagygyűlésének itt helyben leendő tartását e városi közönség szintén erkölcsi nyereségnek tartván, - e képviselői testület egész tisztelettel meghivja és felkéri a tettes társulatot, miként
na)!ygyülésének a jövő 1868-ik évre Egerben leendő megtartását elhatározni és becses megállapodásukról
e képviselő testületet értesíteni méltóztassék.
Kelt Egerben, az 1867-ik évi augusztus 11-én tartott képviselői ülésből.
Tavasy .Antal
Eger város polgármestere.

Frivaldszky Imre,
szakülési elnök.

Fábry János,
szak ülési

jegyző.

k) Dr. Aradi István beadványa.
Méltóságos elnök úr!
Tekintetes közgyűlés!

g.) Solymosi Samu tanár indítványa.
Tisztelt szakgyülés !
Óhajtandó volna, hegy a természettanban minden elnevezés eszmetartalmára nézve mathematikai
pontossággal meghatároztatnék; de miután ez teljesen nem történhetik, a tudomány érdeke követeli, hogy
legalább megközelíttessék.
. Alólirt azon indítványt teszi, hogy a magym·országi tanintézetek természettan-taná1·ai kérettessenek föl, hogy
a, 'JÖvÖ nagygyülé8'J·e a te1·mészettanban elöf01·duló magyar műkifejezéseket (terminus teclinicus) adják be. A Jedlik
Anyos által bemutatott természettani eszköz elnevezéirnűl a "esős villámgyüy"tö" nevet bátorkodik ajánlani

Arad városa f. hó 7-én tartott közgyűlése és az aradi gazdászati egylet elnöke Aczél Péter által táviratilag megbizva, bátorkodom a mélyen tisztelt közgyűlést arról értesíteni, hogy az említett város és egylet le~~g~obb szerencséjének és megtiszteltetésének tartaná, ha a magyar orvosok és természetvizsgálók
1860-1k1 nagygyűlése megtartási helyeül Arad városa tüzetnék ki.
Rimaszombat, Aug. 17-én 1867.
Dr . .A1·adi István,
mint Arad város megbiz )ttja.

Solymosi,
tanár.

Mal!yar Orvosok és Természetvizsgál6k Munkálatai.
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Okirat

Számadás

A m. orvosok és természetvizsgálók 1865-ik évi augusztus hó 28-tól szeptember hó 2-ig
Pozsonyban tartott XI-ik nagygyűlésének pénztári bevételei és kiadásairól s általában a
pénztár jelenlegi állapotáról. _

14
15

Okirat

frt. kr.

16

1 A megnyitó közgyűlés 7-ik pontja alatt, az 1865:ik évi nagy
1341 68
gyűlés számadása szérint pénzt~1'i maradvány vo!t
-- 2840 2 A pozsonyi XI-ik nagygyűlésre megjelent 568 tag, 5 ftJával fizetett 3 1866-dik és 1867-dik években az első hazai pesti takarékpénztár
adománya . . _. . .
A. B.
200 4 Eggenberger könyvárus mint bizományos által 1866 és 1867-ik
években eladott évkönyvekért . .
. . . . . . . e. D.
49 99
5 Az első hazai pesti takarékpénztárban létező tőkepénz után 1867dik évi junius hó végeig járó kamatok
24i 81
E. F. G.
~~~:=;'~~~~~==:=~~~~~=r.~~~
Bevételi összeg· :
4679 48
1

17

Bevétel

1

1

18
19
20
21

Átvétel:
Az évkönyvhöz tartozó munkálati czikkek fordításaért és a köz. .
ponti választmányi jegyzőkönyveknek lemásolásaért
A Maros-vásárhelyi évkönyvnek Pozsonyba és onnan Pestre való
szállitásaért
-.
Az évköny vhöz való műmellékleteknek Pestről Pozsonyba és az
évkönyveknek Pozsonyból Pestre való szállításaért
.
A pozsonyi nagygyűlés alatt . szolga-személyzetnek, irószerekért
és táviratozásokért .
. . . . , . . . . . . .
P osta vevényekért
. . . . .
·
A pozsonyi nagygyűlésre igazolási jegyek váltása végett érkezett
320 pénzes levélért postadij 3 krajczá1jával . . . . .
Irószerekért
. . . .
· .
A központi vf.la ztmány meghivó jegy ei kihordásaért, és a könyvtár körül tett zolgálatokért .
.
Kiadási összeg :

Okirat

1 frt.

(kr

1

.
1 Közegészségi javaslat 2000 példánybani nyomtatásaért
2 A pozsonyi napi közlönynek 900, és a közgyűlés által módosított
orvosi javaslatnak 1000 példánybani kinyomtatásaért
.
3 A pozsonyi XI-ik nagygyűlés évkönyvének 750 példánybani
nyomtatásáért .
.
4 Az évkönyveknek beköttetéseért, és a műmellékleteknek Bécsből
Pozsonyba lett szálitásaért .
.
5 A központi választmányi ülésekre 200 darab meghivó jegyért .
6 A marosvásárhelyi X-ik nagygyülés évkönyvének szerkesztéseért
közgyülésileg megajánlott tiszteletdíj fejében . . . . .
7 A pozsonyi XI-ik nagygyűlés napi közlönyének szerkesztéseért közgyülésileg megajánlott tiszteletdíj fejében
.
8 A titkár és pénztárnoknak közgyülésileg határozott utazási költségek fejében . . . . . . . . . . . . . . .
9 Bugát Pál életrajzaért és az ahhoz szolgáló adatok összegyüjtéseért
10 Arányi tanárnak, Vajda-Hunyad várának leirásához szolgáló műmellékletekért a központi választmány meghagyásából . .
11 Az évkönyvhöz tartozó egyéb műmellékletekért
.
. . . . . . . .
12 Pecsétjegy és társulati bélyegért
13 Az évkönyv munkálatai körül tett fordítások és javításokért
Kiadási összeg:

A.

63 40

B.

180 -

e.

1243 -

D.
E.
F. 1, 2.

135 53
4-

G.

60 100 34 -

H.1, 2.
I. 1, 2.

K. 1, 2, 3, 4.
550 L. 1, 2, 3, 4, 5. 272 M. 1, 2.
10 N. 1, 2, 3, 4.
49 13000 93

3000 93

0. 1, 2, _3, 4.

39 -

P. 1, 2, 3, 4, 5.

40 66

Q. 1, 2, 3, 4, 5.

34 63

R. 1, 1. a) 2, 3.
S. 1, 2.

64 50
28 77
9 60
9 32

T.
U. 1, 2.

V, 1, 2, 3, 4.

22 3249 41
'

„

„

Kelt Pesten, augusztus hó l-én 1867.
R6zsay József s. k.

Halász Géza s. k .

1

pénztárnok.

ellenőr.

Ezen számadás a kiküldött számvizsgáló bizottmány által pontonkint átvizsgál~tván
h
líttatván annak minden egyes tétele úgy a bevételeket mmt a
és az okmányokkal össze ason láltatott és ennek alapján a bevételek 4679 frt 48 krral, a
kiadásokat illetőleg helyesnek tanztár1' m'a1·advány pedig 1430 frt 7 kiTal állapítattak meg.
kiadások 3249 frt 41 krral, a pé
Rimaszombatban, augusztus hó 13-án 18 6 7 ·

300 -

...

\kr.

Tehát a bevétel tesz 4679 frt 48 krt
a kiadás
3249
41
s igy a pénztárban marad 1430 „ 7 „
azaz: egy ezer négyszáz harmincz forint és hét krajczár osztrák értékben.

„

Kiadás

frt.

Kubinyi Ágoston s. k.

Dr. Pataki Dániel s. k.
Dr. Knöpfler Vilmos s. k.
Dapsy Vilmos s. k.
Poor I mre tr.
Dr. Szabó AlaJos s. k.

bizottmányi elnök.

Dr. Kovács S eb. Endre s. k.

Gr:,rl6czy Károly s. k.
mint jegyző.

I!

1

'I

11

12*

11

11

1
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m) A magyar orvosok és természetvizsgálók Rimaszombat városában tartott XII-dik
nagygyüléséből kiküldött számvizsgáló bizottmánynak 1867-ik évi augusztus hó 13-kán
tartott üléséről vezetett jegyzőkönyve. ·
J elenvoltak Kubinyi Ágoston e. i. elnök, Kovács Seb. Endre e. i. másod alelnök, Rózsay József pénztárnok, Halász Géza ellenőr, Knöpfler Vilmos, Pataki Dániel, Dapsy Vilmos:
Szabó Alajos, Poor:Imre és Gerlóczy Károly.
Az elnöki széket Kubinyi Ágoston foglalván el, a jegyzői toll vezetésével pedig Gerlóczy Károly bizatván meg:
Rózsay József pénztárnok és Halász Géza ellenőr elöteijesztik a
Pozsonyban tartott . XI-ik nagygyülés bevételeinél és kiadásainál készitett számadást.
Mely számadás a bizottmány által pontonként vizsgálat alá vétetvén
és a bemutatott okmányokkal összehasonlíttatván, annak minden tétele
úgy a bevételeket, mint a kiadások illetőleg helyesnek találtatott, és ennek folytán a
bevétel
4679 frt. 48 krral a
kiadás
3249 frt. 41 krral a
maradvány pedig
1430 frt. 7 krral állapíttatott meg.
Miután a bizottmány a _ fennebbi számadásb.ól azon meggyőződést
merítette, hogy a társulat pénzei a legnagyobb pontossággal és lelkiismereteséggel kezeltettek: indítványoztatik, hogy Rózsay József pénztárnok
és Halász Géza ellenőr a nagygyűlés által ezen számadásra nézve minden
további felelőség alól felmentessék, s Rózsay József pénztárnoknak és
Halász Géza ellenőrnek fáradsággal összekötött buzgó működéseikért
j egyzőkönyvileg elismerés és köszönet szavaztassék.
A számvizsgáló bizottmány feladatához tartozván a társulat tisztviselői és az évköny s napi közlöny szerkesztői számára tiszteletdíjakat
j avaslatba hozni,
a bizottmány ezen feladatának ez a~alommal megfelelni kivánván
indítványozza:
1-ör hogy Rózsay József pénztárnoknak és Batizfalvy Samu titkárnak útiköltség fejében egyenkint ötven forint szavaztassék meg,
2-or hogy a XI-ik nagygyűlés évkönyvének szerkesztése körüli fáradságért dr. Rózsay Józsefnek, Romer Flóriánnak és dr. Kanka Károlynak, mint szerkesztőknek egyenkint 100 frt. összesen 300 frt. utalványoztassék,
3-ur hogy az idei napi közlöny szerkeszt6j e dr. Oláh Gyula 50 frt.
tiszteletdíjban részesíttetik, útiköltség fej ében pedig szintén 50 újfrtot
kapjon,
4-er hogy dr. Rózsay Józsefnek azon különleges fáradozásáért, melyet a terhes pénztárnoki teendők mellett részint a társulat érdekében
teljesített levelezések, főleg azonban a társulat levéltárának megalapítása

9

,,
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és annak, valamint a könyvtárnak rendben tartása körül tanusított, 100
frt. tiszteletdíj engedélyeztessék.
A társulati .évkönyvek árának megállapítása kerülvén szőnyegre,
e tekintetben
a bizottmány azt véleményezi: hogy a pesti és marosvásárhelyi évkönyvnek ára két forintra szállítassék le, a pozsonyi évkönyv ára azonban, - mivel abból az idei igen élénk részvét miatt csak csekély számú
példányok maradtak fel - öt forintban állap_íttassék meg. A tisztelet példányok szétosztása olymódon, hogy a testvér haza nevezetesebb tudományos intézetei figyelembe vétessenek - a központi bizottmányra lenne
ruházandó.
A XII-ik nagygyűlés évkönyvének szerkesztésére nézve
indítványoztatik: hogy az évkönyv Gömörvármegye egykori helyleirójának Bartholomaeidesnek arczképével díszíttessék és a központi bizottmány utasítassék: hogy a szerkesztésre a titkár és pénztárnok közreműködése mellett szakférfiakból álló bizottmányt kérjen fel.
Kmf.
Jegyzette:

Látta :

Gerlóczy Ká1·oly.

Kubinyi Ágoston,
a bizottmány elnöke.

e.
A magyar orvosok és természetvizsgálók XII-ik nagygyűlésének 1867-dik évi augusztus
19-én Rozsnyó bányavárosában tartott hitelesítő közgyűlési jegyzőkönyve.
Elnökök: Kubinyi Ágoston, Kovács S. Endre.
Titkár: Batizfalvy Samu.

1) Kubinyi Ágoston elnök, miután a szép számmal egybegyült. tagokat s Rozsnyó bánya-városa közönségét a nagygyülés nevében sz1vélyesen üdvözlé :
.
.
.
a hitelesítő közgyűlést megnyitottnak ny1lvánítJa.
2) Olvastatik a f. hó l 7-én Rimaszombatban tartott bezáró közgyűlés jegyzőkönyve mely némi módosítással egész te1jedelmében hitelesíttetett.
3) Dr. Kiss Antal indítványozza, hogy miután e~dig az „Évkön~vben:'
sok sajtóhibát talált, kéri, miszerjnt ezentúl a munkálatok - végso revisio végett - az illető szerzőnek küldessenek meg.
·
Ez jndítvány kivitele igen sok nehézséggel j árván, ily .értel.~mben nem fogadtatik el, hanem a f. hó 1 7-én, tart?t~ bezáró köz?'yu!és
22-ik g) pontja értelmében kinevezett szerkesztőségi bizottság utasittat1k,
hogy a munkálatok áttekintését szakférfiak által eszközöltesse. Egyes ese-
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tekben pedig, hol a tárgy különlegessége úgy igényli, az értekezú
végleges áttekintés végett, az illető szerzőnek is megküldessék.
4) Dr. Arányi Lajo~ előadván, miszerin~ a nagygyülés tagja!na~ az
aggteleki barlanghoz aug. 18-án történt kirándulása s a~ ottan~ szIVes
fogadtatás emlékét ő óhajtaná egy emléktáblával föntartam, s mmthogy
ezzel nem aka1ja a nagygyülés kiadásait szaporítani, a közgyűlés színe
előtt 6 db. aranyat ád át dr. Rózsay József pénztárnoknak a végből,
hogy azzal az aug-. 18-iki aggteleki kirándulásra vonatkozó, az aggteleki barlang bejárása fölött felállítandó emléktábla elkészítési s fölállítási költségei fedeztessenek.
Köszönettel fogadja a közgyülés eme nemes ajánlatot s adományozó urat fölkéri, hogy a középponti választmánynyal magát érintkezésbe tevén, a kivitelről intézkedjék.
5) Dr. Szabó Alajos indítványozza, hogy mivel a 3-ik közgyülést
Rozsnyón tartja a társulat, itt is egy emléktábla állíttassék föl.
Azonban a közgyülés tekintve azon körülményt, hogy ezen Rozsnyón tartott 3-ik hitelE::sítö közgyülés csak egy végsé5 lánczszeme a rimaszombati nagygyülés működésének, továbbá tekintve azt, hogy Rozsnyó
és környéke, valamint Gömörmegyének e, vidéke oly sok természettudományi érdekkel bír, hogy idővel nagygyülésének helyét a társulat ismét
Gömörmegyébe, még pedig Rozsnyóra teendi, s az emléktábla fölállításának akkor lévén ideje, ezen oknál fogva dr. Szabó indítványát jelen
alkalommal el nem fogadta a közgyülés.
6) Indítványoztatik, miszerint a Kraszna-Horka vnrában mai napon
tartott rövid tanácskozmány is jegyzőkönyvbe vétessék.
l\lintán ezen tanácskozmány a kíránduláshoz tartozik, ennek leírásával pedig s a középponti választmányhoz való bete1jesztésével dr. Török János, dr. Gerlóczy Gyula és dr. Oláh Gyula vannak megbízva,
nevezett urak jelentésében fog az említett tanácskozmány helyet foglalni
s az évkönyvben nyilvánossá tétetni.
7) Dr. Gerlóczy Gyula olvassa indítványát az iránt, miszerint „hatalmazza föl e hitelesítő közgyülés a középponti választmányt, nogy ez
legjobb belátása szerint gondoskodjék a rimaszombati gazdasági s ipar
kiállítás alkalmával szép eredményt feltüntető gazdáknak s iparosoknak
nyújtandó elismerés, emlékezet s dicséretnek jele iránt. "
A közgyülés belátván a tett indítványnak nem csak méltányos és
ildomos voltát, hanem közgazdasági szempontból czélszerüségét is , a
középponti választmányt bízza meg a tett indítvány értelmében a legczélszerűbben eljárni; ezen eljárásárólijelentés a jövő közgyűlésre beváratván.
8) Dr. Gyürky Lajos felolvassa „A galvan - villarndelej gyógyszerelési módjairól" czímű értekezését, s különféle villamgépet mutatván
be, szól a villam különböző módozatairól s érintve gyógytani javalatairól
is; végre fölszólítja a m. orvosok és természetvizsgálók nagygyűlését,
méltóztatnék a galvan - villamdelejezé5 szakmászokat, egy nemzetközi congressus megtartására fölhívni, hogy a különböző vélemények
egysége létrejöhessen. Dr. Jedlik és dr. Kovács szólván a tárgyhoz, végre
dr. Kovács indítványára az értekezést a közgyülés mint dr. Gyürky Lajos ez iránybani bu-

várlatai kifejezését köszönettel fogadja és az évkönyvbe fölvételét elhatározza, - az értekezés végén előadott indítványt azonban el nem fogadja.
9) Dr. Kiss Antal szabad előadást tart a rozsnyói vasfürdőről,
.
mely bár rövid, de igen érdekes előadás közehsmeréssel fogadtatott,
s az évkönyvbe fölvétetni hat4roztatott.
,
10) Dr. Batizfalvy Sámuel olvassa Greguss Agost „Hogyan erösö jünk társadalmilag" czímű értekezését, . .
.
„
mely érdekes s mély logikai tanulmánynyal irt értekezés kozfigye·
lemmel hallgattatott s annak az évkönyvbe leendő fölvétele _elhatároztatott.
11) Brecz Sándor a magyar erdészegylet üdvözletét adja át
·
mi kedves tudomásúl vétetett
12) Kubinyi Ágoston megköszönvén a. nagygyü.lésnek„ irán!ába~,
illetőleg az egész tisztikarban helyezett bizalmát, Jelen ulés Jegyzőkönyvének Pesten leendéS hitelesítésére:
. ,
Kubinyi Ágoston, Kovács S. ~ndre , Havas Sándor, Jedlik Anyo~,
Arányi Lajos, Frivaldszky Imre, Frivaldszky János, RózsayJózsef, Gerlóczy Gyula, Szabó Alajos, Aldásy József, G:erlóczy Károly, Entz :erencz, Halász Géza, Málnay Ignác". és Batizfalvy Samu urak kéretnek föl.
13) A város polgármestere Rozsnyó város köz?nségének„ nevébe~
köszönetet szavaz a nagygyűlésnek azért, hogy a XII-ik nagygyulés végso
lk k··
momentumát utolsó közgyülését e város kebelében tartotta meg, '
mire a közgyűlés éltetve Gömörmegye és Rozsnyó város 1e es ~osönségét, továbbá elnökeit s tisztviselőit, szivélyes búcsúvétellel eloszlott.
Kelt Rozsnyón, aug. 19-én 1867.
Hitelesíttetett Pesten, szeptember 16-án 186 7·

Dr. Batizfalvy Sámiiel,
a XII-ik nagygyűlés egyik titkára.

lúibinyi Ágoston,
elnök.

Gerlóczy Károly,
hit. biz. tag.

Halász Géza,
Arányi Lajos.
Rózsay J 6zsef,
biz. tag.
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III.

BESZÉDEK ÉS ÉRTEKEZÉSEK,
MELYEK A KÖZGYŰLÉSEKEN T'ARTATTAK.

Kubinyi Ágoston alelnök megnyitó beszéde.
N agytekintetű

gyülek~zet

!

Az 1865-ki,. Pozsonyban tartott magyar orvosok és természetvizsgálók XI-dik nagygyűlése a XII-dik nagygyűlés tartását Rimaszombat szives vendégszereté5 megbivására e
~edves város falai közé tűzte ki, mely a mult évben lett volna megtartandó, azonban a közbejött. szomorú és leverő események következtében kénytelenek voltunk azt e napra halasztam. A. fenntnevezett nagygyűlés egy szivvel, egy lélekkel első elnökének fenséges Auguszt
Szász-~oburg-Gothai fejedelmi herczeget választván, nagy sajnálattal kényteleníttetem jelentem, hog~ fontos családi teendői által akadályoztatván, öt- e polczon nem tisztelhetjük.

Alapszabályamk értelménél fogva engem illetvén öt tisztében helyettesiteni, van szeren~sé~ a magyar orvosok és természetvizsgálók XII-dik nagygyülését megnyitottnak nyil-

vámtam.
Tizenegyedik nagygyülésünk óta 4 nagy veszteség érte a ma.gyar orvosokat és természetvizsgálókat.
_ Herczeg ~szterház)". Pál a sopronyi VIII-dik nagygyűlés fényes elnöke, ·s a magyar orvosok
és 'természet;izsgálók k1s-m.ártoni valódi nagyúri gazdája, a magyar földtani társulat nagylelkű alapítója s ~őpártfogója, a világhír(-( egykori diplomata nincs többé. Sok százezerekre
mennek azon alapitványok és adakozások, melyeket az Istenben boldogúlt hazai és külföldi
tudományos, művészeti, gazdászati s egyéb vállalatokra áldozott. Hála ezekért a halhatatlan
·
férfiúnak.
Scitovsz~y Já~os bi~ornok, herczegprimás, szintúgy a vallás mint a természettudományo~ fölkentje, péciu VI-dik nagygyülésünk nagyle_lkű, áldozatkész, szintúgy szakavatott mint
nyájas ~s kedves elnöke, a magyar egyháztól s a nagy természettől, melynek oly igen szeretett él~i, örök búcsút vett. A magyar egyház, művészet és tudományok pártfogása körüli
érdemei sokkal nagyobbak, semhogy azokat itt előszámlálni hely és idő volna.
. István f~hercieg, .József nagy nádorunk fia, a magyar természettudományi társulat egykori kedve~ föpártfogóJa, szintúgy az állat-, növény-, de kivált az ásványtan fölkentje, kinek
ásványgyü~teménye. vilá.ghú~űvé vált, a tudományok, de kivált a népnevelés lelkes ápolója és
tettleges előmozdítója, közsajnálatunkra megszűnt élni.

Dr. Gerley János, pozsonymegyei főorvos, ki .a XI-dik ~agygyülésen a hülyékről oly
alaposan értekezett, a tudomány és emberiség nagy kárára az Urban elszenderült. Legyenek
áldottak mindnyájok hamvai!
E szomorú esetek után el nem mulaszthatom azon örvendetes eseményekről is említést
tenni, hogy hazánk két jeles fia, névszerint pesti L""\.-dik nagygyülésünk kedves elnöke, a
magyar Akadémia első elnöke, magyar tudományosságunk egyik notabilitása, a külföldön is
szeretett regényirónk, a minden szépet, jót és hasznost oly lelkesen ápoló és eWmozdító báró
Eötvös József közóhajtásra a vallás- és közoktatási ministeri polczra emeltetett, hol magas
állásánál fogva sok jót, hasznost és üdvöst várhatunk tőle.
Szintén hazánk egyik föfüvésze, az egyház és természettudományok fölkentje s lelkes
ápolója, a marosvásárhelyi X-dik nagygyűlés választott első elnöke, Haynald Lajos, kit
hazánkra nézve már majd elveszettnek véltünk, a jeles hazafi, valódi emberbarát, és a hol
kell, határt nem ismerő buzgó és adakozó Maecenas, közörömünkre a kalocsai érsekségre emeltetett. Felesleges itt említeni, mennyit várhat ezútán - ily boldog helyezetbe jutván tőle a magyar tudományosság és miveltség.
Nagytekintetű gyülekezet! Hogy 1840 óta édes hazánk a tudományosságban, iparban,
mezei gazdaságban, s átalán véve a miveltségben sokat nyert és haladott, ez kétséget nem
szenved. Mindazt, mi hazánkban szép, nagy és magasztos történt, nagyrészt a mindinkább
kifejlődő socialis életnek köszönhetjük. A socialis életet pedig és az egymáshoz való közeledést
a számos tudományos intézet, ipar, művészet és gazdasági társulatok és casinókon kivül,
hogy nagyrészt a magyar orvosok és természetvizsgálók vándor-gyűlései is eWmozdították, ezt
mindenki, ki elfogult lenni nem akar, s 1841 óta, midé>n halhatatlan alapítónk minket
az első gyűlésre meghivott, nagygyüléseinket komoly és avatott szemmel birálja, át fogja
látni, hogy mindezeknek nagy tényezője közvállalatunk. Ugyanazért azon kevesek szemrehányását, hogy vándorgyüléseink csupa evésből, ivásból és mulatságból állanak, tekintetbe
sem kell vennünk, legfeljebb oda utasi~hatjuk az ily~n urakat, hogy a mll11;ka mellett a nagy
életben is, hogy testi gépünk felüdüljön, ennünk, mnunk kell, hogy pedig a munka k~ny
nyebb, kedélyünk vidámabb legyen, kell, hogy az élet~en ne zárkó~zunk 4 fal közé, mmt a
hajdani stoicusok és szobatudósok, hanem hogy a római költé5vel szóljak:
"Intermisce tuis interdum gaudia curis,
Ut facilis possis omnem tolerare laborem."

mulatsággal kössük össze munkálódásunkat.
Gyüléseink egyik föczélja,, mi~den hiá~yo~, m.ely édes hazánkban. a. körünkbe
vágó vá1lalatok és intézetekben előfordul, lehetőségig mmél czélszerübben segitem.
A sok teendő és még javítandó közt, mik szép h~zánkban múlhatatl~núl szükségese~,
már nagygyüléseink kezdetén feladatunknak tűztük k1 az oly fontos és mmd közegészségi,
mind nemzetgazdászati szempontból nagy horderejű magyarországi baln~ologia és hydrographia emelését, - a közegészségi ügyet most elhallgatván s az orvosokra, mmt szakf~11iakra bí~
ván, jelenleg csak nemzetgazdászati szempontból kivánok röviden hazánk fürdön·öl szólam.
Hány jeles,- sőt gyógyhatásra nézve a maga nemében egyedüli -fürdőjevanszép hazánknak gyönyörű vidékkel, hatalmas gyógyerejű forrásokkal megáldva! Es nézzünk körül
akármelyikbe, s ha csupán egy külföldi fürdőt láttunk, nem is mondom a legelső rangban
állók közül : el fogunk szomorodni a mi szegény gazdagságunk fölött .
Gyakran hallottam azon panaszt, hogy ez nem lehet másként, mert a tehetősebb közönség külfödre megy. De lehet-e ezt rosz néven venni_? Pénzemért már cs.ak a legjobbat keresem
ki. Nem itt van a baj, sem nem ott, hogy a fürdő-mtézetek vállalkozói nem áldoznak többet
a kényelemre, mulatságra, tisztaságra és mindenre, mi a fürdéSket élvezetesekké teszi, hanem
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatni .

•
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a baj elszigeteltségünkben van. Nem lát.ogatnak meg bennünket az idegenek , nincsen ek közlekedési eszközeink, s valljuk meg őszintén: nem is igen ismernek bennünket. Szabad fejlő
désünknek számos mások - és magunk - alkotta akadálya okozza mindezt.
Volt idő, a melyben magyar fürdőink egyedül a mulatság, szórakozás gyiilhelyeinek
tekintettek , s hol nagy szerepet játszottak a kihágások , káros és háborgató mulatságok.
Szemtanúja voltam oly eseteknek , a hol éjfél táján a vendégeket zeneszóval ágyaikból felverték s egészségesek et, betegeket, nőket és férfiakat a táncztercmbe czipeltek. rrudok eseteket, hol csupa barátságból, hogy a kedves vendégeket több ideig marasztalhassák, kocsijokat éjszakának idején iszapos lóusztatókba czipelték, rúdjokat, kereköket eltörték; sőt egy
fürdőhelyen csupa barátságból a kocsikat elégettek. Tudok esetet, hol két úr 4 álló órát töltött
tükörfürdöben, ebédjét is ott végezvén - ez által más vendégeket onnan távol tartván. Ezt
nem szemrehányásból mondom, hanem felhozom azért, hogy lássuk a különbséget a mult és
jelen közt.
.
Egymás iránt nem volt kellő figyelem és kegyelet, a beteg drága pénzen azt evett, amit
az egészséges, orvosi és rendőri fegyelem hiány zott; igen természetes, hogy ez által a betegek, nyugalmat szeretők s kivált a külföldiek elidegenedvén, fürdfünket vagy nem ismerték,
vagy ha igen, nagyrészt csak rosz hírökből s a külföldi fürdőkbe ván<l.oroltak, hol minden
tekintetben kényelmet, olcsóságot, kegyeletet és kedves élvezetet találtak. Ez által sok pénz
vitetett és vitetik ki még most is az országból, mi államgazdászati tekintetben nagy megfontolást érdemel.
Hogy erkölcsileg arra biijuk hazánk.fiait, hogy a külföldi fürdök helyett inkább a hazaiakat látogassák s a távol országokbóli idegeneket is ide kecsegtessük, szükség, hogy f'ürdöinket minél nagyobb tökélyre vigyük.
Lássuk azonban némely külföldi fürdők vendégeinek számát, mely tanubizonyságot ad
arra, mennyire kedveJtetnek.
A nevezetesebb ausztriai fürdők közől 18 65-dik év szeptember 5-éig Karlsbaclban 10, 7 6 6 ;
Teplitzben 7071; szeptember 4-éig Badenban 6010; szeptember 6-áig Franzensbadban 4112;
aug. 19-éig Marienbadban 4097; aug. 20-áig Rohitsban 2371 ; aug. 26-áig Vöslauban 2140
vendég volt, összesen 36,56 7 fürdővendég , kik , ha mindegyiknek fürdői utazását csak
200 forinttal számítjuk, 7 ,313,400 osztr. értéki( forintot adtak ki. Kívánatos volna, ha magyar
fürdőinkröl is ilyen kimutatást birhatnánk.
Az elősorolt fürdök közt csak egyet, az általam legjobban ismert és szeretett Marienbadot
kivánom röviden ecsetelni.
A 1llult század vége felé lett ismeretessé a ma,rienbadi fürdő, mely 1817-ben még csak
16 házat számlált, 1863-ban már 104 épülettel és 2500 lakszobával birt, s 531,482 korsó
vizet adott el. Gyönyörű, 45,000 ölre teijedö sétányai és kerti ültetvényei, melyeketfolyvást
26 ember tart tisztán, valódi paradicsommá varázsolják. A lakszobák és élelmezés ára tűr
hető, a zene kítünő, tisztaság, nyugalom, egymás iránti k egyelet nem hiányozván a behozott
fegyelmi rend s folytonos nemes szórakozás mellett nem csoda, ha mindezek a forrás használatának, úgyszólván kezet nyujtva, a legj·obb hatást idézik elő. Valami különös nyugalmas
szellem leng e fürdő felett, mely jótevöleg hat, szintúgy a betegre, mint az egészségesre. A
közlekedés kivált most nagyobbrészt vasuton történvén, Európa s a világ egyéb részeiből
is ezerekre hozza ide a vendégeket, kik a helynek és vidéknek államgazdászati tekintetben
nagy anyagi hasznára válnak.
Számos nagyhatású fürdőink közöl csak egyet kivánok összehasonlítás végett felhozni,
mely szép lépésekkel halad s maholnap versenyezhet a cseh fürdőkkel is s ez kis tengerünk, a Balaton partján regénye:sen fekvő füredi gyógyhely. Jelenben Füred a külföldi fürdőkhöz közelítéí, sőt sokban hasonló typust ölt magára, még pedig részint külalakjára nézve,

mely csinos épületeiben , szorgalmasan művelt kertjeiben és sétányaiban, melyeket azonban
szükség tetemesen nagyobbítani mutatkozik; részint az épületek és fürd?k czélszerü és ci:>inos
belszerkezetében látható. Az éttermek, melyekben elég jutányosan, JÓI főzött, válogatott
étkeket és jó italokat kaphat a vendég, úgy vannak elrendelve, hogy két külön étlap ~11
szolgálatjá1:a a j elenlevöknek, egyikén az egészségesek, másikán a bete~ek számára. A JÓ
magyar zene csak bizonyos órákban mulattatja részint a sé.t ányon, részmt az éttermekben
a közönséget. Az új szinházban naponkint válogatott és eléggé mulattató el?adások ad~tnak,
melyek azonban fájdalom, kevesek által látogattatnak. A Kisfaludy-gőzös Siófokról a főidény
alatt naponta 30-40 új vendé()'et
hoz s ez által ÚJ. életet te1jeszt a fürdővendégek közt. Az
5
'
egymás iránti méltányosság és kegyelet,
szóval iJledelmes viselet lo"f"og á sta1an.
Van a fürdőnek külön orvosa és seborvosa, gyógyszertára, szegények kórháza, igazgatója és rendőri biztosa, ki egyszersmind megyei szolgabiró.
.
Szükség itt hálásan megemlíteni a fürdőhely tulajdonosa, a sz. Benedek-rend főapátJát,
Chruesz-t, ki nagy áldozatokkal tetemes beruházásokat és költséges rendszabál~okat hozott
be. S hogy a fürdő mostani felvirágzását nagyrészt a szemes, és fáradhatatlan igazgatónak
és a jelenkor kívánalmait oly ügyesen felfogó orvosnak, Ecsy és Ürzovenszky uraknak
köszönheti, tudva van.
1865-ben 1183 fürdővendég volt más években a nyomtatott fürdő-lajstromok szerint
2500 is volt. A nevezett évben elhord~tott 80,000 k ét-itczés üveg savanyúviz; de voltak
évek, hogy 200,00 0 üvegben is küldetett szét. Savó használtatott a kitett évben 18,000 félpohár, a többit a viz pótolván.
Hideg fürdő használtatott 10,500, más időben 15,000 is.
Meleg fürdő használtatott 3800 ; volt azonban idő, hol 5000 kádfürdő adatott.
Szoba az intézetben létezik 380, melyekbe fürdővendégek szállásoltatn~k..
.
A főidényben, t. i. junius 20-ától aug. 10-éig 80 kr. , 1 ft 50 ki·., 3 formt1g :fizettetik a
szobákért; ezen időn túl azonban az árak fele.
A fürdők ára 20 25 30, 40, egész 50 kr.
A gyógydíj, mcl~be~ a zenészek. fizetése is f~glaltatik, következőképen fizettetik : Ki 3
napot tölt a fürdőhelyen, fizet 1 fl. 50 krt, öt nap1g mulató 2 ftot, 10 napig mulató 3 ftot,
ezentúl 4 ftot.
Gyógymódúl használtatik ivásra a füredi ásván~víz, ~s a kitünő jóságú bii·kasavó, mely
_
helyben készül; 2,000 anyabirkát fejnek, melyek a t1hany1 bérczek en legelnek.
Fürdésre használtatik meleg ásvány- és melegített balatoni viz, gőz- iszap- és savófü1:cW, ne~
különben ·a legutóbbi időkben készült szénsavas fürdő, _mely a Schwartzféle ~ód szerm;, mmt
Franczensbadban meleO'Íttetik. Továbbá az intézet főkmcse az egészséges és tiszta levegő és balatoni hideg fürdő. E~elni fogj a Füredet a fürdötulajdonos azon bölcs intézménye, ~ogy
· k~ez és s Ifüár a JOV
· ·· ő f··ur d""dé
magánosoknak is meg·eng·edtetett az épit
01 ny b en o··t szép nyánlak '
kerttel övedzve s fe lépítve készen leend.
·
,
.
.
Ezekből átláthatjuk a különbséget a két fürdő köz~, de egyuttal azt is, hogy még sok teendőnk van magyar fürdé>ink körül, hogy ezek a külföldiekkel ~ersenyezhessenek. .
, .
Szükség t. i. 1-ször fürdőinkbe jobb rendet, kényelmet, JUtányosságot, orvosi és rendőri
fegyelmet behozni s ez által mind a betegekre, mind .a mulatságból lá~o~·atókra nézve élve~e
tesebbekké ·tenni , mi nagyrészt a miniszterium által k1dolgozando rendön szabályok által tör1

tenhetik.
lé , · · · é
· ·
2-szor. Szükséges jobb, olcsóbb és k ényelmesebb közlekedést tesitem, nu szmt n am1msz.
.
.
terium által történhetik.
3-szor. Mind a magyar, mind a külföldi közönséggel fürdömket j ob?an meg1smertetm
és me()'kedveltetni . mi leD'iobhan történhetik egy Bedekerféle kalauz-utazási könyvvel, mely
b

1

OJ

,
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a fürdőre menni kivánókat, az ország központjából Pestről a kitüzött helyre vezethetné.
Ha ezek megtörténnek, úgy remélem rövid évek mulva fürdőinket nagyobb ~ökélyre hozhatjuk államO'azdászati tekintetben pedig nagy összegeket menthetünk meg a ki vándorlástól.
' Nagytekintetű gyülekezet! Csak az van még hátra, hogy azon nagyra ~ecsült bizodalmat, melyet irántunk, mint tisztviseWk iránt a magyar orvosok ~s természetvizsgálók . poz.sonyi nagygyülése tanusitani méltóztatott, magunknak továbbra 1s e gyűlések alatt k1k~1Jük
s buzgón fölhivjuk, hogy köztárgyaink elintézésében itéletökkel s érett tanácsaikkal mmket
támogatni sziveskedjenek. Különös örömünkre szolgáland, ha azoknak czélszerű és kielégitö
elintézéséhez némileg magunk is hozzájárúlhattunk.

Szabó György, Rimaszombat polgármesterének üdvözlő beszéde.
Méltóságos elnök úr ! Tisztelt nagygyülés !
Rimaszombat városa nevében üdvözlöm a m. orvosok és természetvi~.sgálók XII-iknagygyülésének minden itt j elenl evő tagját s általok magát a nagygyűlést. U dvözlöm különösen
azért, mert bár teljes tudomásuk volt a felől, hogy hazánkban ily természetű nagygyűlés kisebb területű és kevesebb lakosságú városban ez ideig nem tartatott ugyan - mindazonáltal
meghivásunkat elfogadni, városunkat és vidékét meglátogatni szívesek voltak. És ezt uraim
jól is tevék, mert dicsekvés nélkül mondhatom, hogy e kevés lakosságú város polgársága
általánosan tisztelője a tudománynak, s annak ~lsajátításán s teijesztésén ()szinte lelkesedéssel munkálkodni tud és akar. Tőlünk telhető szivességgel, magyar vendégszeretettel fogadjuk
e gyűlést. - Adja Isten, hogy a falaink közt töltendő idő alatt munkálkod.ása leg:yen ú~y a
tudományra, mint ennek áldása mellett édes hazánkra és az összes emberiségre s1kerdus és
feledhetetlen, -- hogy ennek fényétől világíttatva városunk a tudománynak és annak ügyvivőinek továbbra is szolgálatokat tehessen, - s fiaiban annak szerelme által az eWhaladásra
ösztön s munkakedv támadhasson. Egyébkint Rimaszombat városát s ennek összes lakosságát a tisztelt nagygyűlés figyelmébe s jóakaratába ajánlom !

Kovács Seb. Endre m. alelnök beszéde.
Tisztelt

közgyűlés

!

Azon tény, hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók díszes koszorúja jelen XII-dik
nagygyűlését megtartani ily szép számmal a mai napon ismét egybegyült, elvitázhatlan bizonyságául szolgál azon örök igazságnak, miszerint népek úgy mint egyesek, ha elveikhez,
feltételeikhez hivek maradnak, meg nem semmisíttethetnek s hogy a mostoha körülmények
feltartóztathatják ugyan a fejlődést és háladást, de azt meg nem akadályozhatják; sőt a
szenvedett veszteségek is visszapótolhatók, ha a nemzet maga iránti bizalmát megtartotta s
a legelső pillanatot képes megragadni és felhasználni, hogy kitüzött czélja felé legalább
egy lépéssel közeledjék.

MAGYAR
lUDOMkNYOS AKADÉMIA
KÖNYVTÁRA
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Bizonyságáúl szolgál annak, hogy képességgel birunk felfogni a kor ig·ényeit s azokat
hazánk érdekében felhasználni törekszünk. Mert ha jelen századunk művelődése történetén
végig tekintünk, s benne az óriási lépésekkel előrehaladó fejlődés alapokait és vezéreszméit
. . kutatjuk, azon meggyőződésre jutunk: miszerint általában mindenütt, még azon nemzeteknél is, kiknél a polgárosodás a lehető legmagasb fokra emelkedett s a tudományos művelt
ség csaknem általánossá vált, még azoknál is mindenütt azt látjuk: hogy azon eredmények,
melyeknek hordereje az egész nemzet jólétére kihat és jövendőjére döntő befolyást gyakorol, csak az egyesitett képességek közreműködése által idéztethetnek elő.
Igenis, j elen haladásunk leghatalmasabb tényezője az eszmetársulás, egymáshozi közeledés és a testvéresülés nagy horderejű eszméje.
Ez azon hatalom, mely elé5tt látjuk a legműveltebb néptörzsek fejedelmeit, kormányait
is minden kivétel nélkül meghajolni és ellenállhatlanúl hódolni. - Mert nevezzük bár az
ezen czélhoz vezető intézményeket mű- vagy világkiállitásoknak, nemzetközi értekezleteknek
vagy bármi más névvel is, a czím csak külsőség és mellékes marad, annak valódi értékét
mindig és mindenkor az egy czélrai törekvés, egyesülés, az eWidézett eszmecsere, a szellemi
ismerkedés képezik.
Ezen nagy eszmének, ezen nagyhatalomnak hódoltunk mi is tisztelt gyülekezet, midőn
szép hazánk minden vidékeiré>l a történeti és természettani nevezetességekben egyaránt gazdag vidék vendégszerető kedves városában Rimaszombatban összejöttünk.
A mi összejövetelünk czélja sem egyéb, mint az, hogy tapasztalatainkat s talán felfedezéseinket, melyeket a természettudományok, orvostan, földmivelés, régé~zet mezején átalánosan, különösen pedig kedves hazánkat érdeklőleg legközelebbi összejövetelünk óta tettünk,
egymással kölcsönösen közöljük s azok felett minden rokonérzelmű honfitársainkkal, kik szellemi erejüket a buvárkodásnak szentelni tüzték ki nemes feladatokúl, nézeteinket kölcsönönösen kicseréljük, s általuk hazánkban az anyagi jólét és szellemi művelődés utját egyengessük és előkészitsük.
Ezen czél az, melyet ezelőtt egy negyed szászaddal a kor igény~it már akkor ,m~ly
bölcsességo·el felfogván hazaszeretettel tölt keblük ösztönétől lelkesitve első alapitómk
elébünk kÍtüztek s mel~et mi, h_ála a gondviselésnek, daczára a viszonyok mostohaságának
nemcsak szentül megőrizni, hanem ujra fel is eleveniteni és folytatni elég elszántsággal és
képességgel birtunk.
És nem maradt el sikere ezen hazafias feláldozásnak, meg lett eredménye ez erőmegfe
szítésnek ! mert ha visszapillantunk a multba, látni fogjuk, hogy az 184 1-ben tartott első ~yü
lésen még szerencséjének tartotta a j elen volt tagok egyik szónoka a következő nyilatkozatot tehetni: ·„Öregbedig örömünk, hogy e teremben, . hol anyanyelvü?k daczára holt
nyelven tiszteltetnek a muzsák, urunk kegyesen uralkodó fejedelmünk bölcs mtézkedése által
valahára ajkainkról magyar szó hangzik", mikor még az értekezések nagyobb száma d.eák
nyelven tartatott. Természettani, orvos-sebészi műszavunk sem kifejtve, sem megállapitva
n em valának, csak nehány lelkesebbek által-értettek.
Azon nehány hazafias érzelemmel előadott értekezés felvillanyozta a kedélyeket, felbátorítá a O'VeilO'éket tettre buzdította a habozókat, kitűzte az irányt és érvényre emelte azon
őJ
o
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meggyőződést, hogy a művelődés, a tudományosság csak úgy válhatik á ta noss .' nemzetivé, ha az a haza nyelvén müveltetik és te1jesztetik. S e nagy eszme életet nyert, fejlett. és azóta odáig ért: hogy jelenben már nem létezik tárgy, tudomány, melyet szép anyanyelvünkön
előadni nem volnánk képesek s nincsen a külföldi tudományosságnak oly terménye, melyet
czélszerü, világos és szabatos kifejezéssel s egész hivséggel anyanyelvünkön átültetnünk
nem lehetne.
A természettudományokat illetőleg azon korban - mindinkább fejlődő publicistai élet a
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nemzet talentumait nagy részben vévén igénybe - azokkal azon idöbeu mint szaktudományok kiegészitő, de csak mellékesnek tartott részével - leginkább csak az orvosok foO'lal~oztak. - Nemzetgazdászati, népnev~lési szempontból alig történt valami, legfeljebb né~ely
feltünőbb és nevezetesebb események Jegyeztettek fel egyesek által. A felmerülő ujabb találmányoknak csak azon része szivárgott hozzánk, melyek nemzeti gazdászatunk kárának rovására az idegen nyerészkedésnek igértek jövendőt. Szaktudósok alig léteztek.
S azon egyesek, kik azokkal kiválólag foglalkoztak, többnyire csak tankedvelők valának
s csak hazafiságból áldozták fel magokat oly tudományok művelésére, melyek sem pol(J'ári
0
állást, sem életmódot nálunk nem biztositottak.
Az 1-ső gyülés létrejöttével ébredt fel a hazafiak közfigyelme, az eddio· elzárva s ismeretlenségben működött értelmiségben akkor fogamzott meg az egyesülés esz~éje, elmélkedés,
tanácskozás tárgyává vált azon korszerü kérdés:
1. Mi módon lehetne a természet-tudományokat fejleszteni , n,zoknak müvelését állandósítani?
2. Mily módon kell azokat gyakorlatilag leginkább érvényesiteni? '
S az üdvös eredmény itt sem maradt el, mert nehány lelkesebb tag által már az első
gyűlésen maradandó középpontról lőn gondosgodva: megállapitatott a m. kir. termé zettudom~nyi társulat, mely azóta, daczá1:a a több ideig tartott nyomasztó körülményeknek, keblébe
rejtette és szakadatlanul ápolta a Jövendő tudományosság magv.át. A sopronyi O'yülésen inditványozott földtani társulat is megszületett s bebizonyitá életképességét. Ámbár ~zen csekély
és szerény két tényező mellett nem pályázhattunk is a külföld nagyszeríi előhaladásával hol
a buvároknak oly gazdag segédeszközök és fejedelmi pártolások állanak rendelkezés~kre
mindamellett, ha saját tudományos elöhaladásunk '.felett - a mozgalom kezdetétől idáig· ~
átteltjntünk, örömmel szemlélhetjük és sorolhatjuk fel:
1. hogy az emlitett alapintézetek t. i. a m. kir. természettudományi társulat• és '.földtani
társulaton kivül ezeknek buzdító példájára a hazában mindenfelé alakultak olynemii \ársulatok, melyeknek már eddig mutatkozott tevékenysége reményt nyujt a hazának hasznára válhatni.
2. hogy m~r alig van a tudománynak olyan ága, mely szakkönyvek, folyóiratok, vagy
lapok által hazai nyelvünkön nem műveltetnék.
A tudományos és természettani kincsek szaporításán szorgalommal fáradozik m. tud. akadémiánk és nemzeti muzeumunk, mint azt növekedő gyüjteményei és könyvtára eléO'gé mutatják. ~~gelégedéssel említhetjük ~el, hogy a magyar kir. természettudományi társul:t, melynek tagjai az egész országban elte1Jednek, legcsekélyebb kormánysegély nélkül 1 egyedül tagjai
szerény adakozására támaszkodva mind belhaszonra, mind teijedelemre oly tudományos termékeket nyujtott a hazának, milyeneket kívüle egy tudományos társulat sem.
Ha elemezni és kifejteni kellene még mindazon hatásokat és eredményeket, 'melyeket
nagygyüléseink, évkönyveink, helyirataink hazánk természettani kincseinek megismerésére
gyakoroltak s ha elösorolnám minden egyes intézetünket, messze vezetne rövid vázlatomtól
ezeknek hosszas jellemzése.
Azon hazafias buzgoságért azonban, melylyel gazdasági egyleteink, orvosi társulataink
a. k?zm~velődés és tudományosság előmozditásán ernyedetleniil törekedtek, elismerésünket
kifeJezm kötelességemnek ismerem.
Azonban bárha tettünk is lépéseket az előhaladásban, ez csak kezdetnek. tekinthető. Még
nagy a feladat, mely megoldásra vár, még nagy a tér, mely elöttürik nyitva áll és a melyet
meg kell futnunk, ha a czélt megközelíteni akaijuk. S ezt akarnunk kell s ezt halasztanunk
nem lehet. Mer~ napról-napra mindinkább előtérbe látjuk nyomulni azon elvitázhatlan tényt:
hogyha nyugati nemzet-társaink előrehaladó művelődésének, iparának, reánk nézve ellenáll-

hatl~nná válható hatalmá~ó~ s a. mindinkább teijeszkedő idegen polgárosodás á1jától elsodortatm és végkép megsemm1sittetm nem akarunk, - ki kell tüznünk a haladás zászlóját s a
körül központostí.lni elmulaszthatlan élet-feladatunk körébe tartozik.
Tennünk kellene ezt minden körülmények között, de azt épen politikai viszonyaink jelen
kedvező fordulatánál elmulasztani magunk ellen elkövetett biín lenne. Ugyanis hazánk bölcsének vezérlete alatt ~ivívott, és fejedelmi eskii által biztosított önkormányzatunk helyreálltával s annak számya1 alatt haladásunk biztositva van. Mert azon tisztelt férfiak, kik a fejedelem és polgártársaik közös bizodalma által vannak hazánk jövőjének intézésére felhíva
bizonyosan figyelembe veendik és méltányolni fogják azon általunk ajánlandó intézkedéseket
is, m~lyeket mi a tudományos haladás és nemzeti fejlődés érdekében megállapitandunk és
felteiJesztendünk; a pártolás tehát nem fog hiányozni, csak legyen tárgy, mi pártolásra méltó.
Talentumot azonban a hatalom sem teremthetvén, rajtunk a sor, hogy kettőztetett erővel
igyekezzünk és igyekezzék minden egyes magában arra hivatást érző hompolgár a mllvelő
dést minden kitelhet() módon annyival is inkább elösegiteni, miután a nélkül a legdúsabb
anyagi kincsek és legkedvezőbb szellemi tulajdonok mellett sem lehető a haladás, mit fájdalom saját hazánk természetrajzi és történelmi viszonyai legszembeötlőbbeH bizonyítanak.
Ugyanis, ha tekintetbe veszszük, hogy a haza földje a természet áldásaival századok
óta mindig bővelkedett, kincsekben gazdag, terményekben dús és változatos volt; a szervtelen
világ két leghasznosabb anyaga, a civilisatió és ipar két leghatalmasabb rugója, a vas és a kőszén
kitüné> minőségben és mennyiségben voltak találliatók; ásványvizei a legkitünőbbek .és számosabbak, szóval a természet elég pazaron áldotta meg hazánkat annyira., hogy alig van tárgy
melyet nélkülözni kellene akár az élet szükségletei, akár a tudvágy kielégitésére.
Fajunknál sohasem hiányzottak a szellemi tehetségek, minden kornak meg voltak jeles
államférfiai és bölc törvényhozói. rrörténelmünk tündöklik a bátor és áldozatra. kész honfiak
nevével, kik hazájukért vagyonukat és éltüket feláldozni készek valának.
Népünk vitéz, hősies, becsületérzö, nemes szivű, a közjóért lelkesült, tettre és áldozatra
kész, tevékeny és munkában fáradhatlan, ha kell. S mégis daczára. ezen nemzeti erényeknek
s a természet áldásai közepette az anyagi jólét és a miiveltség magasabb fokára ;nemcsak fel
nem vergődött, hanem nyugati nemzettársai mögött messze hátra maradt.
Hátra maradtunk igenis s ennek oka csak annak tnlajdonitható, hogy polgári szabadságunkérti folytonos küzdelem közepette a tudományosság terén hóditásokat és előhaladásokat
tennünk nem lehetett, sem anyagi birtokunlmak sem szellemi tehetségünlmek értékét és jelentőséget fel nem ismerhettük s fel nem használhattuk.
Hazánk jövője iránti reményünk azonban azért ne csökkenjen, tetterönk ne lankadjon,
sőt inkább minden tőlünk kitelhető módon igyekezzünk honfitársainkat mielőbb meggyőzni
arról , hogy a szenvedett mulasztás és veszteség biztosan visszapótolható, mihelyt a nemzet
azon öntudathoz jutand, hogy a tudás azon eszköz, mely által minden töke a végtelenségig nevelhető s a tudomány azon erő, mely kellőleg ápolva és kifejtve legyözhetlen, hatal111ával
mindent meghódit s meghozza a hasznot, jólétet és dicsőséget a nemzetnek - kétségkivül
elővarázsolandja azon kort, melyré>l hazánk nagy fia azt mondá, hogy:
„Magyarország nem volt - hanem lesz."
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Egyébiránt vannak esetek, midőn a barlangok keletkezése úgysz6lva pillanatok rniive
volt.; s ez ott történt, hol földrengés, erőszakos sülyedés vagy emelkedés következtében
a s.z1k1~~. meghasadtak s míg a magasban egymásra dőltek, alant a mélységben maradandó
~y1lásu uregeket képeztek, melyekbe az űzött és űző vadak egyiránt lehullottak, melyekben
allat, ember koronként felüté tanyáját, hogy ott a közös sírban csontjaikkal hirdessék a multnak történetét.

A kenti barlangról.
Rónay
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J áczintt6l.

Már már egy éve, hogy Dél-Angliában a dev6ni tengerpartról két eihirült barlang látogatására indultam, egyik a kenti, Torquay mellett, másik a b?·ixhami, a hasonnevű város té5szomszédságában.
A brixhami barlangról jelenleg nem szólok s csak a kentire szoritkozom; de elébb szabadjon azok kedveért, kik tán nem foglalkoznak e tárgygyal tüzetesen, néhány átalános
megjegyzést tennem.
A barlangokat, melyek rendesen mészszirtekben jelentkeznek, ember, állat minden id()ben felkereste; hajdanta lak- és menhelyűl szolgáltak, míg ujabb id()ben tudományos kutatások tárgyai lőnek s mint ilyenek, nevezetesen szerepelnek az ősidé>k történetében.
Lesznek tán, kik nem helyeslik, hogy a barlangokban talált csont-töredékeknek és szegény eszközöknek oly nagy jelenté5séget tulajdonítunk; de a ki volt már ez ~stanyák valamelyikén, a ki látta az egyszerű ké>eszközöket és széthasított csontokat, ott, azon tűzhely hamvaiban, melyet évezredek elé>tt nemünk első képviselfü körülültek, az menteni fogja azon kegyeletet, melylyel a 19-ik század miveltsége a természet e setét odúit felkeresi.
Valóban elmondhatjuk, hogy e barlangok, mint ugyanannyi muzeumok nyílnak meg
elé>ttünk, melyekben az állatok és emberek csontjai mellett a véletlen megőrzé azon eszközöket is, melyeket az é>semberek használtak s azon fegyvereket, melyekkel élelemért és életért küzdöttek.
Az együgyűség sokat regélt a bai·langok keletkezéséről, el-elrémülve babonás hiedelmében itt óriás-embereknek, amott rosz sz~llemeknek tulajdonítá azokat; de a természettudományok haladása, lerontva az előítéletek hatalmát tanulmányozta a multnak titkait, s most
már ismerjük azon tényezőket, melyek a barlangok keletkezésében közremé>ködtek.
A kérdések, melyek itt önkényt felmerülnek, a következendé>k: hogyan keletkeztek a
mészkő barlangok? hogyan kerültek oda a _
csontok és emberi művek? s végre, hogyan őriz
tettek meg az elkorhadástól ?
A barlangok e szempontból tekintve három korszakról tesznek tanuságot, melyeken a
környező vidékkel együtt keresztül kellett haladniok.
Az első, midé>n a szénsav n~gy mérvű ol vasztásokat idézett elő a mészké>ben s a föld
belsejében fakadt források fokonként kimosták a mész-szénletet, miáltal századok haladásával
a szirtekben üregek és csatornák keletkeztek, melyek alaka a helybeli viszonyoktól, a szénsav mennyiségétől s föleg a mészké> eltérő tisztaságától, tehát kisebb vagy nagyobb olvadási
tehetségét()} függ.
A második, midőn áradó vizek vagy a nyílásba ömlő folyamok iszap- csont- és szétzüzott kővegyletet s néha emberi műveket is mostak a már kész üregekbe és csatornákba.
A harmadik, melyben földsülyedések vagy emelkedések megváltoztatták a vidék színvonalát s a föld alatti vizeket vagy elapasztották vagy más ágyakba vezették; miáltal az
üregek és összeköW <;satornáik menekültek a víztől s a beiszapolt csontok és emberi miívek
hátramaradtak a barlangban.

llfi~?~ a barlangok keletkezését ekként magyarázzuk, még nem feleltünk azon kérdésre :
hogyan onztettek meg századokon keresztül a barlangok csont-gyűjteményei?

Ezt legtöbb es~tben a cseppkönek tulajdonítjuk, mely a barlangok boltozat.áról leszívárogva a fenéken mmt áthatlan kemény kéreo0 terült el s a csontokat a víz és lég korhasztó
hatásától megóvta.
'
Engedjék meg itt, hogy a nagy jelentőségű cseppkő eredetéről röviden szólhassak.
Hol a mészkő-barlang fölött termőföld van, mely rothadó növény-anyagot tartalmaz, ott
a n~dvesség és lég hatása alatt szénsav fejlődik, mely az esővízzel a lazán összefüggé5 mészkő
résem keresztül hat, ennek egy részét felolvasztva elsajátítja s később, midőn a barlangban
a felesleg szénsav elpárolog, a megszabadúlt folyékony mészanyag csendesen szivárogva
c.sepp~ővé alakul: mely a barlang felső részén stalaktitnak, a fenéken stalagmitnak nevezteti~; s itt és ott, néha a legsajátszerűbb alakokban tiinik fel, melyekre barlangunk egyik üreg·eben még vissza fogok térni.

'

,

A kenti ba1·lang Angliában, Devon megye déli részében fekszik, félórányira a regényes szikla várostól Torquaytől, 160 lábnyi magasban a tenger színe fölött*).
A barlang vidékén alig van egy talpalatnyi föld, mely a színvonalban nagy és erőszakos
változatokra ne mutatna. Devon megye az é>sidé5kben nagyszerií elemcsaták színhelye lehetett.
Tanúsítja ezt azon óriás gránit-gerincz, mely keresztül rontva a későbbi képleteken ketté ha.:
sítá a megyét, melynek egyik része éjszak-, a másik déldevonnak neveztetik. Tanúsítja ezt a
regényes dartmoo1·i vadon, mely a megye déli részében a kenti barlangtól éjszak-nyugotnak
1?0,000 holdnyi térségen terül el és a csak néhány hüvelyknyi termőföld miatt helyenként csak
birkalegeWre alkalmas. Az eke vasa nem érinti e szomorú vidéket, melynek térein mindenütt,
n, merre csak fordúl a szem elszigetelt gránit-romok merednek fel, mintha csak úgy forrtak
'

*)Hogy e barlang már századok óta ismeretes volt, tanusí~ja az ugynevezett "Felirati csarnok", melyannak helyén szólni fogok, de a multban nem kerestetett fel mint lelhelye az ősidők emlékeinek, hanem
mint rendkivüli tüneménye a természetnek. - Northmore régész volt az első, kit 1824-ben tudományos czél
vezetett e barlangba; de ő csak druid-emlékeket keresett. - A régészt, Trevilyan az ismert természettudós követte s azon meglepő hí!'l'el tért vissza, hogy a kenti barlangban elefánt, rhinocerus, tigris, hiéna és
barlang-medve .... csontokat talált. Egyébiránt ez gyenge kísérlet volt s az első tt1dományos értékű kutatás Mac-Enet·ynek, egy szegény sorsú irlandi katholikus papnak köszönhető, ki a legnagyobb gonddal, többször életveszélylyel éveken keresztül folytatta e barlang kutatását s nem csak érdekes gyűjteményt állított
össze kincseiből, hanem a barlang leirását is elk:észité, mely azonban a szerző éltében nem látott napvilágot.
- Halála után a gyűjtemény árverés útján eladatott s több vevő közt megoszlott. Legnagyobb részét a
torquay-i muzeumban, s legnevezetesebb példányait a londoni "British muzeumban láttam. Kéziratai egy
csomó egyházi beszéddel szintén eladattak, s már mát feledésbe merültek, midőn 1859-ben véletlenül kézrekerültek, s ily czím alatt „Cavern Researches" kiadattak. - Látogatásomban ezt követtem, de meg kell
vallanom hogy csalódtam, mert azóta egyik látogató a másikat érte, kerestek rendszer és tudományos czél
nélkül s romboltak puszta kandiságból annyira, hogy a barlang eddig ismert részeiben nincs egy odú, mely
eredeti épségében állna; de legujabban alakult egy társulat, mely szaktudósok felügyelete alatt óhajtja e
barlang kutatását folytatni.
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volna ki az egykoron izzó gránit-alapb61 **). - Emeli e vadon regényességét azon körülmény is, hogy míg tőszomszédságában a nap ra~yog, itt sűrű párá~ és sötét fellegek boron~
nak, melyek nedvét a magas sziklaormok feltartják, honnét aztán mmt patakok ömlenek a vidékre. Dartmoorban hosszú tapasztalat után rendesen 300-320 essős nap van egy évben.
Val,ó ban az utast, anélkül, hogy leirásomnak költfü szint adnék, aggály szállja meg, midőn ez
elszigetelt szikla-óriásokat szemléli, melyek a gránit-alappal együtt a kőszén korszak képletein
áttörve 2000 lábnyi magasra emelkednek a tengerszíntöl. A nagy Humboldt, midőn itt járt,
azon megjegyzést tevé: hogy az ()s devoni korszaknak még nem látta sehol oly hű képét, mint
a dartmoori vadonban.
·
A színvonal erőszakos változásai közvetlenül a barlang közelében is nyomozhatók. A
mészk() halmon, melyben a·barlang keletkezett, ~lsz6rt szikladarabok hevernek s a meredekebb
párkányzatokr61 minden pillanatban lezuhanással fenyegetnek; míg a tömör szikla rétegzete
meg-megszakad s helyenként függőleges . s máshol csaknem vízirányos; jele hogy földingások rendíték meg e hatalmas sziklatömeget, melyben a bazalt jelenléte vulkanikus tényezőkről is tanusít.
.
A kenti barlang úgy látszik egyike azoknak, melyek alakulásában az első és fötényező
nem lassú vegyhatás volt, miként a mészk() barlagokban rendesen történni szokott, hanem erő
szakos dúlások. Minden arra mutat itt, hogy a mészkő-tömt>g ketté hasadt s hogy az elvált
két fél alant távolabb maradt egymást61, míg a felső részek egymásra döltek; ennek nyomai
helyenkint láthat6k a szirtben s magában a c:seppkőben is, mely legsűrűbben mutatkozik a
boltozat közepén, ott, hol a sziklák egymást érintik s hol a szénsavas víz s a felolvadt mészanyag leszivárgásra legtöbb rést talált. Egyébiránt tagadni nem lehet, hogy később az említett vegyhatás is m{iködött, mi leginkább a mellék üregekben és csatornákban tapasz-

tetik s valamint itt, úgy Angliában is több tudományos vitára adott már alkalmat. - A váz
helyzetéb61 és a környezetében talált mázas cserep-töredékekből és rézdísz'. tményekböl
azt lehetne következtetni, hogy ez ember történeti időkben, tán a brit-római korszakban temettetett a barlang nyilásába s már akkor, midőn a talajt szilárd cseppk() boritá, melyen a feltörés nyomai is láthatók.
·
Az el6csarnok közepe táján nagy mennyiségben tlintek fel kagyló-teknők, leginkább
osztriga és m"ytillus fajok, úgyszintén halcsont-töredékek, hiheWleg lakomák maradványai, mit
a hamub6l és épen maradt faszénbőlis lehet gyanítani. Nevezetes itt még azon állat- és embercsont vegylet, mely külön alakú kő- és csonteszközökkel a mész hatása alatt görgyületté
forrott össze s rendesen egy lábnyi mélységben a cseppkő-kéreg alatt találtatott.
A kőeszközökön nincs semmi nyoma a sikárlásnak, puszta ütés által készültek s hasonmásai azon késeknek, nyil- és lándzsahegyeknek, melyek a legrégiebbek közé soroltatnak; az
itt ott elszórt s homokos földb61 készült és napon szárított csereptöredékek, szinte kezdeményes
miveltségr61 tanusítanak, míg a csont-tűk, Wrök és fésű alakú szerek némi haladásra mutatnak; egy rézdarab és vas lándzsa-hegy történeti időkbe vezetnek.
Hogy e csarnok koronkint lakatlan volt, kitetszik azon körülményből, hogy a fenéken
több egymásra boruló cseppkő-kéreg nyomozható, mi csak ott történhetik, hol külhatás, például víz-folyás, iszapolás s jár6 kelő állatok és emberek rövidebb hosszabb időre akadályozzák a cseppkő szilárdulását.
Mielőtt tovább haladnék, szabadjon még említenem, hogy az előcsarnokot és mellék-üreo-eit a talaj alatt s a boltozat fölött kisebb-nagyobb csatornák szegik keresztül, melyek vadállatok s minként a csontok mutatják, leginkább hiénák és rókák búvhelyei lehettek.
Az előcsarnokból az úgynevezett "ívtornácz," melyben az első rhinocerus csontok találtattak, a fr:lirati barlangba vezet, mely elnevezését az oldalfalakra vésett és karczolt számt,alan
felirattól nyeré, melyek latin, görög és német betűkkel irvák s a 17-dik századig nyomozhatók.
Mondják hoo-y a hires Lord Bacon is feljegyezte itt nevét, de ennek még nem akadtak
nyomára me;t a lecsurgó cseppkő több helyt végkép eltakarta a feliratokat, míg máshol csak
egyes betűit tette olvashatlanokká; de vannak még olvasható hetük is, melyek átlátsz6 üvegféle cseppkő-hártyával borítvák. Ilyenek: „Peter Lamaine, Richard Cally, Londonból 1615";
„John Martyn, 1617"; „Robert Hodges, Irlandb61 1688" .... Úgylátszik, hogy~ b~rlang
ezen része már századok óta keresett természeti ritkaság volt s hogy az utaz6k, hihetőleg a
regényes fekvésű Torquay városb61 s az 1196-ben alap~t~tt "T6r" nevű cistercita apátságból
indultak ki, mely a kenti barlanghoz egykoron földesún jogot tartott.
A cseppkő-talaj itt is, mint az el6csarnokban, már az els() tudományos kut~tás alkalmakor fel volt szaggatva s a romok közt számos barlang-medve csont találtatott, m1g máshol az
elmállott faszén által feketére festvék.
A felirati barlangból egy szűk síkátoron keresztül a medve odúba juték, hol a
sziklakeménységü cseppké5-k~reg alatt halomban hevertek a barlang-medve cs?ntok, melyeken nem látszott sem rágás, sem emberi kéz által eszközölt W~és; azért igen valószinű, hogy ez állatok természetesen multak ki és pedig ott helyben, mert az egyes csontok
és koponyák mellett egész vázak is találtattak, míg az állat-trágya helyenként halomra
gyűlt.
.
. .
Ezen odúban a kutatás tere szűk kö1Te van szorítva, mert nagy részét mély víz borítja
el, melyen néhány év előtt Sartorius angol admiralis keresztül ú~zott. - Figyelemre méltó
itt még egy mellék-üreg, hol a látogatót azon ritka tünemény lepi. meg, h.ogy i;iemcsak lába
alatt a talaiból hanem feje fölött a boltozatból is csontokat lát k1meredm, m1 arra mutat,
J
'
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A barlangnak, mintegy 46 lábnyi távolságban egymástól, két nyilása van egy vonalban
s ugyanazon oldalon; ellenkező irányban még nem akadtak nyilásra, bár valószinű, hogy
ez is létezett. - Újabb időben a jobboldali nyilás használtatott leginkább, mely nem egyéb,
inint hét lábnyi széles és öt lábnyi magas czövekidomú sziklarepedés. A baloldali nyilás ívalakú, szélessége kilencz, magassága három lábnyi; ezt hihetőleg állatok járták, annyi kétségtelen, hogy használtatott, tán a legrégibb időkben, mert a földb61 kivájt eredeti sziklaküszöbön 'surlódás nyomai látszanak.
Óhajtottam volna e barlangot úgy, miként üregein keresztül haladtam lépésr61 lépésre
megismertetni, de ez több id()t igényelne, mint mennyi rendelkezésemre áll; azért mellőzve a
barlang-tömkeleg részleteit, csak röviden a föüregekre, s azon észrevételekre szorítkozom, melyek e barlang belviszonyaira némi felvilágositást adnak s tán átalában egyéb barlangokra
is alkalmazhat6k.
A jobboldali nyiláson keresztül haladva :figyelemreméltó az előcsarnok és
ennek oldal-folyosói, melyek eltérő magasságban majd a bejárás szinvonala alatt, majd fölötte
jelentkeznek. A talajt az6ta, h.ogy a látogatók léptei akadályozták a cseppkő szilárdulását, csaknem mindenütt több hüvelyknyi sár boritja, s ez alatt rejlik az eredeti cseppkőkéreg (stalagmit),
mely a csontokat a korhadástól megóvta.
· Közel a küszöbhöz s ennek irányában van azon sír, melyben másfél lábnyi mélységben
egy ~teijesztettemberváz találtatott 8 jelenleg a párisi „Jardin desPlantes-muzeumbap." őriz-

Az

előcsarnok.

**)E _különálló szirtek a régi brit nyelven tór-nak (magasság) neveztetnek, de meg van minden egyes
nagyobb szirtnek mellékneve is, ilyen: B eltó1', Mistó1·, Harntór ... a druidok korában szent lehetett e vadon,
hol a mesterséges kő-oltárok és gránit-töredékekkel jegyzett körök még most is láthatók.
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hogy az egykori üreg sülyedés következtében ketté szakadt- s míg a cseppkő egy része új boltozatot, a másik lehulló új talajt képezett.
A medve odúból, téi:jünk afarlcas tornáczba, mely nevét azon körülménytől nyeré, hog-y
a tornácz nyilásában találtatott azon rendkivüli farkas-koponya, mely többek véleménye szerint az eddig ismertek közt a legnagyobb.
A fenék-cseppkő itt egy lábnyi vastag, melyeknek feltörése után a csontok csaknem hihetlen mennyiségben tüntek fel; de mivel a cseppkő itt zavartalanúl s minden közbeeső réteg
nélkül alakult, betolúlt a csonthalmaz minden hézagaiba: összeforrasztván, helyenként össze- ·
törvén az egyes csontokat és vázakat.
A csontok közt képviselve volt a barlang-medve minden faja és kora, az elefánt, rhinocerus, tigris, jávorgím, hiéna és ló; ez utóbbiak oly mennyiségben, hogy a koronként elhordott fogakat ezrekre lehet tenni. - Az itt talált csontok közt nevezetes ama kihalt macskafaj
(machairodus cultridens,) mely tigris nagyságu lehete, de erősebb fogakkal volt felfegyverkezve. A torquay-i muzeumban láttam ez állatnak egy hat hüvelyknyi hoszszú kapfogát. -A
hiénák is hatalmasabbak lehettek a jelenkoriaknál, miről csontjaik tesznek tanuságot, különösen egy 14 hüvelyknyi hosszú koponya. - A medve csontok közt is találtattak rendkivüliek, ilyen egy lónagyságú váz, melynek a barlang-medve maradványok közt még nemakadt
párja.
A medve-odú melléküregei közöl figyelmeztetnem kell az „őrlők-barlangjára", mely
esetlegesen a csont- és mészgörgyület áttörése után fedeztetett fel · s arról nevezetes, hogy a
nagyobb elefánt, rhinocerus, hiéna . . . csontok mellett miriád apró patkány, menyét, vakand és denevér csontok özönlöttek s nemcsak a közbeeső résekbe, hanem a nagyobb csontok
és koponyák üregeibe is betolultak. - E csontok egy része iszapolás útján is kerülhetett
ide; de hogy ez állatok többsége ivadékról ívadékra s hosszú időn keresztül itt élt - halt, azt
főleg abból lehet következtetni, hogy a csonthalmazban számtalan egész váz gyenge hordáival és gerinczével sértetlenül találtatott. - Hogy az egykoron itt élt kisebb állatokról némi
fogalmat adjak, csak azon körülményt hozom fel, hogy néhány maroknyi fold e barlangból
vízbe vetve száz meg száz apró fogat hozott már több alkalommal a víz szinére.
Most lépjünk a kenti barlang utolsó üregébe, mely úgyszólva csak folytatása a farkas-tornácznak, a meneteles csarnokba.
E csarnok, mely a rézsútosan hajló talaj miatt neveztetett menetelesnek, nagyobb az edboltozatán kivülröl befedett, gömbölyű lyukak és r epedések látszanak, melyeken
nagyobb mennyiségben szivárog le a felolvadt mész, s mint cseppkő sajátszer{i alakokat képez.
Ez alakok helyenként kargyertyatartóhoz hasonlítanak s ezeknek neveztetnek is; de a cseppkő a boltozaton rendesen tölcsér idommá alakult s ennek irányában a talajon megforditott
tölcsérré képződött; a megfelelé5 csúcsok évről évre, tán századokon keresztül hosszabbodva, elvégre érinték egymást s karcsú oszloppá alakultak; - az oszlopok saját súlyaik alatt néha
összeomlottak s a talajon ismét más, helyenként szoboridommá alakultak - . Máshol az oszlo!;> vastagodott s a leszivárgó cseppkő az alap-tölcsér körül írj köröket képezett, melyek,
mmt a vizbe vetett kő után keletkezett hullámgyűrlik, többszörösen körülövedzik az oszlopot.
- ~annak esetek, midőn a már megszilárdúlt cseppkő lehúl a boltozatról, igy történt ez üregben is, s a töredékek a talajon néhal a legszeszélyesb alakokat idézik elő. Néhány csepp a
fol:y.ékony anyag?61 könnyebben legördül egyik oldalon mint a másikon, a következő cseppek ez utat követik s· az alakok sokszerüen változnak ... · és elé áll a kiváncsi látoo·ató s odaképzeli mj még hiányzik az alakokban ho()'y
azzá leg'yenek minek neveztet;ek és rc0
. mm
. d en b ámuló, a tünemények
'
g é1:...
lilek.' s mmt
okait keresik a 'távolban - túl a természet
határam. A tudomány ellenben közel, ott keresi a titkok kulcsát, hol _a tünemények felmerüldigi~knél;
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uek s felleli azt és tanitja, hogy itt minden a természet mlive s minden úgy van, miként a
helybeli viszonyok hatása alatt lennie kell.
E csarnok, ha nem is oly nagyszerli, iu'int Európa nevezetesebb barlangjai, de fényt derit a cseppkő tüneményeirc, melynek alakait itt képviselve látjuk; s abban is különbözik a
kenti barlang többi üregeitől, hogy azon állatcsontok, melyek a barlang egyéb részeiben
csak elkülönözve találtattak, itt vegyest, számlálhatlan példányokban jelenkeztek - minthacsak közös gylilhelylil és közös sirúl szolgált volna e barlang őskori lakóinak.
E részletek után engedjék meg hogy a kutatás eredményeit röviden érinthessem.
A kenti barlang fenekét mielőtt feltöretett, mindenütt cseppkőkéreg boritá; ezt helyen-.
kint vékony homok - , de rendesen iszapréteg követte s csak ez alatt tűntek fel a csontok
azon megjegyzéssel, hogy a legnagyobbak, főleg a vas~~gbéírüek csontjai, minő az elefant,
rhinocerus , többnyire a legalantabb réteget képezik. üt lábnyi mélységen túl az eredeti
sziklafenék tűnik fel, melyen korhadás nyomai látszanak, jele, hogy a barlang hosszú időn
keresztül üresen és lakatlanúl a nedves lég hatása alatt állt.
A barlangban nincs nyoma a rendes vizmosásnak, miből önkényt következik: hogy a
csontok tán kevés kivétellel nem folyó vizek által mosattak ide, mi már oly sok b.arlangnál
b ebizonyult, hanem hogy az állatok részint itt éltek, részint ragadozók, leginkább hiénák által
hurczoltattak ide és az iszapolás csak akkor kezdödött meg, midőn a csontok a barlang fenekén már halomra gyültek.
Mi idézte elé az iszapolást, ezt csak gyanitani lehet, de igen valószinli, hogy a sár nagy-.
szerli áradás következtében ömlött a barlangba, valalamint az is, hogy az áradat, az iszap-:
ból és a kőtöredékek után itélve, a :inár említett „dartmoori vadonból" özönlött, feldulta s
iszappal és romokkal elboritá a környező vidéket. Az iszap a viznek elpárolgása után keményedett s lelohadt minek jelei az oldalfalakon láthatók; s csak ezután keletkezett a fenékcseppkő alakulása, mely ismét s csak akkor szünt meg, midön a barlang újra állatok búvhelye és emberek tanyája lőn.
·
Ezek voltak a kenti barlang korszakai s valjon melyikébe h elyezzük az ember feltűnését e barlangban?
· .
·
Hogy az emberek együtt éltek Európában az elefánttal, rhinocerussal1 hiénával és barlangmedvével, mely állatok e világrészben emberi emlékezetet megelőző időkben ki~altak,
ezt most már oly tények hirdetik, melyek előtt oly szaktudósok is meghajoltak, kik évekig küzdöttek ez uj és meglepő tan ellen (Sir Charles Lyell)." Azon állítás, mondá a jeles frai:czia tudós Lartet az „Académie des sciences" szine előtt (1864), hogy az ember.együtt élt a kihalt nagy állatokkal, többé nem kérdés s a tudomány vívmányaiban határozottan elfoglalta
helyét."
A kenti barlangban, daczára anna~~, hogy ke~detben oly sokan rombolták rendszer és
tudományos készültség nélkül, az emberi haladás mmden korszakából találtattak emlékek ..
Ott vannak a kihalt ősállatok csontjai közt az emberi kéz legelső, legegyszerűbb eszközei, a
puszta ütés által készült kő-kések, nyil- és lándzsahegyek; ott vannak a megk~ményült iszap
.színén az egykori tűzhely nyomai, a faszén és hamu, s helyenként oly mennyiségben, hogy
a talajt és széttört csontok színét is megváltoztatta; jele, hogy a barlangot emberek lakták
méo· mielőtt a fonéken a cseppkő-kéreg alakult ; - s ez volna a barlangban az első emberi
k01~zak, melyet hossztí nyugalom követett: állatnak, embernek el kellett maradni a barlangból, különben a cseppkő nem alakulhatott volna egy sőt másfél lábnyi vastag réteggé.
Dc a cseppkő lassú és következetes alakulása ismét megszakadt,, a ~arlangot ujra emberek látogatták, állatok járták i s ez volna a barlangban az emberek masod1k korszaka, melyben
a régi körülmények még nem szüntek meg. A durva kőeszközök és napon szárított cserépedé-
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nyek a cseppkő fölött is jelentkeznek, de a csonteszközök haladást tanusitanak s a rézdiszítmények, a vas eszközök és a mázas égetett edények történeti időkre mutatnak. A
kenti barlang a miveltség legalantabb fokozatain kezdve, néma tanuja volt a haladó emberiségnek.
Mikor költözködtek a kenti barlangba emberek, mikor éltek együtt azon óriás állatokkal, melyek lételét Eur~pában néhány évtized előtt nem gyanitá senki? erre kielégítő választ
nem tudunk adni. Előkelő tudósok kísértették már meg azt, mit mindenki annyira óhajt, az,
ős korszakok számítását; de a jelenkori földemelkedések és iszapolások csendes és következetes haladása, melyből rendesen kiindultak, nem oly alap, melyből a multra tudományos értékű
kö~etkeztetéseket lehetne vonni. Egyébiránt, ha a tudományok jelen álláspontján nem vagyunk is képesek az ősidők évezredeit biztossággal számítani, vannak adataink, melyek az
ősidők titkait némileg leleplezik„
A kihalt növények és állatok e korból oly természetűek, melyek Európában a jelenkorinál sokkal szelídebb éghajlatra mutatnak; mig az - ős állatcsontok számlálhatlan sokaságából
azt lehet következtetni, hogy szá.zadok hosszú sorozatának kellett elvonulni Európa fölött,
mielőtt ez állatok annyira elszapurodtak és hogy azon időben, midőn a keletről nyugat felé
haladó élettel Európa legvégső határaig eljutottak, Anglia a continenssel s valószinüleg maga
Európa Afrikával volt összeköttetésben.
Miért szűntek meg Európában a régi viszonyok, hogyan pusztultak el az ősállatok, ezt
egész biztossággal még nem tudjuk kijelölni; annyit azonban tanít a földtan, hogy Európa
jelenkori életét ismételt fölemelkedések és sülyedések, vízözönök és jégjáratok előzték meg,
melyek nagyszerű életvándorlást idéztek elő. A földtan nemcsak nyomozza e tüneményeket,
hanem az iszapolás rétegeiből, az egykori tengerpartok lerakodványaiból és a tengeri kagylók
magasságából számítja a sülyedések és emelkedések terjedelmét; mig a jég által messze
földréH soaort idegen vándorszirtekből s a hidegebb égalj növényeiből és kagylóiból kimutatja: hogy a pusztító jégáradat éjszakról délnek és nyugatnak tartott, egész Angliát és Közép-Európát az Alpesekig s a pirénei hegylánczolatig elborítá, kiszorítva mindenütt az ős
tropikus életet.
Ilyen volt azon kor, melyben a régi élet elmerült s romjain felvirult Európában a jelenkori mérsékelt égalji növény- és állatélet. - E téren sok még a teendő, sok nehézség gördül utainkba.; de a tudományok hatalma nyomul előre, minden óra egy-egy emlékét hozza a
multnak s ha örömmel üdvözöljük a természettudományok eddigi vívmányait, biztos reménynyel nézh€\tünk elébe a jövő haladásnak, mely azon a pályán ülendi diadalait, melyet
apáink a lehetlenségek körébe helyeztek.
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A közegészségügyi intézményeknek befolyása az egyetemes jólétre.
Dr. Grósz Lajos,
Biharmegye törvényszéki főorvosától.

Valamint a hires római szónok Carthagonak elesteig azon változatlan mondattal kezdette
szónoklatát: Carthaginem delendam esse censeo : úgy - ha szabád a pygmaeusokat a szónoklat óriásaival egybehasonlítani, - valahányszor erre a városban, a megyében s a hazában
alkalom nyilik kimondom legbensőbb meggyözödésemböl eredett azon vélemé.n yemet:
hogy a hazai közegészségügyet országos törvény által kell a káros pangástól megóvni
és hogy e szép hon lakóit országos törvény által kell biztosítani a közegészségügy elhanyago·
lásából eredő károk ellen.
Hazai viszonyaink jelenleg a szabad alakulás korszakába léptek , nem mostoha, - hanem
a nemzet képviselöinek többségéböl alakult nemzeti kormány intézi a haza ügyeit: bizton
kell tehát hinnünk, hogy a közegészségügy tere .sem marad soká kopár, mihelyt az államférfiak úgy mint a nagy közönség meggyőződnek ama nagy igazságról.
A nagy közönség nem képes behatolni a természet törvényeinek felfogásába és némely
államférfiu, ki különben fényesen bebizonyítja igazgatási és szervezési képességét, a közegészség
ügyét nem tartja oly fontosnak, mint példáúl az adó- vagy katonaügyet, holott ez utóbbiak
az ország közegészségügy állapotával a legszorosabb kapcsolatban vannak. Egy elsatnyúlt,
gyéren szaporodó s ennélfogva mindinkább fogyatkozó nemzedék nem képes állami czélokra
pénzt keresni és minden egyénben, ki legjobb férfi.korában múl ki a közegészségügyi intézmények hiányossága következtében, az állam kipótolhatlan tökét veszít; éppen oly kevéssé
képes egy beteges és sinlődő nép a hazának erös ép védöket, katonákat szolgáltatni. Hazánk
népesedési viszonyai mostohák, mert a magyar koronának 6086 négyszög mértföldnyi területén 15,218000 egyén ~akván egy négyszög mértföldre csak 2498 egyén esik, holott a szom.széd ausztriai tartományokban, melyek termékenységre nézve sokkal hátrább állanak, egy
négyszög mértföldre 3680 egyén jut; ennek oka a legerősebb és a földmívelést legnagyobb
mérvben üző magyar fajnak csekély szaporodásában, sőt fájdalommal kell bevallani, fogyásában rejlik. A közegészségügyi állapot kettös úton gyakorol hatalmas befolyást az egyetemes
jólétre ; egyszer ugyanis annak kielégítő vagy ellenkezö minősége indoka a népek szaporodásának vagy fogyásának, azután pedig képes az egyéneket erősekké a munkára, iparra úgy
mint a hadviselésre alkalmasakká tenni, vagy akkor, ha a közegészségügyi állapot kedvezőt
len a nemzetek elsatnyúlnak és lassankint meg is szűnnek létezni.
Minden, idő előtt meO'halt egyén megcsorbítja a néptökét és ezzel a szükséges szellemi és
.anyagi erőknek egy részét; ezeknek helyreállitása ennélfogva valamint a nemzeti
megújulásnak, úgy a polgárosít6 köztörekvéseknek egyik föczélja.
Általánosan elvan terjedve azon előítélet, hogy úgy a betegség, mint a halál elháríthatlan és elkerülhetlen végzeten alapúlnak és elegendő nagy azok száma is, kik az orvosi segélynek úgy az egyesnél, mint a közegészségi ügyekben nem tulajdonítanak oly fontosságot,
minöt megérdemel ; holott úgy az egyesnek, mint a társadalomnak nagy mérvű hatalmában
van anyagi jólétét a kö,zegészségi törvényeknek tanulmányozása és azoknak helyes alkalmazása által előmozdítani és javítani. A betegülés és kora halál legtöbbnyire azon törvényeknek
kicsinyléséből és elhanyagolásából erednek; az egészséges, örökölt nyavalyáktól ment, ép ujdonszülött átalánosan hosszú ideig megtartja egészségét és életét s ha az ellenkező történik,
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úgy annak oka legtöbbnyire ama hiányokban keresendő, melyek vagy egyéni, vagy helytelen társadalmi viszonyokból erednek s mint ilyenek elháríthatók valának. Az újabb statistikai
adatok egész biztossággal kimutatják, hogy oly államokban, melyekben a közegészségi törvények szigorúan kezeltetnek az emberek egészségesbek és hosszabb éltüek és ezzel kapcsolatban a népesedés is nagyobb, mint ott, hol e tekintetben végzetszerű könnyelműség divatozik.
Az embernek rendes életkora 80-100 év, e mellett évenkint ezer egyén közül 10 halna meg,
azonban jelenleg a halandóság 20 és 50 között változik, az pedig, hogy e tekintetben a legkedvezőbb arány jöjjön létre a közegészségi állapottól függ.
Azon időkben, midőn a közegészségre kiválólag beható természettörvényeket még sűrii
homály bo'rította, midőn a természettudományok és az általános mivelödés csak lassan haladtak előre, midőn a tudomány csak egyes szabadalmazottaknak és nem a népek millióinak volt
tulajdona, gyászos emlékű nagy járvány kórok pusztították az emberiséget, kihalt városok,
elpusztult ültetvények jelölték a dúlás nyomait; jelenleg a mivelt államokban nem észleltetnek ugyan ily nagy mérvű járványok, de ezeknek terjedését még sziikebb korlátok közé lehet szorítani.
Az angol parlament már régen elismerte azon dönthetlen igazságot, hogy a járvány- és
helyi kóroknak előidéző okai czélszerü rendszabályok által elháríthatók; ezen meggyőződés
nek természetes következménye volt két üdvös törvénynek hozatala, melyek a: "p'ltblic health
Act, és Epidemic Diseases preventing A ct" nevezte alatt ismeretesek ; mint villám a sötét éjet,
úgy világította meg ez üdvös törvényeknek mérhetlen horderejét azon észlelet, hogy London~
ban a fövárosoknak ez óriásában aránylag a legcsekélyebb számú cholera haláleset fordult
elő, és hogy Londonnak népessége folytonosan a legkedvezé5bb arányban szaporodik.
A kis Belgiumban, melynek területe 537 négyszög mértfold, 4,900,000 egyén lakik és
ebből 150,000 harczképes állhat a síkra; ily eredményre csak a közegészségi állapotnak legkedvezőbb volta és ez irányban létezé5 bölcs törvények vezethetnek.
Igen gyakran halljuk nyilvánítani ama véleményt, hogy ajárványkórok vagy azok, melyek ragály által terjednek az évek során vesztenek belterjességökböl s mint mondani szokták
szelidülnek; ez állitótagos szelidülésnek oka véleményem szerint az egészségügyi rendszabályoknak helyesebb alkalmazásában, nem pedig a kórnemek tulajdonainak változásában
rejlik.
A hólyagos himlő épen úgy ragadja el most is áldozatait azok közöl, kik beoltva nem
voltak, mint a régi nagy járványok alkalmával, de a himlőoltás üdvös rendszabályának életbeléptetése megmenté a beoltottakat a veszélyesb következményektől és megszabadítá a világot a nagy himW járványok iszonyú csapásaitól.
A celticus bántalmak teijedése meggátoltatik az orvosi rendőrség által, de ott, hol ez
hiányos egy egész nemzedék satnyulása bizonyítja azt, hogy a kór magára hagyatva, most
is úgy mint régen kívánja áldozatait; és gyászos következményei az uj nemzedékben is fel-

Az ujabb kornak nagy járványbetegsége, mely azonban meggyőződésem szerint egyszer
kifejlődvén csak ragály által terjed, a cholera, legszembeötlőbb módon bizonyitja az egészségügyi törvények roppant horderejét, de bizonyítja azt is, hogy azon meddő vigasztalás, mely

lelhetők.

A süly- scorbut - mindaddig, míg a szükséges óvrendszabályok ismeretlenek voltak
iszonyú pusztításokat okozott. Igy 1843-ben Oroszhonnak egyetlen alexandrowi kerületében
68,000 egyén veszett el s míg a mult század közepén Anson tengernagy hajójának 510 legényéből két hó alatt 390 egyént vesztett el, már 1818-ban a czitromlének és savanyított
zöldségnemeknek rendszeres használata s egyéb czélszerü egészségügyi intézkedések életbeléptetése mellett a Ross által vezénylett felfedezési hajórajon, mely fél évig volt kitéve a j egestenger zord időjárásának a süly következtében egyetlen ember sem balt meg.
A pestis, mely a régibb időben egész városokat és kerületeket fosztott meg lakóiktól, a
i•agály terjedése ellen .alkalmazott szigorú rendszabályok mellett teijedésében meggátoltatott
és megszűnt az emberiség gyászos ostora lenni.

szerint a cholerajárvány szelídült, semmi által sincs igazolva; ha valamikor, úgy a mult évi
járvány alkalmával lehetett meggyőződni arról, miszerint czélszcrü egészségügyi intézkedések
a polgárok százezreinek életét képesek megvédeni. A cholera . a katonai csapatmozgalmak
·által terjesztetett, és azon ygyes helységekben, melyek ·a ragály elől magokat elzá1:ták, cholera
esetek nem fordultak elő. Igy.vqlt ez például Biharmegye B. Ujfalu mezővárosában; a másfél
mértföldnyire fekvő Derecskén a cbolera nagy mérvben dühöngvén, B. Ujfalu úgy a vásárokkal,
mint más alkalommal a közlekedést a Derecskéről jövőkkel megszüntetette és csakugyan egyetlen cholera betege sem volt. De nemcsak egyes helységek, hanem járványos helyiségekben
fekvő egyes épületek lakói sem betegülnek meg, ha a ragál yra alkalom nem nyujtatik; legvilágo:.
sabb példa erre a Biharmegye székhelyén Nagy-Váradon létező fegyenczház, melyben az
1832, 1849, 1854, és 1866. években az említett városban fellépett cholera alkalmával soha
sem fordultak elő cholera esetek. Ezen intézetet a téli hónapokon át rendesen 5-600 fogoly
lakja és pedig nem a legkedvezőbb térfelosztás mellett, mert egy-egy fegyszobá.ban, melyben legfeljebb tiz embernek volna helye, 25-30 fogoly is füiztetik, e mellett az alagcsövezés
sem a legkitünőbb és mégis a külvilággal való érintkezésnek megszüntetése a cholera fellépése alkalmával megőrizte ez épület lakóit a ragály felvételété5l.
Azok tehát: kik azzal vigasztalják magokat, hogy a járványok szelídültek és ezen balhit
által szerzik azon káros meggyőződést, hogy a közegészségügy helyes kezelése nem oly égető
kérdése a társadalomnak mint azt némelyek elötüntetni aka1ják, száz meg száz ezer korán és
idő előtt elhunyt bantjánál győződhetnek meg véleményök tarthatlanságáról.
Hogy mily befolyása van a közegészségügyi állapotnak az egyetemes jólétre, azt eléggé
volt alkalmam a nagy Biharmegyében tapasztalni, figyelemmel kisérvén azon mozzanatokat,
melyek ez irányban "koronkint feltünökké váltak. A 200 négyszög mértföldnyi területü megye kicsinyben az egész hazát képviselheti, florája valamint faunája gazdag es változatos: Bihar hó fedte havasai és a sárréti járásnak homok buczkás síkjai, a náddal fedett rétek és a
zsombékos, mértföldekre teijedő turfa, mely sokszor évekig ég beláthatlan füstgomolylyal és
pernyével árasztván el a vidéket; a Körös folyónak sebes árjai és a meleg források kifolyásából eredő s lassan tovább haladó Pecze ; a gazdag fenyő és tölgyerdők, a dús növényzet változatossága, a nagy kiterjedésű barom- és lótenyésztés, a vadak nagy száma, melyek a medvétől
és vadkantól a fürge homoki nyúlig-találtatnak, a nemzetiség különfélesége és azoknak különnemű szokásaik folytonos tanulmányokúl szolgálnak. A megyének lapályos vidékein, melyek
a Körös és Berettyó folyók szabályozása előtt számtalan álló . vizek, mocsárok és posványok
medenczéivé váltak, a legveszélyesb váltóláz járványok majd minden évben uralkodtak, s habár a váltóláz okozta a legtöbb gyermekkorbani halálozást s ha.bár az utóbajok követk~ztéb.en
számosan haltak el: a nép annyira megszokta a minden évben megujuló járványt, m1szei·~nt
azon kérdésre, hogy mily betegségben szenved? közönségesen azt nyeré az orvos válaszul:
beteg nem vagyok csak a hideg lel. A posványokatés posványgerjet támasztó folya:mok szabá~
lyozása óta a váltóláz-járványok tökéletesen megszűntek és egyes helységek mmt a sárréti
járásnak Komádi és Darvas községei, melyek ezelőtt halászatból és rákászatból tengődtek, az
utóbbi évtizedben mind népességre mind vagyonosságra nézve gyarapodnak.
Csak egy pillantást kell vetni a lelkészek által szerkesztett családi .ívekre s mél.tó aggodalommal győződhetünk meg arról, mily rendkívül nagy azok száma, klk a születési első évtől a hetedikig meghalnak; felette gyakori eset hogy 9-10 gyermekkel megáldott szülök
sorra vesztik el gyermekeiket, ennek fő oka az első szülészi segély hiányosságában, az úgy1\lagyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai.
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nevezett paraszt bábák által folytonosan űzött kuruzslásokban és a szülök gondatlanságában
keresendő.

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülései azon egyben állandók, hogy a
közegészségügyet mindenütt éber figyelemmel kisérték €s kisérik; a pesti IX-ik nagygyülésben tett azon alázatos indítványom, mely szerint a nagygyűlés saját kebeléből bizottmányt
ielöljön ki, mely az egyetemes közegészségügy körüli hiányokat kimerítöleg elemezve, ennek,
valamint az összes egészségügyi személyzet helyzetének javítására szolgáló felterjesztést dolgozzon ki, nem hangzott el a pusztában; a közegészségügyi javaslat kidolgoztatván és a marosvásárhelyi mint pozsonyi gyűlésekben megvitattatván az országgyűlés elé terjesztetett. Adja
az ég, hogy a törvényhozó testület és a nemzet felelős miniszteriuma valahára e mostohán kezelt ügyet is elintézze és hogy a jövő nagygyülésben jól szervezett egészségügyi osztályt és
bölcsen alkotott egészségügyi törvényeket szemlélhessünk.

A

népnevelésről.

Hiinfalvy Jánostól.
„A n~mzetek szellemi és anyagi felvirágzásának leghathatósabb tényezői a népnevelés
meg az igazságszolgál!atás", - körülbelöl igy nyilatkozott az osztrák pénzügyminiszter a Lajtántúli országgyűlésen, midé>n a birodalom pénzügyi viszonyait felmutatá. Az igazságszolgáltatást n.em bántom, ezt nálunk majd csak rendbe hozzák erélyes igazságügyminiszterünk s a
honatyák, de a népnevelésröl legyen szabad néhány szót elmondanom. Tisztelt barátom, Batizfalvy Samii tr. a marosvásárhelyi gyűlésen a testegyenészetröl értekezett, miért ne szólhassak
a rimaszombati gyűlésen a léleke,qyenészetröl? A lélek a testtel a legbensé>bben össze van
forrva, s valamint ép testben ép lélek lakik, úgy megfordítva ép lélek a testet is épségben
tartja meg. Azért az orvosok és természettudósok vizsgálódásainak körébe a lélek is tartozik;
a lélekegyenészet, vagyis a lélek egyenességét, ép fejlődését elömozditó közoktatás és népnevelés tehát oly tárgy, melyről a magyar orvosok és természetvizsgálók ismerőseik és mindkét
nemen levő tisztelöiknek körében szólni lehet.
A tisztelt közönség türelmét kifárasztani nem akarván, nagy feneket nem kerítek, azért
a népnevelés feladatát, magaszto~ czéljait sem fejtegetem, csak azt állítom, hogy oly országban, melyben az alkotmányosság nem csak czifra czég, hanem kézzélfogható valóság, melyben a jogegyenlé>ség és jogközösség uralkodik; mely a pápai „syllabus"-okat soha el nem
fogadta s magát már Hildebrandt korában a római villámok ellen hárítókkal tudta megóvni
- mielőtt Franklin a maga villámhárítóit felfedezte s nyomdája és könyvei által a nép tudatlanságának éjje~ét is eloszlatta, - mondom, az oly országban mindenkinek nemcsak joga,
hanem kötelessége is van a közoktatásra és neveltetésre. Ezeket előrebocsátván néhány számbeli adatot fogok közölni, mert a számok mutatják, mikép igazgattatik a világ. Igaz, a szánélkül elfomok sem csalhatlanok, söt néha nagyon is csalókák, ha t. i. bírálat és vizso-álat
0
gadjuk és vakon hiszünk bennök.
:S-emes Gömörmegye vendégszeretetével élünk, lássuk tehát legelsőben, mit mondanak a
számok Gömörmegyéröl azon könyvben, melylyel itt nekünk kedveskedtek, t. i. Gömör és Ki.<hont t. e. megyének leirásában, melyben a népnevelési adatok a legilletékesebb organumok által
közöltettek. Azon közlések szerint Gömörmegyében az 186 4/ 5 -diki iskolai évben 543 r. kath. ,
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523 ág. hitvallású és 386 reformált, összesen 1452 iskolaköteles gyermek, vagyis csak 9.5
százalék nem járt volna nyilvános iskolákba; 14,070 gyermek pedig, vagyis 90.5 százalék
tettleg járt volna. Ez igen kedvező viszony, s ha állana, Göpiörmegye a népnevelésre nézve
a;z első helyet foglalná el hazánkban, sőt a legmíveltebb külfölddel is bátran versenyezhetne.
Amde a főtisztelendő urak által közlött számok nem állják ki a próbát! Meglehet, hogy a
főtisztelendő urak az iskolába járó gyermekek számát helyesen jelentették be, de az iskolaköteles gyermekek számát ők nem tudják, mert a statistika nem az ő kenyerök.
A népszámlálási adatokból tudjuk, hogy általán véve Magyarországban az iskolaköteles,
azaz a 6-12 éves fiúk 6. 75 , a lányok 6. 48 , tehát a 6-12 éves fiu- s leánygyermekek együtt
13. 23 százalékát teszik az összes népességnek. Ha Gömörmegye tettleges népességét 1864--ben
186,308 lélekre tesszük, mint azt Fényes már 1846-ban tette, akkor a 6-12 éves gyermekek száma azon arány szerint 24,659; de ha Gömörmegye népességét csak 159,293 lélekre
tesszük is, mennyi a népszámlálás szerint 1857-ben volt, akkor is a 6-12 éves gyermekek
száma 21,074. Az igen tisztelt Kiss Antal tr. szerint Gömörben a 6-12 éves gyermekek
száma 18,958, s ez bizonyosan a minimum. Ha már a görög kathol. és mózeshitü gyermekek
számát körülbelől 800-at, levonjuk, akkor úgy találjuk, hogy a r. kath., ág. hitvallású és reformált iskolaköteles gyermekek száma Gömörben az első felvetés szerint 23,859, a második
felvetés szerint 20,274, a harmadik szerint 18,158'. Ha tehát a három egyház népiskoláiban a
főtisztelendő urak jelentése szerint összesen 14,070 gyermek kap oktatást, s ezek között más
megyéből és rr.ás egyházból való gyermek nincs: akkor az első felvetés szerint 9789, a második szerint 7004, s a harmadik szerint 4088 r. kath., ág. hitvallású és reformált gyermek,
vagyis 41. 9 , illetőleg 34. 6 s a legkisebb szám .szerint több mint 22 százalék oktatás nélkül
marad. - Ha továbbá meggondoljuk, hogy a mostani iskoláztatási rendszer mellett köztapasztalás szerint a beirt és iskolába járó gyermekeknek legfeljebb felerésze tanúlja meg anynyira az olvasást, irást és számolást, hogy többé el nem felejti, ~ felserdült korában gyakorlati hasznát veszi annak, mit az iskolában tanult: akkor azt talá.lJuk, hogy Gömörmegyében
az iskolázható gyermekeknek csak 30 s legfeljebb 40 százaléka részesül sikeres oktatásban,
hogy Gömörmegyében a népességnek csak 30-40 százaléka tud olvasni és irni, 60-70 százaléka pedig a népoktatásnak legelső elemeit is 'nélkülözi.
Mit tanúlunk tehát a közlött számokból? Azt, hogy Gömörmegyében a népnevelés bizony
még nincs azon állapotban, melyben lennie kell. Mindazáltal Gömörmegyében mindig találkoztak buzgó hazafiak, kik a népnevelés ügyét szivökön hordták, s más megyék e tekintetben
csakugyan még hátrább állnak.
Az 1864-re vonatkozó, hivatalosan közzétett statistikai kimutatások szerint Magyarországban 498 546 fiú 403 248 leány, összesen 901,794 gyermek; az összes magyar tartomá'
'
nyokban 610,984
fiú,' 477,694
leány, együtt 1,088,678 gyermek járt iskolába, az erdél Y.1.
szászokon kivűl. Már pedig Magyarország népessége 1864-ben 10,684,000, az összes magyar
tartományoké 14,830,000 lélekre rúgott, tehát a feljebb emlitett arány szerint az iskolázható,
6-12 éves gyermekek száma Magyarországban 1,413,540, az öss71es magyar tartományokban az erdélyi szászokon kivűl 1,917,780 volt. Ezek szerint Magyarországban 511=,746, az
összes magyar tartományokban 829,102 iskolázható gyermek, vagyis Magyarországban több
mint 36 az egész birodalomban több mint 43 százalék nem járt iskolába! S ha feltesszük,
hogy a; iskolás gyermekeknek fele látogatja maradandó sikerr~l a népiskolát, akkor úgy találjuk, hogy Magyarországban a gyermekeknek 32, az egész birodalomban csak 28 százaléka
tanúlja meg alaposan az olvasást és irást ! Nem szomorú dolog-e ez? Vagy talán nem helyesen csoportositom a számokat? Mit mutat az élet?
·
1863-ban az elitélt bilntettesek közöl Magyarországban 59 °/0 , Horvát- és Tótországban
86 százalék teljesen iáratlan volt az olvasásban és irásban. Ugyancsak 1863-ban a kiállito'tt
15*
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újonczok közöl Mag·yarországban 100 legényböl csak 22, Horvát-, Tótországban s a katonai
Végvidéken nem egészen 10, Erdélyben 9 sem tudott írni! Ezek tények uraim, és pedig valóban szom_orú, égbekiáltó tények! Avvagy vigasztalódjunk-e azzal, hogy Galicziában ésDalmátországban aránylag még kevesb ·ember tud irni, olvasni? - Alsó- és Felső-Ausztriában
Salzburgban és Stájerországban a besorozott újonczok közöl 1863-ban 70, Csehországban 62,
Morvaországban és Sziléziában 50 százalék volt jártas az írásban ; mikor leszünk mi csak ennyire is? Pedig resteljük, ha bennünket a bécsi csirkecvökkel, vagy a cseh serivókkal hasonlítanak össze.
Nézzük, hogy áll e dolog Európa más országaiban. Általánvéve azt találjuk,- hogy a
népnevelés a ger.mán származású nemzeteknél jobban van ·elteijedve, mint a román nemzeteknél; s hogy ez a szlávok Eldoradójában, Or:oszországbanlegroszabbúl áll. Tudjuk, hogy az
egyháznak · vagyis papságnak a germán nemzeteknél ·az állam teendőire kisebb befolyása
van, mint a román nemzeteknél, s hogy Oroszországban a pápa és czár, az egyházi és világi
hatalom egy személyben van egye:sitve. Végre azt találjuk, hogy rendesen legtöbb törvénytelen gyermek :ott van, hol aránylag legkevesebb iskolás gyermek van. Én ezen hármas
körülménynek okozati összefüggését e helyen nem.kutatom, mert a metaphysikai kategoriák
csakugyan nem e tisztelt körbe valók. Csak egyszerű statistikai adatokat állítok egybe. Lássuk tehát ezeket !
Poroszor.szág financziái csakugyan johb karban vannak, mint az osztrák birodalom
financziái. Ezt jól tudja az osztrák finánczminiszter úr; bizonyosan azt is tudja, hogy Poroszor~zágban a népnevelés is jobban van elterjedve mint nálunk, s talán azért hozta fel a
népnevelést, midőn a pénzügyi viszonyokat tárgyalták. - Poroszországban tehát, melynek
államadóssága vagy kilenczszer kisebb mint az osztrák birodalomé, - az · 5-17 éves gyermekek kötelesek iskolába járni, s azok ott a népességnek majdnem 17 százalékát teszik. T. i.
1861-ben az jskolaköteles gyermekek száma 3,090,294 volt, s ezekből tettleg 2,959,857 járt
~nyilvános és magán népiskolákba, tehát csak 130,437 maradt, kik azonban szintén vagy a
felsőbb tanintézetek elökészitö osztályaiba jártak, vagy otthon neveltettek. S hógy a porosz
gyermekek sikerrel látogatják az iskolákat, bizonyítja azon tény, mely szerint 1863-ban 100
ujoncz közöl csak 3 nem tudott olvasni éti csak 5 nem tudott irni. Berlinben egy sem találtatott, ki nem tudott volna olvasni, irni.
Francziaországban 1863-ban 4,018,427 iskolaköteles gyermek volt, s ezekből 884,887
vagyis 22 sz&zalék nem járt nyilvános iskolába. 1865-ben már csak 700,000 iskolázható
gyermek nem járt iskolába, de ezek közöl 260,000 otthon neveltetett és csak 440,000, vagyis
11 százalék nem részesiüt oktatásban. Ugyancsak Francziaországban 1863-ban 1000 ujoncz
közöl 275 nem tudo~t irni; 1864-ben pedig az új házasokat illetőleg 1000 völegény közöl
279 s 1000 mátka közöl 414 :qem tudott olvasni és irni.
Belgiumban a 7-14 éves gyermekek kötelesek iskolába járni; 1863-ban az iskolakötelesek 25. 7 ·százaléka nem látogatta az elemi iskolákat.
Olaszországban az 5-12 éves gyermekek iskolakötelesek; ott 1863-ban az iskolaköteles fiúknak még csak 38, a leányoknak pedig épen .csak 30 százaléka járt tettleg iskolába.
Olaszországban 1000 felnőtt férfi közql csak 240 s 1000 nö közöl csak 116 tud olvasni és
ir~i, és .724 férfi, meg 838 nö sem irni, sem olvasni nem tud. De most nagy erélylyel mozdítja elő az olasz kormány a népnevelés ügyét.
.
Érdekes eredményhez jutunk, ha az iskolás gyermekek számát a népesség létszámával hasonlítjuk össze.
A germ~n országokat illetőleg 1000 lakosra jut iskolás gyermek:
Szász kll'ályságban . . · . . . . 170
Hassziában .
170

Badenben
168
Poroszországban
160
Würtenbergben
150
Bajorországban
128
Norvégiában
134
Nagybritanniában .
115
Hollandiában
11 7
Svédországb.a n
107
Tehát a germán országokban mindenütt jóval több mint 100 iskolás gyermek esik 1000
lakosra.
A román országokat illetőleg pedig jut :
115
·
Francziaországban
109
Belgiumban .
70
Spanyolországban .
50
Olaszországban
27
Portugalliában .
20
Moldva- és Oláhországban
iskolás gyermek 1000 lakosra.
Végre a szláv országokat illetőleg
19
az európai Oroszországban
16
Lengyelországban .
9
Szerbországban .
iskolás gyermek jut 1000 lakosra.
Hát nálunk micsoda arányszámot találunk. Magyarorszságban 80! a magyar tartományokat együttvéve 70 iskolás gyermek esik 1000 lak~s~·.a, _tehát e tekmtet~en egy germán
országgal sem versenyezhetünk, s a román országok koz~tt is csa~ a .harmadik helyet foglaljuk el. Igaz, jobban vagyunk a népnevelés dolgábai:, mmt keleti óriás sz?mszé~unk, de már
az osztrák-német tartományokban 1000. l~kosra 35 iskolás gyer~ekkcl több esik, s Németországban mindenütt még egyszer annyi iskolás gyermek van_, mmt nálunk.
Lakozik-e keblünkben tettekre buzdító honszeretet? Van· e bennünk áldozatkészség?
Tudunk-e nemes eszmékért lelkesülni, igazán protuktiv, gyümölcsöző czélokra költeni.? Ott
van a népnevelés ügye! Buzogjunk, lelk~sűljünk, áldozzunk, költekezz~nk annak teiJesztésére, emelésére, s ne hagyjunk fel vele, mi~ m~g egyetlei;i gyermek. létez.i.k, mely az oktatás
és neveltetés áldásaiból ki van zárva! Gyogy1tsuk, ápoljuk a testi bénákat, nyomorékokat,
betegeket, de orvosoljuk a lelki nyavalyákat .is s nevelJ~k az egész népet! A n.épne.v~lés
szaporítja a munkás kezeket sikeresiti a munkát, gyarapitJa a termelést, tehát csökkenti a
henyék, munkak.eríilök, csa;argók, koldusok, tolv~,j?k, zsiványok, s általá.?an a tá~o~alo1;11
élödieinek heréinek ellenségeinek számát. - El.Jen azért vallás- és közoktatásügyi m1nister úr, ~ éljenek ~indazok, kik a népnevelés gyarapitásában munkálkodnak!
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nökünk Kovács E1~dre ö nagyságának. Éltessük fáradhatatlan két titkárunkat dr. MarikovszkY
GiGSzt~v és dr. J?:at1:if~lvy Sánmel urakat. Gyülésünk bankáijainak: dr. Rózsay J6zsef pénztárn?k e~ ~r. !1°:,lasz Gez~ ell~nőr uraknak nyilvánítsuk köszönetünket - szintúgy ~indazoknak,
kik kulonbözo szakgyulésemkben elnöki vagy j egyzői teendőkben fáradoztak. Eljenek !
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gyülekezet!

Sebesen haladt örvendetes és tevékeny itt mulatásunk ideje, nem haszonnélkül a tudományra, és nem élvezet nélkül az életre. Az ország számos videkeiröl s a külföldről seregeltek össze a tudósok s a tudománybarátok, és egy közczél iránt törekedtek. Régi ismerősek
találkoztak ismét; kellemes visszaemlékezések megujúltak, és a barátság kötelékei meg erő
södtek, melyek az orvosi és természettudományok ápolására bizonynyal nagy hasznot hozhatnak.
Köszönet e vendégszerető Rimaszombat városa s Gömörmegye lelkes fiainak és kedves
leányainak a szivélyes és előzékeny fogadtatásért.
Két óhajom van még hátra nagytekintetű gyülekezet, melyet nyilvánítanom kell:
Utazzanak haza szerencsésen, maradjon hii emlékezetökben rövid és kellemes itt mulatásunk.
Engedje a nagy természet ura, hogy jövő évben friss egészségben baráti kezet nyujtván
egymásnak, az ős Mátra aljában, hé>s leányairól s nektárjáról hires Eger városában ismét találkozhassunk.
Mi pedig minket, mint a nagyülés tisztviselőit illeti, fogadják szives hálánkat azon kegyess1gökért s megkülönböztetésökért, melyeket irántunk tanúsítani méltóztattak.
Eljünk mindnyájan boldogúl !

Knöpfler Vilmosnak a magyar orvosok és természetvizsgálók XII-ik
viselőit köszöntő beszéde.
Tisztelt

közgyűlés

nagygyűlése

tiszt-

!

Az idő repül! - együttlétünk perczei már számlálvák; - itteni tudományos · működé
seink és barátságos élvezeteink fénye meteorként már hanyatlik. - Nem! ezen az elmélet és
gyakorlat által gyűjtött kincsekben gazdag gyülés fénye nem enyészhetik el - nem! ezen
gyülés ragyogó napként kelt fel honnunk egén, mely száz meg száz apró napokra elválva
hazánk legszéls6bb határáig - a Karpátoktól az Adriáig - a magyar tudomány világító fáklyáit széthordva nevelésünk, iparunk, nemzetgazdászatunk és tudományos mivelödésünk haladását előmozdítani hivatva van.
Majd egy hosszú év fordultával, - midőn a szőlő a Mátra lábainál újból érend -Egerben, melyet hajdan hőseink piros vérökkel dicsőségesen védtek, megint kezet szorítva piros
egri borral üdvözölendjük egymást, hogy mindaz, mit a kutatás és észlelés a tudomány mezején hangya szorgalommal ' egy év alatt gyűjtend, hazánk oltárára letétethessék.
·
Adja az ég! hogy ottan majd ('gyikünk se hibázzék és senki felett emlékbeszéd ne tartassék.
De mielőtt szétoszlanánk, tegyük fel az érdem babérkoszorúját azok fejére, kik önmegtagadó fáradozásaik által ezen fényes gyűlés sikerét lehetővé tették; - nyilvánitsuk hálás
köszönetünket tisztvi~előinknek, különösen ezen gyülések körüli érdemeiben megé>szült vezető
alelnökünk Kiibinyi Agoston ő méltóságának - ; nemkülönben köztiszteletben lévő másodalel-

A rozsnyói vasasfürdö-víznek ismertetése.
Kiss Antal 01·vos-sebész tudort6l.
Tisztelt

közgyűlés !

Mielött ez évi vándor gyűlésünk utolsó üléséből szétoszolva a vár0si fürdőbe rándulnánk
hov~ e kis vár~s ~özönsége által közebédre hivatalosak vagyunk, szükségszerűnek vélem a gyü~
lés tisztelt tag3ait e fürdő ásványvizének minőségéről szóbeli rövid vázlatban megismertetni.
Városunk keleti része igen .. szűk völgyön nyúlik fel, mely éjszakon fél mértföldnyi
hosszban a 4000 lábnyi magas Okörhegy tövénél végződő több völgyágakra oszlik; terjedelmes lejtőségeinek igen számos forrásai a Drázus nevű patakban egyesülnek, mely több
kallót, malmot, csertörőt és egy szöggyárat hajtva e völgyünkön és városunkon át a Sajóba
ömlik. A 9 fürdé> és 11 lakszobából álló szerény fürdőintézet a rozsnyói püspökség tulajdona, a város felett egy negyedórányira a völgy erdős és regényes helyén, a Drázus j obb
partján fekszik. Ásványvize tisztaszinű, tentaizű, szabad szénsavgé>ztől nem bugyog; melegítés által, de a nélkül is a szabad l evegőn lefolyása árkában narancsszínű vasélegvizegyet
rak le , ilyen szinnel festi a fehér fürdfüuhákat is; hőmérséke egy éven át havonkénti
észlelés szerint az évszak hé>fokával + 4.4 Reaumur foktól egészen+ 10.6 R. fokig változik.
Frezenius vegybontási schemája szerint tiszta kémszerekkel viszgáltam meg e vizet 1852-ben
következő eredménynyel: egy polgári font vizben van
kénsavas szikéleg .
1.42 szemer
kénsavas vasélecs .
0.43
"
kettedszénsavas vasélecs
0.38
"
halvpirany
0.13
,,
kettedszénsavas mészéleg .
0.03
"
kettedszénsavas keseréleg
0.64 "
kettedszénsavas cselélecs .
0.03
"
kovasav oldott állapotban
0.20 "
3.26 szemer.
E szerint ásványos alkatrészekben szegény ugyan e víz, de vass6kb61 fontja közelítő
leg egy szemert tartalmaz, azért megyénknek legkiválóbb vasas ásványvize. A vasnak és vele
kötött két savának, a szén és kénsavaknak eredetét ásvány:- és vegyihelyzetéből nyeri. E
hegységnek különösen nyugati u. n. szőlőmári vonalának j egeczes agyagpalája igen terjedelmes vaspát (Siderit) és lágyvaskőbé>l (Limonit) álló telepeket foglal magában, és a fürdő
mellett régi bányáknak számos górczai kihányt vaské>halmokból állanak ; . itt a mély hézagokon leszivárgó légköri csapadékok és a Drázurmak talajvize nehány ölnyi mélységig áztatják
e vaskötelepeket; élenyitési vegybontás által támadnak a vízbe~ oldható kén és kettedszénsavas vassók. És pedig következé) vegyfolyamattal. A vaspát szénsavas vasélecs, ha ez a légk{)ri viznek szabad szép.savgé>zébé>l egy parányt magához csatol, támad kettedszénsavas
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'vasélecs, melyet a víz felold. A lágyvaskő pedig. vegyileg vasélegvizegyből áll, mely
az itt · bé5ven található vaskovand (Pyrit vaskén) elmállásból származó kénsav alakulásánál
élenyteleníttetik, ezzel kénsavas vasélecscsé egyesülvén, a viz által oldott állapotban felvétetik.
.
Ásványvizünk ital és melegített fürdök alakjában hószámhiány - vér- és fehérfolyásoknál, idült bélhurutnál, heveny bajok utáni e1gyengülésnél, régi laza fekélyeknél, a vértestecsek hiányából származott kórvegyeknéI,- kiválóan nőbetegek által jó sikerrel használtatik.

hódított~k ~~nát, tr?njára ültek, s ime magok is sinaikká lettek. A polgári intézmények szaba~ossága is h1jába parosul a. fegyver hatalmával: a rómaiak, a világ urai, görög befolyás alá
jutottak. A yuszta szá~ szmtén nem dönt: az alig fél milliónyi magyarság a IX-ik század
végén harmmcz ani:y1 , népesség közep~tt országot alapított, mely húsz esztendő múlva ezer
éves lesz. Az anyagi erő mellett szellemire van szükség. A szellemnek a természet nyers fia is

Hogyan

erősödjünk

társadalmilag1

Gregitss Ágostt6l.
A magyar orvosok és természetvizsgálók Pozsonyban 1865-ben lefolyt nagygyülése Balogh Pál jeles tudósunk buzgó kezdeménye alapján külön alosztályt állított föl a társadalmi
tudományok számára; s a kik a pozsonyi gyűlésben már mint ezen alosztály els() tagjai vettek
Tészt, fogadást .wnek egymá.snak, hogy e vándorgyülések programmjába fölvett nagyfontosságú s-zakot mmden további gyülésen erejöktől telhetöleg képviselni fogják. Én is szerencsés
voltam az új alosztály tagja.kép miiködhetni, s midőn a következendő nagygyülés helyeűl Rimaszombat volt kitűzve, annálinkább kötelességemnek tartottam a társadalmi tudomány mezején csekély tehetségemhez képest valamivel előállani, minthogy „anyai juson" én is Gömörmegye fiának vallom magamat.
·
A tárgy, melyet választottam, társadalmi kérdéseink sorában meggyőzé5désem szerint a
legelsé5, s különösen hazánk felföldjét kétszeresen érdekli.
Az a kérdés, vajjon a magyar faj, mely Magyarországot alapította s az ország többi faja
társadalmi fensé5séo'et
ezentúl
fölött eddig uralkodott, a megváltozott közviszonyoknál focrva
0
0
is megtarthatja-e és miképen?
~ kérdésréH már volt alkalom az akadémia egyik tavalyi ülésében nyilatkozhatni, de
úgy luszem, nem elég azt egyszer-kétszer megpendíteni sőt minél többször és minél hathatósabban kell rá irányozni a közfigyelmet, kivált a nemz~t színének, a müvelt osztályoknak fi-:gyelmét: mert ez a kérdés - mint a mélyen tisztelt gyülekezet velem együtt kétségtelenül
elismeri - !ételünk kérdése ; még pedig most, midőn köröskörül a pánszláv politika polypkarjai szorongatnak, }ételünk legsürgősebb kérdése.
Engedjék meg tehát.a haza .és tudomány egybesereglett hívei, hogy e tárgyra vonatko~ólag egy pár eszmét elm~ndhas~ak s engedjék egyszersmind r emélenem, hogy ha ismét eloszlanak az országban, mmdenk1 apostola lesz e kérdés olyatén megoldásának, mint azt egyfelől az önfentartás öszt.öne természetszerüen föltételezi, másfelől pedig a nemzeti becsület érdeke kötelezőleg parancsolja. .
·
Nézzünk hát szemébe a kérdésnek. Valjon a magyar faj az ország többi faja fölött ezentúl
is megtarthatja-e társadalmi fensőségét?
A válasz, úgy hiszem csak az lehet, hogy igenis meg ha ő lesz az er()sebb: mert az a
faj uralkodik, a melyik hatalmasabb.
'
A következő kérdés tehát, mely fölmerül: mikép legyünk erősebbek, hatalmasabbak?
A történelem tanusága szerint a hatal9m hajdan a fegyverWl függött s a fegyverviselők
voltak az urak. De a fegyver hatalma egy magában sohasem volt elegendő : a mandsuk meg-

[,

meghódol s a lángelméket, különösen mint törvényhozókat és költőket, a Konfucsékat, lVIózeseket, Solonokat és Orpheusokat, a bárdolatlan századok is vezéreikűl tisztelik.
. Azonban mind a ~ángelme, mind a fegyver hatalma inkább véletlen és pillanatnyi, ritkán
biztos ~s tartós. A, hó~1tó, mihelyt leteszi fegyverét, elveszti hatalmát. L ehet-e e hatalmat biztosítan.1, állandósit~m? A történelem válaszol e kérdésre. A fegyveres hódító munkáját az
anyagi téren á.tvesz1 s állandósí9a az, ki a hódítás alapján kincseket, vagyont szerez, szóval
a gazd.ag: Viszont __ .a, .szellemi hódí!ó , a lángelme munkáját folytatja és biztm;ítja a
s~~llern1 km?sek gyujtŐJe s feldolgozója: a müvelődés munkása, akár az oktató vagy nevelő
koteles a~akj ában, ak.ár - és főképen - mint tudós és művész. Szóval: a fegyver és lángelme
csak hódit; de a hód1tmányt csak a gazdagság és műveltség őrzi és gyarapítja.
A ganéj piszkos valami, mégis a trágyázott földnek van legszebb termése. Szintígy terem
a gazdagsá.g és művel:ség a legnagyobb erkölcsi piszokból: a szolgaságból. Az úr, mivel csak
paranc~olma kell a nnre szüksége van, s dölyfében azt is másokra hagyja, hogy helyette gondolkodjanak, henyesége folytán elpuhúl, elbutúl ; a szolga ellenben, mivel neki kell a zsarnok
szeszélyeit kielégíteni, kénytelen sürgölődni, okoskodni, tanulni, magát mindenféle mesterségekben gyakorolni - s egyszerre csak azon veszi magát észre, hogy testben lélekben erősebb
u~:ánál. Ekkor te~·mésze.tesen ő iparkodik felülkerekedn~: ha teheti, föll~zad ura ellen s nyílt
kuzdelemben ven le, mmt Spartacus a megdöbbent Itahát; ha nem teheti, a ravaszság alattomos harczát vívja ellene, mint a zsidók a keresztyén világ közepctt. Elszórva, századokon át
üldözve, az europai társadalomnak ez a legkisebb töredéke aránylag a legnagyobb gazdacrság és műveltség birtokával dicsekszik. Igy válik a mai szolgából a holnapi úr, az elnyomoaból elnyomó, a zsarnokság és szolgaság irtó játéka ujra elkezdődik, és a zaklatott népek tengere folytonosan hullámzik és hánykolódik, mígnem végre a kiegyenlítő közös szabadság által
egy színné simúl.
Gazdagság és mliveltség az a két tényezé5, mely a nemzeteket hatalmasakká teszi; gazdagság és műveltség egyszersmind az a két tényező, mely minden ország, minden nemzet kebelében a társadalom egyik elemének a többi fölött túlsúlyt biztosít. Azért ha mi Magyarország annyira vegyes társadalmában a fensőséget, a vezérszerepet meg akarjuk tartani, erőnk
telj es megfeszítésével minél nagyobb gazdagságra és műveltségre kell törekednünk.
Nem lehet nem helyeselnünk azon esztergomi érsek logikáját - habár érzületét átkozzuk - a kivel a hagyomány azt mondatja, hogy l\fagyarországot előbb nyomorúvá kell tenni,
úgy németté. Nem lehet nem helyese]nünk és mindenkor szemünk előtt nem tartanunk egy
europai hirii irónk, jelenleg miniszter azon mondását is, hogy a magyar nemzet jövője culturai
kérdés. Mert áll a társadalmi törvény: hogy a gazdagabb és műveltebb nép uralkodik a szegényebb és miiveletlenebb fölött.
·
Magyarországon eddig - ezer éve - a magyar faj uralkodott, még pedig, becsületére
mondhatjuk, nem annyira politikailag, mint társadalmilag: mert hiszen világhírű türelmességünknél s méltányosságunknál fogva nálunk a politikai jogok sohasem voltak bi.wnyos nemzetiséghez kötve, s a magyar nemes, mint a magyar korona tagja, nem a genetikai, hanem a
pofüikai magyar nemzethez tartozott. A magyar faj tásadalmi fensé5sége tehát nem származhatott politikai előnyökből, hanem szárma,zott onnan, hogy ez or ·zág népei közt a magyarok
voltak a gazdagabbak és miiveltebbek. Ők alapították a magyar államot, a földbirtok eredetileg nagyobbára az ö kezökön volt, s a közügyek vezetéséből folyó politikai jártasság és
A Magy:tr Orvosok és T ermészetvizsg{dúk Munk{tlatai.
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ügyesség szintén leginkább az ő osztályrészök lett. De változtak a körülmények. Az utóbbi századok mostoha kormányai nemcsak idegeneknek adtak bofolyást az országos ügyekre, hanem a
honfiakat is elidegenítették hazájoktól. Aföldbir'tok jobbára elnemzetlenedett léha emberek kezén,
nagyrészint kisiklott rendelkezésünk alól s jövedelme külföldre vándorolt, az úri rend pedig, legalább a potior pars, kizárva természetes hatásköréből, a haza szolgálatából, elközönyösülve nemhogy művelődött volna, csak parlagosodott. Anyagilag szegényedtünk, szellemileg hanyatlottunk, s a mult század vége felé már idején látták, hogy megnémetesitsenek. Ekkor a nemzetiség
föllobbant eszméje megmentett. De a szegényedés folyt, mert a mentő eszmét épen azok közöl
fogták föl a legkevesebben, kik legtöbbet birtak: főuraink. Ezek javában szegényedtek és németesedtek s a magyar faj fensőbbségét a mult század vége óta a középosztályok tartották fen. A
48-ki vívmányok többeket készületlen találtak, s 49-ben szomszédaink kényére maradtunk, kik
ekkor már csakugyan elérkezettnek vélték az időt, hogy az 1780-as években nem sikerült
munkát sikerrel bevégezzék, a magyar elemet a német elemnek alávesssék s németesítés által kiirtsák. Tndjuk, hogy e czélra mindent elkövettek. Idegen hivatalnokok s német iskolázás segélyével erőszakosan teijesztették a német nyelvet. Es czéljokat bizonyosan el is érték
volna, ha rendelkeznek vala azon kettős hatalommal, mely egyik faj fensőbbségét a másik
fölött megalapítja. Bach ür beözönlött hivatalnok-hadai bizonyosan meg:illapítják a németség
uralmát hazánkban, csak az kellett, hogy egyfelől gazdagabbak, másfelől műveltebbek legyenek minálunk. De ők, szerencsére, szegények voltak, szegények lélekben és földi kincsekben egyaránt, s köztünk akartak meggazdagodni. Egy részöknek ez sikerült is. Miivelödni nem akartak általunk; ez azonban akaratjuk ellenére is megtörtént, mert hiszen kénytelenek voltak beszivni nézeteinket, midőn folyvást velünk érintkeztek, surlódtak. Igy az
egész mozgalomnak ellenkező hatása lett ; ők, az uralkodás eszközei, szolgáink:ká lettek, a
hódítók hódolókká változtak. Az egész óriási és erkölcstelen kisérlet eredménye a magyar
elem erősödés e lett. Statistikai adatok bizonysága szerint a hazánkba beköltöztetett idegen
hivatalnokokból közel ezer család maradt itt és szaporítja most a magyar létszámot.
De súlyos körülmények és csapások következtében mégis folyvást szegényedünk, testvér nemzetiségeink pedig folyvást haladnak a műveltségben. Politikai támaszra nem számolhatunk, mert - a mint az igazság megkívánja - a különféle nemzetiségek szabad fejlődhe
tését törvényileg is biztosítni kell, a polgári jogegyenlőség pedig a haza minden lakosát feljogosítja, hogy befolyását érvényesítse. Mit tegyünk hát, hogy a magyar nemzetisér.r
fen5
sőbbségét megőrizzük?
.
A felelet egy~zerü: versenyre kell szállanunk a többi nemzetiséggel egyfelől az anyagi,
másfelől a sz.ellen;i1 téren; azon kell lennünk, hogy mi maradjunk a gazdagabbak, a miiveltebbek. Addig m1 leszünk a helyzet urai.
A gazdagodás és miivelődés eszközei nálunk is ugyanazok, mint más nemzeteknél. A
művelődéséi: a közoktatás czélszerű intézése, az ismeretek és mesterségek teijesztése, a tudomány és miivészet ápolása. A gazdagodásé pedig: a földmívelés, ipar és kereskedés hármas
forgalmának emelése.
Hazánkat kizárólag földmívelő országnak mondják ; s ez a tétel nemcsak azt jelenti,
hogy ~i első. sorban földmívelésre vagyunk hivat;a, de fájdalom, azt is, hogy a másik két
tényező, az ~par és kereskedés, nemzetgazdasági forgalmunkban még nem szerepel olyan
arányb~n, mmt kell~ne =. azaz, hogy az idegen ipar és idegen kereskedés több pénzt vesz rajtunk, mmt a mennyit m1 - foldmívelésünk, saját iparunk és kereskedésünk által együtt veszünk a külföldön.
.
Azért, hogy mi első sorban földmívelésre vagyunk hivatva, nem szabad az ipart és kereske~ést elhanyagolnunk; sőt minélinkább ápoljuk e kettőt is, annál virágzóbb lesz maga
földm1velésünk. Vannak továbbá hazánknak vidékei, melyek inkább valók az iparos, mint a

földmívelő foglalkozásra. Ilyen péld~ul hazánknak szinte egész felföldje. A gyári munkásság
,székhelye ez, és örömmel tapasztaljuk, hogy ·ezt az irányt követi, bár még korántsem azon
mértékben, mint közjólétünk kívánná. Mennyi ásványt adunk el nyersen a külföldre, a
melyet a külföld feldolgozva drága áron küld vissza hozzánk! Egyéb számos példa mellőzé
sével csak a vasra és kobaltra emlékeztetek.
A nemzetgazda~ági tudomány ~ebizonyította s egyfelől gazdag, másfelől szegény nemzetek állapota mutatja, hogy a földm1velés egymaga - ipar és kereskedés nélkül - nem képes valamely ország gazdagságát emelni, sőt, hogy az országok földmívelés nélkül könnyebben gyarapíthatják vagyonukat, mint ipar és kereskedés nélkül.
Mindezeknél fogva nagy és káros elöitélet az nálunk, mely a szülőket még mindig tartóztatja attól, hogy gyermekeiket iparos és kereskedelmi pályára bocsássák. A magyar szüle
valami megalázót lát a gyárosban, kalmárban. Pedig mily tisztességes állások ezek az egész
művelt világban, mily hasznosak, nálunk pedig· mennyire haza:fiasak is! Hazánk felföldje
nagyobbára nem levén magyarajkú, iparát és kereskedését annálinkább a magyar fajnak
kellene megragadni, mert a kié az, azé a felföld társadalmában a fensőség is. Küldje tehát
a magyar alföld tehetősb vállalkozói raját a k~vésbbé magyar felföldre, a földmívelés fészkéből a gyáripar fészkébe; szüleink pedig tegyenek le azon hinduhoz illé5 balvéleményröl,
mely az iparost és kereskedőt lenézi, indítsák :fiaikat technikai pályákra, népesítsék meg velök különösen felföldünket s biztosítsák ott általok a magyar faj tulsúlyát.
A gazdagság kivált a legujabb időkben fejtette ki mesés erejét. Távol népeket kapcsolt
össze, tengereket hidalt át - a gőz és villany segélyével - a pénzerő, de crnk szövetségben
azzal a másik erővel, mely még nála is erősebb: a tudománynyal, műveltséggel. Tagadhatjuk-e, hogy' nekünk e részben is még sok a tennivalónk r Irodalmunkat, igaz, immár
tekintélyes hatalommá emeltük, a tudomány ápolására önkéntes százezreket áldoztunk, sőt
valamennyire már a nemzeti művészet emelését is hazafias kötelességünknek ismerjük; de hol vagyunk még mindezekben a nyugat nemzeteihez képest!
Röviden .összefoglalva az előadottakat: hogy társadalmi fensőségünket hazánk különbözé5
népei közt továbbá is biztosíthassuk, minél gyorsabban és erélyesebben kell a gazdagodás és
művelődés tényezőit folhasználnunk. Hogy pedig azt tehessük: mire van szükségünk?
Valamint az egyszeri diplomata azt mondta, hogy a háborúra három kell, t. i, pénz,
meg pénz, meg pénz: mi is mondhatjuk , hogy a gazdagodásra és művelődésre szintén
három kell, t. i. munka, meg munka, meg munka.
Háromszoros munka! mert !ajunk számos kitünő tulajdonsága között fájdalom a munkásságot nem találjuk eléggé kifejtve; s épen a munkásság hiánya azon achillesi sark, hol
a testvérnépek haláfra sebezhetnek. Sebezzük hát mi halálra saját henyeségünket: fényüző
kiadásaink helyett szaporítsuk inkább bevételeinket, ,kártya helyett forgassunk inkább könyveket, vetkezzük le szorgalom dolgában a keleti Adámot s igyekezzünk ut61érni Európa
nyugati nemzeteit, szóval, a munkát se ne szégyeljük, se meg ne únjuk; s ha mi akarunk
maradni az urak: ne uraskodjunk !
De ime, a munkátlanság hajlamán kívül nemzetünkben még egy hiba van, mely társadalmi fensőségét fenyegeti: kevesen vagyunk! Oly kevesen, hogy a haza többi népe között
absolut többségünk nincs; pedig túlnyomó súlyunk biztosítására túlnyomó számunk is kivánatos.
Valamint a fiatalsági hibát csak az idővel perczenkint ~aladó öregedés orvosolja,
úgy a kis szám hibájának is egyetlen gyógyszere van, mely szmtén az időtől várható: a
szaporodás.
A szaporodás kétfélekép történhetik: közvetve, más fajbeliek beolvasztása által; közvetlenül, a természeti gyai'apodás utján.
16"·
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Az első mód annál sikeresebb, minél önkéntesebb, s annál önkénteseb~, minél több
anyagi és szellemi előnynyel kecsegteti az új tagot; az előnyök J?edig a felj ebb :ázoltuk
gazdagságban és műveltségben nyilatkoznak. ~ i:ész~_en tehát nmcs -~gyéb ,te,nmvalónk,
mint ama két téren minél nagyobb munkásságot kifejtenunk s meg le~etunk győződ;e~ hogy
a tőlünk elpártolók száma folyvást cs.ökkenni, a .hozzánk pártolóké ped1~ folyvást nőm fog.:
mert gazdag és m{ivelt nemzet tagjának lenm nemcsak kézzelfoghato haszon, hanem dicsőség is.
.
.
..
.
.
..
A másik mód, a természeti gyarapodás titka abban rejhk, hogy mmél több legyen.aszuletés s minél kevesebb a halálozás. Ama régebben divatos panaszt, hogy a magyar faj nem
szapora, a statistika és az orvosok megczáfolták. Nem az a bajunk, hogy k~v~~ gyermekü?k
születik, hanem hogy sok elhal. Mi ennek az oka? Igaza van-e a~on megyei ioorvos~ak, ki a
magyar anyákat azzal vádolta, hogy nem szeretik, nem ápolják eléggé magzataikat?. Az
anyákon áll e súlyos vádat tettleg megczáfolni. De .valami~t 3; sz~lékt~l mé.~tá~ megvá1?.uk,
hogy gyermeki szeretetök a közös ~ny~, hazánk iránt ~rosb1tem ~ogp szule1 szeretetok~t
gyermekeik ·Iránt, s el fognak követni mmdent, hogy a kisdedek, kiknek életet adtak, meg. is
legyenek tartva az élet számára: ugy viszont me&'kell várnunk a magyar társadalo~tól i~~
hogy lehetőleg biztosítsa a szüléket megélhetés ~ránt, nehogy . ezek a gyermekel~ novekvo
számában az inség növekvésétöl tarthassanak. Mmdkét rendbeli várakozásunk teljeSe~ésére
nézve, megvallom, egyik föreményemet hazai orvosainkban helyeze~: ők nem csak hivatott
tanácsadói, segítői a szüléknek a gyermekek gondozásában, hanem szmte a társadalom képviselői, az orvosban mintegy a személyesített társadalom lép be a családba. Az orvos ~ehá~
nem csak a testet gyógyítja, hanem a lelket is üdíti, táplálja, tájékoztatja: legal~bb az igazi
orvos mindenesetre mert az iaazi
orvos nem csak tudós, hanem hazafi és ember is.
0
'
. ég
Nem lehet kétségem,
hogy e tisztes körben, melyet a tudomány hazafiság és emb ens
hármas érdeke gyüjtött egybe, igazi orvosok közt állok: gyönge szavammal tehát az ő erejökhöz folyamodom, akadályozzák összes anyagi és erkölcsi b efolyásukkal fajunk fogyását
s mozdítsák elő ekképen is társadalmi fensőségünket !
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Figyelmeztetés a villamdelejességgeli gyógyszerelés módozataira s e tárgybani indítvány.
Gyürky M. Lajos tiidort6l.
Vita briwis, ars Ionga, occasio volucris, pericu!osa experientia, judi·
cium difficile.
P r o a e m i u m H i p p o e r a t i s.

I

So rüstig demuach von a llen S eiten dahiu gestrebt wird der Electricitiit den ihr gebührenden Platz in der Medicin zu erringeu, so
ist doch auch leider wieder die Neuzeit von Uebertreibuugen und
Ueberachweuglichkeiten auf der einen, von Schwiudel und Charlatanismus auf der :mde rn Seite nicht frei geb lieben, wahreud,
wenn iu irgend ein em wisse nschaftlicheu Gebiete, so gewiss im
vorliegenden nur nüchterne und ruhige BeobachtLrng zu ein'3m
godeihlichen Ziele fiihren kann.
Dr. Moritz Meyer,
die Electr. in ihrnr Auwenduug
nuf prakt. Medicin.

1.

Századunk nagyszerű vívmányai a természettudományok terén ismeretesek. Mellőzve
minden mást, eg·yedül a villamdelejes távhirlő megbecsülhetlen jótékonyságát szabadjon fölemlítenem. Az orvosok mint természetbuvárok, nem maradhattak közönyösök e csodák láttára
úgy most, mint két és több ezer évvel e zelőtt.
A villammali gyógyszerelés első nyomainak kutatása fölvezet azon korba, melyben a
zsibbasztó rája (Raja torpedo), berzes sajgócz (GymD;9tus electricus) és sér ész harcsa (malapterurus
electr.) sajátságos természete megismertetett. - Oskorban a raja torpedonak húsát bizonyos
kórok gyógyitása végett ették s a nyugat afrikai szerecsennők gyermekeiket e halnak közvetlen közelében ásott gödrökben fürösztötték. Tiberius császár idejében a hírhedt 8c1·iboni'lis
Largiis csúz és köszvény ellen használta. Pliniits is megemlékszik a villamerőről mint gyógyszE:rről, mig Dioscorides végbél~iszamot ezzel gyógyított. Ez ismeret minden határozottan kiszabott irány nélkül tartott mintegy 30-40 századon keresztül.
Csak a XVIII-dik század közepén vett más irányt az ebbeli gyógyszerelés, miután a villamgép s a leydeni palaczk föltaláltatott. S a mint a villamosság körüli fölfedezések szaporodtak, teijedett s haladott előre a villammali gyógyszerelés is. Miután 17 91-ben Galvani és
Volta buvárlatai által az érintkezési villamosság használata ismeretes lőn s 1795-ben a nagy
Hiimboldt után dr. Grapéngiesser Berlinben az állandó áramot a Volta-féle oszlopon megfigyelte,
már 1823-ban melegen ajánlá azt Most G. F. orvosi használatra.
De főleg miután Becqiie1·el az állandó hatású láncz szerkezetével, Oerstedt 1820-ban a
delej és villamosság közötti kölcsönhatás s ~Faraday 1831-ben a villam-delejes bevezetés
(inductio) törvényeivel gazdagitotta a természettan ösmereteit, vivott ki magának a villamosság Neef kalapácsának fölhasználásával a gyógyszerelésben elsőrangú helyet, melyet
neki mainapság többé el nem vitázható, számos kórok gyógyításában tapasztalt üdvös hatásánál fogva, hírneves tekintélyek jövőre is biztosítanak. Az angolok között: Ma1·clwll-Hall, Golding,
Davy, Stokes, G?·aves, Bird; a francziák között: Poi:;swille, Feretquin, Diichenne, Becqiterel
A.; a németeknél: rVeber, Middeldorpf, Meyer M6r, Erdmann 1 Ziemssen, Remak; a magyaroknál: Frommhold, Zsigmondy, Benedikt.
Emlitetlenül nem hagyhatom, hogj miután Niclzolson, Ca?·li~le a voltaoszlop segitségével a
vizet, Davy a lugokat (alcali) föl bontották, e nyomon indult ki Heidenreich a vérnek, Prévost és
Dwnas a húgy köveknek felbontásához. Crii~·sel, Coll~y, W?ltebmnd, vVellsfolhasználtáka galvanára-
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mot rosznemü dagok és fekélyek gyógyítására; F'abré-Pal~prot, Orioli és mások, hogy az orvosi
szereket egyik-másik testrészbe bevezessék; Vi 1·qités, Neúing, hogy a mérges ásványokat az
ember szevezetéből kiürítsék.
Nem szükség fölhoznom Simpson, Frank. és mások által felism:rt kivál?, ~yógyhatány~t
a villamdele~ességnek ~ szülészetben, vagy. v~sze~·esdagok gal:an,szurás ~ltah. sikeres, .~yógy1tását Be1·tani és .Milani által; vagy épen Ciniselh1u:k f1ravaz md~tványára galv~nszmas által
eszközlött szerencsés műtételét ütérdagon; vagy a világszerte hll'es aspromontei beékelt golyónak diagnostizálását Nélatontél.

2.
Mindezen emlitett vívmányok da,czára a villamosság használata a gyógyszerelésben ez-

időn a legtöbb magyar orvos által közönyösen vétetik, .miután egyéni meggyőződés~k nyo-

mán semmi vagy csekély eredményt tudnak felm.utatm. De enn~k, nem a ~egbecsulhetlen
az oka hanem önmagok; mert a gyógyitás e nemének időt szentelrn vonakodnak;
vagy mert az eddigi búvárlatok már is kiaknázo~t kincseit ~ölismerni nem akai}~k; vagy
mert egyáltalán nem tetszik nekik e gyógymód, mmthogy a. villamgyógyszerelésrő~~ ~an még
nincs elégséges praecisioval kifejtve; vagy végül mert ekkong ezen gyógymód a mutő orvosra nézve még felette költséges.
Hogy pedig sokan azok közöl is, kik a villamossággali gyógyszerelést alkalmazásba vették volt, attól közönnyel elfordulnak, mert nem érték el vele a remélt sikert, annak okait
véleményem szerint leginkább a következőkben kell keresnünk:
.
.
1. Mert elemeink sokfélesége mellett, azok nagysága, tartóssága, Jósága ismeretével nem
sokat törődünk s még· kevesebbet hatásuk mérlegelésével.
2. Mert villamdelejes gépeir1.ek - melyek a gyógyszerelésnél használtatnak - hatásuk
és szerkezetökre nézve oly különbözők, a használt huzalokuak vastagsága, rétegeinek sokasága és elszigetelése, valamint azoknak menete tekintetében oly eltérők, hogy néha a szerelő
maga sem képes kiigazodni akár csak a sarkok minősége felett is.
3. Mert az áramok minötegességére s id11yára szigoruan nem :figyelünk; pedig a villamosság élettani hatása - miként tudva van - módosúlást szenved az áram irányri szerint is, miért a szerelőnek mindig tisztában kellene lennie aziránt, mely irányban halad azon
áram, melynek hatását alkalmazásba veszi, mi gondos figyelmet igényel kivált midőn bevezetett árammal történik a gyógyszerelés. Eltekintve attól, hogy ~ beve~etett ára;m hatása
annál nagyobb a) minél erős bb a bwezr::tö főáram vagy bevezető deÜJ; b) mmél nagyobb a bezető vagy fötekercs tekervényeinek száma s minnél hosszabb azon huzal,. me~yben a bevezetett áram kE:letke:zik: ennélfogva mindenesetre a bevezetés azon törvényell'e 1s kell kellő te.
kintettel lenni, melyek a bevezetett áram irányára vonatkoznak.
4. Mert a kalaitzokat (conductor) minden egyes sajátlagos kórnak s egyéni érzékenységvagy idegességnek, vagy tompaságnak (torpor) megfelelőn nem al~almazzuk.
5. Mert a h<:lybeli fogékonyságot (localis receptivitas) s ennek visszaható becsét nem méltányoljuk eléggé.
6. Mert a javalatot (indicatio) szabályszert'.in, öntudatos szigorral meg nem határozzuk„
Vagy végül
7. mert a 9y6gyszer1 ltnek egyéni sajátos frzését kicsinyelve vagy mellőzve a villamerőt
mint ilyet nevezetesebb czél nélkül is betegeink.re ráerőszakoljuk.
Kérdem, lehet=e ez uton s ily körülmények közt avagy csak egy Hippocratesi alaptételt
levonni, vagy a közönségtől valami kiváló sympathiákat ésiszerün követelni? - bizony
nem! annyivalinkább, minthogy a kontár villamszerelők önmaguk sem biznak, nem bizhatnak gyógyszerükben.
villamerő
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Azonban úgy látszik, ezen szomorító, sajnálatos állapotnak nemcsak nálunk., hanem más
országokban is ugyanezek az okai.
·
3.

Ime a villamosságról, mint gyógyhatányról a franczia tudományok akadémiájának vé6
leménye. Az 186 / 7 -diki jutalmazások alkalmával Becqiierel, ki a jelentésttevő bizottság (Serres, Velpeau, Rayer, J. Cloquet, Longet, Robin) előadója volt, jel.entését következő szavakkal végezte be :
„A görögök korától kezdve eo·észen a leydeni palaczk feltalálása idejéig a villamos czápa
ütéseit használták, hogy hüdéseket és más betegségeket gyógyítsanak, mint ezt jelenleg a
villamos készülékekkel teszik."
„Azon felfedezés idejétől fogva Galvani és Volta koráig a villamossággal sokat gyógyítottak a nélkül, hogy a villam-élettani tapasztalatokat figyelembe vették volna; tulajdonképen csak az utóbbi időben kezdették a villam-élettant, melynek eredményeiből az alkalmazásra biztos érveket lehetett kivonni, buzgósággal mú'velni."
„Az átteijesztés (indrtctio) fölfedezése volt azonban, rnely megengedte könnyen használható, megszakított áramú eszközök készítését, mi által a villamosság a gyógytanban közhasználatuvá vált.
„Mindamellett abban még meg nem állapodtak, hogy egyik vagy másik betegségben
melyik a legalkalmasabb eljárás; mert mit az egyik mint ártalmasat elvet, azt a másik mint
egyedül hatásosat alkalmazza. A bizottság az alkalmazásban lévő kezelési eljárásokra vonatkozó kisérleteket nem tévén, ezen tekintetben kétségben kell maradnia mindaddig, mig az
egyenetlenség meg nem szűnt·, minélfogva akként vélekedik, hogy az akadémia a jutalmazási határidőt három éVl'e teijeszsze ki, azon reményben, miszerint addig ujabb kisérletek el
fogják dönteni, valjon melyik mód előnyösebb a másik felett, melyikkel lehet határozott kóralakokban tökéletes gyógyulást vagy érezhető javulást elérni, midőn egyszersmind úgy az
állandó, mint a megszakított áramok hatásossága szintén határozottan kijelölendő lenne. A
villamgyógyítás csak ekkor lenne tudományos tan, melyet az akadémia jntalmazhatna."
„S jelenleg annál sürgetőbb igy cselekednünk, mert a jelen korszakban az orvosi tudomány a természet-vegytani tudományok igénybev:étele által oly biztosságra törekszi~, milyen
az utóbbiakat jellemzi, minélfogva a villamosságot alkalmazó orvosoktól követelhetjük, hogy
ezen a~ uton haladjanak, mi fontos felfedezésekre nyithat tért." („0. H. L." ez évi. 263. 1.)
4.
Igy vélekedik a franczia tudományos akadémia. - És ha az idézett jelentésben. elösoroltakhoz hozzá gondoljuk a villamosság élettani hatásának azon számtalan módozatait, melyek egyedül a villam-gyógyszerelésnél haszná.ltatni szokott gépek szerkezetének különféleségéböl származnak : nem alaptalan az aggodalom, hogy ha ezen s.zétágaz6 különféleség továbbra is tartand s az e téreni gyakorlati kisérletek egységesebb U'ányt nem veend~nek, a
villammali gyógyszerelés ~ég soká nem vívandja ki magána~ azon elismerést és tekmtélyt,
melyre számtalan esetben tanusított üdvös hatásánál fogv_a hivatva van.
.
.
Vizsgáljuk kissé azon gépeket, melyek a gyakorlati alkalmazásban a villamosság feJlesztésére használtatnak s kísértsük meg, mily sokféle módozatot lehet ezen készülékek egy~n
kénti vagy együttes alkalmazása által a villamosság hatásában - következőleg gyógyereJében - előidézni. - Ezen készülékek különfélesége szerint a nyert vilámosság lehet:
I. Dö1·zsölési villamossúg (Reibungs-electricitat), fejlesztve például Wintr::r-féle villamgépen.
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II. Ér:ntési villamosfá_q (Berührungs-electricitat) fejlesztve öszszetett galvantelep által.
III. Delejvillamos5ág (Magneto-electricitat) mint a Saxton-, Ettinghaiisen-, Keil-, Stöhrei·-,
Palmer-, és Hall-féle gépeknél.
IV. Villamdelejesség (electro-magnetismus) galvan-áram által bevezetve. - A dörzsölési
villamosság minél ritkábban alkalmaztatik. A bevezetett áram hatásán alapuló készülékek a
leggyakoriabbak. Ezek szerint használtatik :.
.
.
.„
1. Az úgynevezett elsöd-áram (Der pnmaere ocler mducirende, oder quantitats-Strom),
mint a Baiimanri, Raiich, kiváltképen pedig a Ner/- Wagne1· féle gépeken.
2. Az úgynevezett másod-6mm (Der secundare oder inducirte, oder Intensitats-Strom),
.
például a Schnbart G. készüléken.
3. Elsöd és másod árnm egyiittesen és pedig
A) Egy gépben központositvamintDiichenne, Baie7'lache1·, Erdmann, Dii Bois-Reymon d,
Meyer Mór által módositott Dn Bois, vagy Leiter J. által javított Diichenne, Dli Bois Reymond
stb. készülékeinél ; s ismét:
a) az elsöd-áram vagy
b) a másod-áram tulnyomóságával.
B) két kiilön gép s külön elem által bevezetve, szintén vagy
a) az elsö-áram vagy
b) a másod-áram tulnyomósságával és ismét
a) az egynemű kalauzok vagy
~) a különnemíi kalauzok (Conductor) együttes alkalmazásával.
Valamennyi esetben pedig számtalan fokozatban módosíttatik a hatás gyors vagy lassú;
finom , közép vagy durva kalapács járattal.
4. Állandó galvan-áram (Oonstanter galvanischer-Strom) önállóan egyedül alkalmazva;
még pedig vagy:
A) mennyileges (quantitats-Strom) vagy
B) belttrji (vagy erös) árammal (Intensitats-Strorn) a hatályossági működés tekintetbe
vételével ; - és mindkét esetben vagy
a) közvetlen metallicus kalauzolással rövid úton vagy
b) beiktatott rheostat használatával egy vagy mindkét sarktól fa hengeren föltekert huzalon keresztül vezetve.
5. ÁUancl6 galvan-áram öszszekötve, a külön elemekből bevezetett villamdelejes árammal
együttesen vagy
a) elsőd-áramú ; vagy
b) másod-áramú; vagy
c) elsőd- és másod-áramú egyes gépen; vagy
cl) elsőd- külön és másod-árairní. külön gépen egyidejűleg egyesítve alkalmazva.
A szerint,. mint fentebb valamennyi esetben gyors vagy lassú; finom, közép vagy
durva kalapács Járattal.
Galvan-égrdés (Galvano-caustik) Middelclorpf, F1·ommhold mindkettőnek elmésen szerkesztett készüléke által, a mely a tudományos téren nevezetes előhaladásnak jele.

5.
Már csak e nehány elősorolt combinati6ból, melyek korántsem merítik ki az előszámlált
áramoknak minden lehető öszszeköttetéseit, kitűnik , mily sokféle módozattal alkalmazható a
villamosság a villamgyógyszerelésben s mily különböző lehet ennekfolytán az eredmény,
egy s ugyanazon erőnek, de különböz ő módozataiban való alkalmazása mellett. Ki a villamgyógyszereléssel vagy épen nem foglalkozott, vagy a villamosság hatását csak felületesen

figyelte meg, az kétkedőleg s kicsiuylőleo· fog tekinteni ezen érin tett módozatok állítólagos
fo?tosságára : de. a ki nem sajnálja idején~k egy részét e mezőn kisérletekre ; fordítani, az -m~l~ént én - Saját tapasztalásaib61 meg fog győződni ezen különféle módozatok különböző
saJatsá~os hat~tsáról. S épen ezen különbözö fokozatú és sajátságos hatásában látom fo &gyszersmmd a v1l!amosság gyógyszerelési alkalmazhatásának sokoldalüságát, úgy, hogy nem
Gsak. egyes elsz1g·etelten álló kóresetcknél, hanem sokkal tágasabb körben, mintsem azt ellenesei gondolnák a legszebb s legbiztosabb sikerrel használható.
. ~ E~~el nem .azt aka~·om állítani, mint~1a é~en a villamgyógyszerelö dicsekedhetnék kiváltkepen onhatalmi gy6gyitással. Korántsem ! miként sem az allopathák sem a homoeopathák
vagy hyc11:upathák,.sem a mesmerismus vagy lrnumscheidtismus k övetői nem dicsekedhetnek
azzal, önluttség vagy öncsalódás nélkül.
Mert: a szervezet a természet megmagyarázhatlan törvényeinek alárendeltje lévén, az
életerők a ~órok gyógyításában minden oskolai systhemán akár a sejtkórtanin is felül,'állván,
a szerves v1sz~zahatás által, a szakmás gyógytan szabályainak mellőzésével a kórokat önmagok szervezeti képességöknél fogva gyógyítják, mialatt az orvos - mint tudva van - csakis
minister sed non magister naturae lehet mindenkor. De épen ezért k érdem, miért nem lehetne
az a vill am~sság gyógyerejének fölhasználása mellett is? a sok hírhedt methodicus gyógyítás
között melyik általános érvényességíi s melyik a legmegbízhatóbb ? jól tudjuk egy sem in
concreto s igenis valamennyi in abstracto; a .legföbb mindenko1· az, hogy eltaláltassék minden
egyes esetbrn a kellő hol és a kellö mikor.
Ha áll jelenkorunk axiom.ája, hogy a természettudományok haladását az emberiség j avára önkép zőleg mindenkinek kiaknázni kötelessége; úgy föleg orvosnak „kivált midőn a
buvárlat inductio módszere s az igazságot biztosító szabályai a tudományos világ köztulajclornívá váltak." (0. H. L.)

6.
S immár ha kérdjük mikor é:s hol használandó tehát a villamclelejezés? erre dr. Enlmannal felelünk: „a villamosság izgatószer, mely az idegben benyomásokat (Empfindungen) és
az izmokban rögzést eszközölni képes. A nyirkedények működését é9reszti, előmozdítja
az elv.álasztást a mirigyekben ·s a szilárdúlt anyagokat ·k épesíti föloldás által a fölszivódásra. Hat mint erős rombolószer hőereje által. A villam azért is alkalmaztatik azon esetekben,
hol főleg izgató szerek javalvák. Fontos előnyökkel bír minden egyéb izgató szerek felett,
mivel .kiválóan vezethető a börre vagy egyes izmokra , idegekre, .csontokra vagy belszervekre. Továbbá könnyű a villamáram erej ét tökéletesen az egyén vágy az egyes szerv izgékonysági fogékonyságához alkalmazni s izgató hatását a legenyh~bb érzéstől a leghevesebb
fájdalomig fokozni. Azon pillanatban midőn a villamos behatás megszűnik, az ez által elő
idézett fájdalom is nyomban elenyészik. A tapasztalás bebizonyitá, miSzel'int a betegek a villam
izgatáshoz nem szoknak úgy, hogy az mindig azonos erővel hat. "
Erdmann ezen szavaiból is kitűnik, hogy a villamgyógyszerelés alkalmazása korántiiem
szűkkörű s bizton állíthatni, miszerint a gyógytan ezw úgának további mi6velése s bövebb biivál'latok folytán nem meszsze jih;öben jelenleg tán nem is gyanított kiterjedésű alkalmazást fog
találni.
Az utak, miken keresztül a villamo ság bíiverej ével hatol részint az idegek folyama
részint az izmok csoportúlási irányzata ; l'Veber Ede állítás::t szerint azonban „az állati szervezet általában csakis n1int s6sneclo tartalmú, közeg ·vezeti a g 1lvandelejes áramot."
S ha az így van (a mint van is), úgy a villamdelejesség igénybe vétele a szerelő kezében akár hány eszme valósításának és némikép az öszszes belgyógyszerelési eljárásnak számtalan nemcsak idült, de heveny kórfolyamoknál is megLccsülhetlen támogat6jáúl s irányaMagyar Orvoso k és Természetvizsg:llók Munk:íl:ttai.
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dójáúl szolgálhat. Avagy n mai napság oly számos sze1·vi elfajiilásoknak mint gümők61·, gö1·vély,
köszvény, csontlágyzilás, rákos eifajiilás stb. megelőző gy6gysze1·ét nem lelhetnök-e fel a villamdelejesség hatalmas hatásában?

Ki mint én, ezen hatá meglepően gyors és biztos sikeréről számtalan kóreseteknél saj{it
tapasztalata után ismételve meggyőződött, az a villamdelejesség üdvös befolyását a szenvedőre nézve önkénteleníil azon üdítő hatással fogja ö:;zszehasonlítani, melyet a zivatarral járó
villám az eltikkadt természetre gyakorol.
7.

i·

1

1.

1
1

Hogy azonban a villamg'Yógyszerelés egyes barátainak buvárlatai oly szétágazók ne leg·yenek s az egyesek tapasztalatai közhasznú ösmeretekké váljanak és a gyógyszeriil használt villamossági erő ugyanazon módozati hatályosságában, melyben bizonyos kóroknál legsikeresebbnek tapasztaltatott, bármikor ét> bárki által hasonló kóresetnél ismét előállítható
legyen szüksége~, hogy a villamdelejességgeli gyógyszerelés alapm fektettessék azaz : legyen
materia medicaja. S e czélból mellőzhetlenül megkivántatnék:
1. Hogy bizonyos "!leghatá1·ozott erejü galvanáram fogadtassék el a vi!lamgyógyszerelésnél
egységül közönyös maradván annak bármely elem általi fej1esztése.
2. Hog y a bevezetett-áram fejlesztésére szolgáló gépek mind az indítási tekercsek, mind a
kalapácsjárat által elérhető módozadok tekintetében egyenlő szerkezetíiek legyenek és ezen
módozatok egyes vagy szövetkezett fokozatai ugyanazon léptek szerint jeleztessenek.
3. Hogy a kalaiizok (conductor), melyeknek különfélesége oly szükséges mint a sebészi
eszközöké - hasonlók és egyöntetíiek s egyformán jelzettek legyenek.
4. Hogy az alkalmazott ámm fel vagy le vagy kereszt vagy rézsúti járata szigorúan
megfigyeltessék.
5. Hogy az ideg vagy izom vagy közönbös iránylatií áramnak a sarkok végpontjai meghatároztassanak. Vég·ül
6. Hogy az ámm módozati foka, minösége s .1wsználati id~je pontosan följegyeztessék stb.
E czél kitüzésének szükségességéről s a villamosság kétségbe vonhatlan sokoldalú gyógyhatásáról meg·győződve l~vén , bátorkodom a jelenlevő magyar orvosok és természetvizsgálók
nagygyülését egész. tisztelettel felkérni: méltóztatnék a villamdelej ességeli gyógyszerelés
barátait s szakmászait egy nemzetközi congressup megtartására felhivni, hogy közösen tanácskozván közmegállapodással ha1;4rozzanak a fölött, miképen lehetne ezen mel!özhetlenül szükséges egy-

séges iránybani haladást a villamgyógyszerelés terén legegyszerűbben s legbiztosabban elérni · - s
mely ittak volnának követendők, hogy a villamgy6gysze1·elés minél rövidebb idö alatt kivi~hatná
magának a gy6gytanban azon helyet, mely fontosságánál fogva 1néltán megilleti.

MÁS OD IK RÉSZ.
A ·M ~~GYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSG Á.LÓK
RIMASZOMBATBAN TARTOT'L' XU-ik NAGYGYŰLÉSÉNEK
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ÉS

A SZAKÉRTEKEZÉSEK.

17*

I.

SZAKOSZTÁLYI JEGYZÖKÖNYVEK.
\_

Az orvos-, sebész- , élet- és bonoztani szakosztály

jegyzőkönyvei.

•
Első

illés augusztus 13-kán 1867.

Patzek Mór gömörmegyei főorvos meleg szavakban üdvözölvén a szakgyülést, örömét fejezte ki a fölött, hogy bárha csekély számmal, cle minden egyes tudományág szakavatott kitünéí egyéniségeit van szerencséje
szemlélhetni s miután reményét fejezte ki az ily jeles eréík együttes mííködésétéíl várható eredmény feléíl, fölszólítá a jelenlevéíket tisztikar-választásra.
Poo1· tzido1·: Mieléítt a szakgyülési tisztviseléík megválasztásába elegyeclnénk, ajánlja az úgy is kevés tagból álló orvosi két alszakosztály
egyesítését, miután a közegészség ügye s az e részbeni indítvány megvitatása különösen édes mindnyájunkat érdekel ; - ajánlja pedig oly módon, hogy minden szakosztály bizonyos időben tartsa üléseit, nevezetesen: reggeli 7-től 11 óráig az orvos-sebészi, utána 11-téíl l-ig az államorvosi.
Gr6sz tiido1· a tárgy fontosságát tekintve külön időt kér, péld. délutánra kitüzendőt. Ezen indítványt R6zsay tr. pártolj a, mig Kovács S . Endi·e
oda véleményez: jöjjünk eléíbb tisztába a felől, valjon van-e államÓrvostani számosabb értekezlet bejelentve, melyek e részben külön alszakosztály fölállítását indokolnák.
A bejelentett értekezletekböl kitíint, hogy az orvos-sebészire 26, az
államorvostanira pedig csak 4 érte~ezlet lőn bejelentve.
Azonban ezen bejelentett értekezletek között olyanok is foglaltatván,
melyek targyalásában valamennyien részt venni ohajtanának, - Poo1· tr.
indítványához csatlakozik, azon módosítással, hogy mindenik gyülés külön szakosztályként miíködjék.
Végre Kátai tr. idéíveszteségnek tekinti az oly szétdarabolást, mely
a két szakot egészen elkülönítné.
·
Gr6sz tr. oda nyilatkozik, hogy már az előbb közfelkiáltással fölkért
Pataki D. országos főorvos úr Erdélyből csak tisztán az államorvosi osz-

•
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tály elnökségét vállalván el, szükséges két külön elnököt választani a két
külön szak számára.
Most választásra kerülvén a dolog: az orvos-sebészi osztályl'a eln öklil Bókai tr. gyermekkór házi főorvos úr közfölkiáltás útján a
mai napra - , jegyzőkül pedig az egész gyülés tartamára Horváth
György és Török János tudorok szintúgy közfelkiáltással választattak meg.
Az államorvosi szakosztály elnökéiil Pataki Dlíniel országos főorvos
úr Erdélyből, jegyzőlil Raisz Gedeon és Plichta Soma tudorok l()nek megválasztva.
Bókai tr. elfoglalván az elnöki széket, szíves üdvözlet után az orvossebészi szakgyülést megnyítottnak nyilvánítja.
Poor tr. 1/ 4 órát, Rózsay és Kiss tr.-ok 20 perczet elegendőnek tartanak
egy-egy értekezésre, míg Ko,,;ács S. End1·e oda módosítja a dolgot, hogy az
elnököt hatalmazzuk föl érdekesb tárgyaknak hosszasb ideigi tárgyaltathatására.
Batizfalvy Sámiiel nagygyülési titkár, azon jelentéssel lepi meg a
szakosztályt, miszerint Kocziánovics József, gyógyszerész Gyöngyösön
20 darab cs. kir. aranyból álló jutalmat tüz ki ll.nnak, ki a kinalt oly
alakban állítja elő, melyben keserii izét vesztve a szükségelt adagban,
kisgyermekeknek is a legczélszeriibben nyujtható lenne.
Ezen nemes ajánlat szives köszönettel fogadtatik és az illető jutalmatadó úrnak jegyzőkönyvi köszönet szavaztatik azon határozat kíséretében, .miszerint e jutalomtétel ~z orvos-sebészi szakosztály által a ]egközelebb1 közgyülés elé lészen te1Jesztendő.
Ugyancsak Batizfalvy tr. bemutatja dr. Mangold az „Ungar. mediz.
chir. Wochenschrift" szerkesztője munkáját, melyben a magyar orvosok és
természetvizsgálók három utóbbi, ugymint a pesti, marosvásárhelyi s a
pozsonyi nagygyülését szakavatott tollal irja le. E miiből szerz() 150 példányt bocsát a szakgyülés rendelkezése alá.
Köszönettel fogadtatott és a jelenlev()k közt kiosztatott.
Az értekezők sorát megnyitja Lenhossék József tr., a leiró s tájboncztan tanára, bemutatván egy injicziált készítményt, melyet saját vezetése
alatt tanítványainak két kitűnőbbike Mihálkovics Géza s Haas Tivadar
4-ed éves orvosnövendékek nagy szorgalommal és ügyességgel dolgoztak ki. Ezen kitiin() szép és ritka miin szemléltük a Santorini-féle visszeres fonatokat, melyek a végbélt, dülmirigyet és a húgyhólyag nyakát fonják körül. 'I1árgyalván előadó azoknak különqsen tájboncztani,
kórtani s miitéti viszonyait, különösen kiemelé, hogy a régiek által felvett, különösen végbéli, húgyhólyagi, dülmirigyi visszeres fonatok, mint olyanok nem léteznek, hanem ezek egy összefügg<> egészet
képeznek.
A jeles értekezlet köztetszésben részesült és az évkönyvbe való fölvételre elfogadtatott.
Gileivski tr. krakói tnr., krakói ügyfelei szives üdvözletét közölvén,
egy 40 éves nőről értekezik, ki a kórodába kimerült, vérszegény állapotban nagyfokú hasvízkórral jött. Bőralatti vizenyő sehol sem tűnt fel nála,

'

a nyaki visszerek vastagabbak voltak, de nem lüktettek a tiidőkben csak
hurutos jelek nyilatkoz.t~k köhögéssel s nehezen fekheté~sel; a szív jóval
szé~esebb átalános systohcus zörejt tüntetve fel, a máj táján kemény dag
tapmtatott, a. has fáJ'dalmas nem volt' m1o·y
sokára a kórodát elhaoTó
o
oJ
~gyén hasfáJdalmakkal, cyanosissal, nehéz légzéssel jött vissza, melyet
is~ét~lt csapolás kevéssé enyhitett. Az elhalt egyén tulajdonkép jobb
sz1vpitvar éSc gyomortágúlásban szenvedett - háromszor terjedtebbek
levén a balnál; a szív különben ___: különösen a bal - billentyüstől
együtt ép volt, daczára annak , hogy az életben kéthegyii billentyií
elégtelenségét kellett felvenni. - A :tüdők össze voltak nyomva, a
~iasürben sok zavaros folyadék, H hashártya vastag, vöröses-pelyhes
1zzadmánn.Yal bevont , az igen nagy máj, kivált bal lebenye túltengett miként a szerecsendió-májnál, végre gyomor és . bélhurut jelei
tüntek fel.
Előadó szerint itt a baj föoka az idült hashártyalob volt, mely által
a rekesz és a tüdők felnyomattak, a vérkerinzyés a tüdőkön át O'átoltatváu
. bb sz1v
. tágulására vezetett, ez ismét a szerecsendió-májat
0
0
a JO
idézte elő .
A hashártyalob vastagoclást, izzadmáuyt nagyobb fájdalom nélkül
is termelhet, miként a here saját Mivelyes hártyája később mutatkozó
üsszezsugorodással.
Feltűnő volt ez esetben a szíven általában hallható systolicus zörej
a nélkül, hogy billentyii vagy szájadéki hiba találtatott volna. Vérszegénységi zörej nem csak a szíven, hanem a többi ütereken is hallható
lett volna. A szív izomzata rendes volt zsíros elfajulás nélkül. A háromhegyii billentyiinek még csak viszonylagos t, i. a táguhí.s feltételezte zárhatlansága sem volt felvehető, mert a nyaki visszerekei1 lüktetés nem
~szleltetett.

Knöpfler tr. állítá, hogy a máj daganat maga is okozhat szívzörejeket.
tr. szerint ennek okai mindig a mell ürterének kisebbedése, melyet
máj- léptúltengésnél gyakran tapaszt.::'tlt, Grósz tr. véleménye szerint az
ily zörejek mindig szívbaj objectiv jelei. :ipitzer tr. még egyszer kér·
désbe hozza, hogy nem volt-e relatív insufficientia jelen, melyet előadó
clőbb i érrnivel iparkodott megczáfolni.
Ezen érdekes tárgy irásban való beadására előadó megkéretvén ez
az évkönyvbe felvétetni határoztatott, egyúttal köszönetét fejezvén ki a
szakgyülés előadónak.
Rózsay József főorvos előadja osztályán Pesten az első cholera-kórházban tett észleleteit az 1866-iki ()szi hónaookban előforduló cholera
járványról. A járvány a kórházra nézve kezdődött jul. 17-kén és megszünt november 17-én. Ezen idő alatt felvétetett 1132 cholera beteg,
kik közül meggyógyult 546, meghalt 586, tehát a halálozási arány
52 %. Legtöbben betegedtek a rrerézvárosból, legkeveseb~en a belvárosból. Előadó ezen és még számos érdekes adatait 18 féle táblás kimutatásban teijeszti elő, melyeken a napi, heti s hónapi hullámzások, a
nemre, korra s foglalkozásra nézve átalános és százalékos számokban is
ábrás (graphicus) kimutatásokban vannak eWtüntetve; Yégre bomutatj a
Pest város térképét, melyen szinezvék azon házak, honnan eg'Yátalában
-cholerás betegek hozattak a kórhá.zba. Ezek után előadó igen érdekesen
1'001·
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és több ritkán előforduló tapasztalatot érintve értekezik a cholera kórfolyamatok különféleségér~l. - A gyógye~járás . eredmény.~ről s~?lva
felemlíti értekező azon viszonyt, hogy m1g a Járvány novekedoben
volt, jobbadán mindenféle s_zerelés sikertelen maradt , mjg a járvány
hanyatlásakor a súlyosb esetek is a l egegyszerűbb szerelés mellett gyógyulással végződtek. A gyógyszerelést illetől eg : az egyszer{i has~enés
ellen gyönge mákonyadagok adattak, de a. bántalom e szerekre sot ~az
ezzel összekötött őSszehúzók alkalmazására is sokszor nem engetett. I\.eményitőveli csörék, mákony vagy eczetsavval összeköttetve. olyko.r · jó
szolgálatot tettek. A kifejlett cholera eseteknél a symptomaticus el.Járá~
több kevesebb sikert eredményezett; a sulfas cupri-nak eWadó semmi
kitünő eredményét nem tapasztalta, mig az izomgörcsök enyhitésér e
szunyal-oldat bőr alá fecskendése igen jótévőleg lrn.tott.
Előad ó úr értekezletében azon eszmét is megpendíté, hogy az i.zraeliták, kik mérsékletesben élnek és meg betegedve ~yorsan segélyt keresnek ,
Pest városa ilynemii lakosai számarányát tekmtve , e kór által nagy
ritkán lepettek meg és igen kedvező halálozási arányt tüntettek föl. Mely
állítás ellenében Dr. Aradi Aradról és Dr. flíakam Pápáról közlővel
ellenkezőt tapasztalni állít, midé5n azt mondják, hogy ök a zsidó betegek
jelentékenyebb száma közt a halálozást is nagyobbnak találák
ará.nylag.
.
.
.
.
Előadóhoz Dr. Fromhold azon kérdést mtéz1, valJon cholerabetegei
. közt nem voltak-e festé5k, kik oly anyagokkal foglalkoznak , melyek ozont
fejlesztenek k önnyii elillanásuk alatt, miután tapasztalat és tény, hogy
az ozontartalmú légkörben , péld. villámos zivatar után - a lég megtisztúlása folytán -·- a járványos betegségek terjedése, péld. a choleraé
hirtelen mintegy kettévágatik. Valjón tett-e kísérletek et ozonfejlesztéssel
és mi eredményét tapasztalá azoknak?
Mire R6zsay t?'. azon választ adja, hogy festő-betege nem volt, míg
az ozonnal tett kísérleteinél kevesebb halálozást nem tapasztalt.
Erre Fromhold tr. azt mondja : nem mindegy, hogyan fejlesztik ki az
ozont, mert ott, hol a ,küllégben 1 %-nyi ozontartalom van, gégegörcs
fejlődik megfúlással. Igy a terpentin-0lajat és egyéb illó anyagokat,
mint kellő mértékben ozont fejl esztőket a légtisztításra desinfectio végett
ajánlja.
Kovács S. Endre oda véleményez, miután e nemben bővebb tapasztalatunk nincs , kísérleteket kellene tenni, valjon tisztátlan légben az
ozon oly hatású-e, mint a tisztább, szabadabb levegőben künn a szabadban.
A cholera-kérdés kapcsában határozatba ment, hogy miután még
több tárgy is lesz megvitatandó s az idő rövid, a choleráról értekezendO.
Oláh és Korbély tr.-ok. előadásai s az a fölötti vita ma délutáni öt órára
tüzessenek ki.
K ovács S. Ewh·e főorvos úr, a nagygyülés 2-od alelnöke egy jobboldali felső állcsonton fészkelO carcinomatosus dag kiirtásáról értekezett,
mely esetben a hasonnem{i miítéteknél elé5fordtí.ló nagyfokú vérz-és csillapításának nemére, t. i. az izzó vassali csillapításra fordította a hallgatók
figyelmét.
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A kitünő érdekeltséget keltett s fényes rajzokkal díszített eH>adásnak
az évkönyv részére való átengedéseért előadó úr egyhangúlag felkéretett.
Ezután az orvos-sebészi szakosztály gyűlését felfüggesztve, az értekezlet államorvosi szakosztálylyá alakult.
Rimaszombatban, augusztus 14-én 1867.
Dr. B01'váth György,
Dr. Török János,

Dr. Bókai János,
az orvos-sebészi szakosztály elnöke.

szakoszt. jegyzők.

Második ülés augusztus H-én 1867.

A jegyzé5könyv hitelesítése után Bókai tr. elnök úr a szabályok értelmében az elnöki
széket az új választott elnöknek Kiss Antal tudornak adta át.
Mangold tr. Balaton-Füredré51 üdvözletét táviratoztatja,

mely szíves tudomásúl vétetett.
Tallián Gyula úr azon kérelmére, hogy csalári birtokán Nógrádban
levé5, Than Károly egyetemi tanár úr vegyi vizsgálata szerint, szénsavas
és k énsavas mész, magnesia- s natrontartalmú , igen sok szénsavval
ellátott ásványforrást, több tagú bizottmánynyal szíveskedjék a szakgyül és megvizsgáltatni a helyszínén;
határozatba ment, miszerint Pongrácz és Plichta nógrádmegyei
tudor urak kéretnek meg a fentebbi ásványvíz megtekintésére s e tárgyba!!
a központi bizottmányhoz küldendé5 tudósítás adására.
Kaczánder Áron tr.-nak a nagygyülésré51 szakgyülésünkhöz áttett azon
indítványára, hogy 3-4 értekezési tárgy tüzessék ki eleve a jövő évi
nagygyűlésre, a szakgyülés kinyilatkoztatja , hogy ö a középponti bizottság
ebbeli véleményét magáévá teszi, mely olykép ajánlja az indí~ványt
elfogadásra, hogy a szak.ülések, ha nekik az czélszerűbbnek látszik, tüzhessenek ki maguk számára a jövé5 évben megvitatandó szaktárgyakat,
a nélkül azonban, hogy a szakülés más tagjai a ki nem tűzött tárgyak
szőnyegre hozatalában akadályoztatnának.
_
H offmann Mihály városi s törvényszéki orvos Podgorze-n Krakkó
mellett,·egy új szerkezetű védhimlé5-óltó eszkö.zré51, melyet ~ „vaccir:ator"nak nevez, értekezik, bemutatván egyszersmmd az óramu által kis nyomásra működésbe hozható bé5r scarificatort. Eszközét a kormánynak pártolásra ajánltatni kéri.
A bemutatás köszönettel vétetvén, kisérlettétel végett értekez() a
pesti országos központi oltó-intézet igazgatóságához utasíttatik.
Fiichs tr. N.-Szebenbé51 víziszonyról szóló munkájának pár példányát
küldé be, mely, valamint a pár levélbé51 álló több példányban beküldött
tartalomjegyzék is, szétosztatott.
Langer Ignácz tr. volt északamerikai tábori orvos csonttöréseket
ábrázoló fényképeket mutatott be, melyek forradmányai ala~ából azt
mutatá ki, hogy a czombcsont-töréseknél különösen annak fels() harma18
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dán a felső rövid törvég jobbadán előre s kifelé, - az alsó hosszabb
törvég pedig föl- és befelé csuszamlik az izmok összehuzódása miatt. A fölkaron, különösen felső negyedében történt töréseknél hasonló tapasztalható a fönnebbi okból egyrészt, másrészt a czélszerűtlen eljárás miatt.
Előadó fölkarcsont-törésnél használandó külön sodronykészitményét az
alkalmazással egyben rajzban bemutatá, miként a czombcsonttörésnél
alkalmazott gépét is.
Az előadás köszönettel fogadtatott.
Plichta Soma tr. Losonczról a fehérnye-vizelésrőli tanúlmányait adá°
elő nehány tapasztalati tényt csatolva azokhoz. A húgyhajtókat, valamin,t a tej- és fürdő-gyógymódot nem találá sikereseknek, ellenkezőleg a
csersavas kinaltól jó eredményt észlelt.
Munkája az évkönyvbe fölveendő lesz.
Horváth Gyö1·gy tr. tanársegéd a Balassa tanár által végzett petefészek kiirtás gyógyúlással végződött esetéről értekezik. Az illető 30 éves,
még nem havadzott nőnél a méh, hüvelyes része fél hüvelyknyi darabját
kivéve, hiányzott.
A nagy érdekkel hallgatott előadás az évkönyvbe fölvétetik.
Szintén ö értekezett a hidegítő anyagokkal, különösen az aetherrel
történő helybeli érzéketlenítésröl, - mely czélra, miután a fölcseppentés
és elfúvás elégtelennek bizonyúlt, Richardson pulverisator félét készített,
- és aethertartalmú üveggel összekö~ött kettős kaucsuk-tömlőből álló
porlasztó félét állítván egybe. - Ujj-kiizesítést érzékeny, könnyen
ájúldozó egyénnél Balassa tanár úr ennek segélyével meglehetéísen fájdalmatlanúl hajtott végre, - de emlökiirtásnál, valamint az értekezés
alatti kísérletben a börnél beljebb ható sértés fájdalmas volt a bőr nehány
perez alatti elhidegítése után is. Nyelvalatti rák kiirtása és foghúz ás esetén
eléggé érzéstelenitö volt az eljárás.
Dr. Gr6sz Lajos szerint nem pótolhatja az a hangyhalvanyozást, de
azért ö apróbb műtéteknél és vizsgálatok esetén az orvosi gyakorlatba
fölvételét szintén czélszerűnek látja. Nagyobb mfüétnél azonban maga
Horváth tr. sem ajánlá ezt, inkább ott, hol péld. a chloroformozás nem
képes elaltatni valakit, mit Kun tr. is észlelt Balassa tanár úr által végzett emlörák-kiirtáskor sikerrel alkalmazni.
Az értekezés az évkönyvbe fölvétetni határoztatott.
Fanta Adolf székesfehérvári főorvos egy általa kiirtott gümős heréröl értekezett, bemutatván egyúttal a kiirtott herét is. A kiirtás gyökeres
gyógyulá~t eredményezett.
Az értekezés az évkönyvbe fölvétetett.
Batizfalvy Sámi~el tr. egy nagy fokú csipíz-zsugorban szenvedett 5
éves leánykáról tartott szabad előadást, kinél a zsugort LanO'er
tr. ame0
rikai nyujtó-gépével sikerült megszüntetnie. A gépet be is mutatta.
Továbbá egy negyedfokú dongaláb esetet is előhozott, bemutatván a láb
természethű gipsz-lenyomatait, melyeken látható vala, mily nagy fokban
volt elferdülve a láb a gyógyítás előtt és mennyire meglepöleg hasonlított az a rendeshez a kezelés után. Agyógyeredmény 8 hét alatt inmetszés, Stromeyer- és Scarpa-féle gép alkalmazásával éretett el.

Értekez_ö ~ölhi~ja az?kat, kik amaz amerikai gép gyakorlati alkalmazását l~tm kivánJák, sziveskedjenek öt itteni lakásán meglátogatni.
. ~efe~ezésül kiosztja testegyenészi gyógyintézetének múlt évröli
statistikáJát.
Értekezése az évkönyvbe fölvétetni határoztatott.
. Dr. Patzaiter Bécsből Dr. Port egyszerű, könnyen alkalmazható
gipsz-kötéséről értekezett demonstrative , kivált a czomb és alszártöréseknél használatba vehető módozatokat emlitve meg, a mint egy
:agy_ két rétű vászonból álló s gombostűkkel - a tagra fekvőleg összeillesztett k?zvetlen testfedezetet akarunk alkalmazni. Az ily kötés
~önnyen szétnyitható a gombostűk alkalmazása helyén. Maga a gipszk~tés alkalmazása a kéz megzsirozása mellett nem annyira kellemetlen,
mmt különben.
Az egyi·étü vászonburokra kenetik a gipszpép, mely nehány
perez alatt megszárad. A kétrétű vászonburok hátúl kettős en varratik össze, hogy a vászonlemezek közé jövő fösz által képzett két oldalsín hátúl mintegy csuklóizülettel birván, fölnyitáskor könnyebben kezeltethessék.
Az előadás tetszéssel fogadtatott és az évkönyvbe fölvétetni határoztatott.
A himlő-oltásról Sipos 1,gnácz tiszafüredi közpolgártól és Bir6y B éla
pestmegyei járásorvostól beérkezett beadványok R6zsay tr.-nak adattak át,
hogy azok a Pesten Ul'algó himlő s hagymázjárvány felőli közelebbre
bejelentett előadás alkalmával fölhasználtathassanak.
Kelt Rimaszombatban, augusztus 16-kán 1867.
Dr. Kiss Antal,

Dr. Horváth György,
Dr. Török János,

szakosztályi elnök.

jegyzők.

Harmadik ülés augusztus 16-kán 1867.

A mult gyülés jegyzőkönyvének hitelesítése után Kiss tr. az elnöki
széket átadá a közfelkiáltással mai napra felkért elnöknek Poor lm1·e tr.
kórházi főorvos úrnak, ki is elfoglalván az elnöki széket felszólítá az érte-.
kezőket , engednének a vidékiek tért a megyebelieknek , kik még
eddig az értekezlethez nem juthattak, mi elfogadtatván Kiss tr. nyitja
meg az értekezletet, szólván „a sebészi gyakorlat nehézségeiről a vidéken",
mondván: a vidéken a sebészet gyakorlatának nehézségei 1-ször,
hogy ritkán talál letelepedési helyén a fiatal sebész pályafutott idősb műt6t,
kittámaszúlnyerhetnemeg, 2-or, hogy szakavatott segítségre nem tehet szert,
mert kevés még vidéken a műtő-orvos, leginkább azért, mert az egyetemünknél még fennálló külön sebészi intézet kevesebbíti inkább, mint szaporítja
a műtőket, tehát laicus avatlan segédletére szorúl, 3-szor, hogy a műtét
szakma minden ágának körébe eső m{itételeket kell végeznie, tehát sok ké18*
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szültségTe s teijedelmesb eszköztárra van szüksége, ~-er :iehezebb műté:
telek előtt nincs alkalma hulla megtekintésre; 5-ör a v1dék1 betegek sebészi
bajokkal gyakran annyira elkésnek, hogy a műtétel sikerrel alig eszközölhető 6-or kuruzslás is igen utjában áll a sebészet gyakorlatának, 7-er
a műtéti utóápolás hiánya és az orvos kijátszása a betegek részéről,
8-or a műtét h elyiségének alkalmatlanságából háramló akadályok, 9-er a
kötszerészek távol eső lakásai. Mindezen pontokra vonatkozó, a gyakorlatból merítetett j ellemző példákat hozott fel. Két általa műtött
húgy-hólyag-követ bemutat ; valamint, ujab~ s~emészi eszközöket is,
melyeket mint Graefe által használtakat ö Berlmbol hozatott.
.
Ezen érdekes dolgozat az évkönyvbe felvétetm határoztatott.
Molná1· István tr. értekezik az alföldi sziksó termelésről 1-ször vegyi,
2-or orvosi tekintetben. Vegyi tekintetben 1-ör természeti soda jön elő kedves
hazánk Duna és Tisza közötti déli vidékein mint kivirágzat (efflorentia) részint annak földeiben, r~szint sziktalajain, részint mocsáraiban s tavaib~n
oldott állapotban. A tisztátlan „ziksó a sziktalajak s~prése által nyer.~tik.
A söprött sziksó tisztítása a sziksó gyárakban törtémk s a szappan s uv g
gyárakban mint kereskedési czikk szerepel. 2-or a mester~élt ~oda ~yá
rakban chlornatriumnak kénsavvali felbontása által nyeretik s Jegeczitett
állapotban vegyi s orvosi czélokra használtat!k· Orvosi tekinte:tben sziksó
a belgyógyászatban nagyban szerepel, legkivált gyomor ba~okban s a
görvélynél. Az idült börbajoknál is hathatós szernek nyilvánult. A
natron fürdök oldó erejüknél fogva hatályo~ak.
.
Ertekezlete az évkönyvbe folvétetm határoztatott.
Erre válaszol~lag Baruch tr. a nyiregyházi sóstónak nagy konyhasó tartalmát emeli ki, megjegyzi továbbá, hogy ö daczára ez előnynek
sokkal szerényebb a széksósfürdök javalatára nézve. Hasznosságukat,
hatásukat maga is tapasztalta, de szabatosabban meg lfell határo~nunk a
kóralakok sorát, melyek ellen használhatjuk. - Elettani k1sérletek
nélkül biztos alapra szert nem tehetünk, szóló legközelebb közzéteendő
e tárgybani észleleteit eddig megczáfolhatlan tény g!anánt azo~ észleletét közölheti, hogy a fürdök használata közben a vilsavak a v1zele~ben
elenyésztek vagy legalább k evesbedtek; - későbbi észleletek dentendik föl, hogy mennyire áll e tünemény összeköttetésben a tapasztalattal
angolkóros és görvélyes gyermekeknél, mily kitünö hatással v~nnak. Szóló
folytatandja kisérleteit és csak akkor, ha elegendő adattal birand fog a
nyilvánosság terére lépni.
Dr. Majorossy Géza egyet. tanársegéd a karütér két rendellenességét
tárgyalta és két boncz-készítményben bemutatta.
.
Az egyik esetben a karütér osztatlanúl mint orsóütér fut le, a pótütér pedig a hónalji ütérböl ered ; a másik esethez a kar?tér osz·
tatlanúl mint singütér folytatása által képviseltetik, melyhez Járul egy
hosszú összekötő ág, a kar és pótütér közt.
Az érdekes előadás a rajzokkal együtt felvétetett az évkönyvbe.
Fehfr Nándor tr. a kobált betegségről értekezik. A kobált termeléssel foglalkozó munkások különfélekép betegednek meg. Tapasztalhatni egyrészt edzéseket a külbörön s az ezzel határos t~st-üre
geibe vezető takhártyákon, továbbá körülirt orbánczos lobokat és kis feké-
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lyeket, másrészt hurutos és lobos bántalmakat a tüdő és gyomor takhártyáján és utólagosan táplálási zavarokat.
Némely kobált érez egészen 41 % mirenyt tartalmaz, ez idézi elő a
kórtüneteket, a kobált-betegség tehát idült mirénymérgezésnél nem
egyéb.
A gyógyítás oki javalata igényli a munka gyakori cserelését és
abbahagyását, a kó1javalat a felvett mireny kiküszöböltetéi:;ét a testből
a mit legczélszeriibben meleg fürdök s olajos hashajtók által elérhetni'.
. .
Felvétetett az évkönyvbe.
Óvá1·y Pál Tokaj vidékének térképét mutatta be földtani tekintetben, mely után a tokaji bor vegyelemzéséröl értekezett, utána pedig
annak gyógyerejéröl az általa tapasztalt eredményeket beszéli el s felszó·
lítja az orvosokat, hogy ha nekik valódi tokaji borra van szükségük, hozzá
fordúljanak, szivesen szolgál nekik utánvét mellett.
Borainak bővebb megbirálására Pataki , Knöpfler, Szabó Dávid,
Kovács S. Endre, Kiss Ant., Patzek s Poor urakat, mint kiküldött tagokat kérte fel.
T örök János értekezik a vízkór kiválóbb társbajai s alakjairól a
gyógyeredménynyel Tornallya vidékén. - 2 % -át tevék betegei összegérn;k 180 számmal 5000 rab s szegény megyei beteg közöl. E baj elég
gyakori Gömör megyében, mert például Rimaszombatban 8 % halt el
1855-64-ig. A tornallyai egyházban 1801-67-ig 4%.
Az érdekes s Gömörmegye közegészségéröl szóló értekezés az évkönyvbe felvétetett.
Horváth György tr. egy általa műtött osteo-cysto-carcinoma-nak esetét
az alsó állcsonton rajzokkal mutatta be; a kiirtott, illetőleg az alsó állcsont
megfelel() részének a daganattal való egyidejű kimetszett r észe 5 font 3
lat volt, mely gyermekfönyi nagyságban ült a beteg alsó állának jobb felén;
a műtét folyó év augusztus 4-én történt s már harmadn apon, midőn a
kötés először felbonfatott a sebszélek te~jesen össze gyógyultak s a
beteg némi csekély láz mellet fennjárt.
.
'
Előadó az érdekes tárgynak kidolgozására s az évkönyvbe a rajzok
mr llékletével való átadásra felkéretett.
R6zsay tr. a pesti közkórházban a hagymázravonatkozólag szerzetfészl eleteit adja elő, melyszerint az ez idö alatt ápolás alá került 2500 h~gy
mázos közöl meghalt 313 vagyis 12 1/ 2 °/0 • A hagymázt előidéző okra
nézve figyelmeztet Buhl és Pettenkoffer kutatásaira. Ezután értekezik az
1867-ik évi hagymáz járványról valamint szintén az 1862-diki himlő
járványról.
A hagymáz járványról tartott előadás az évkönyvben kinyomatni
határoztatott.
Spitzer tr. a gyógykezelésről átalán értekezett. Bevezetésül megemlíti, hogy sok orvos az ódon itéletekhez ragaszkodik s a tapasztalásnak
jelképes nyelvét használja, mely tudaton nem alapszik, mig ellenben
másoktól látja a tudományt üres üzérkedéssé elfajulni.
Végre olyszedí javaslatokra utal, mely az észszerii gyógykezeléshez
vezetne, a haszonszenvészetet sem zárván ki.
Tudomásúl vétetett.
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Szohner tr. értekezletét, ki a megjelenésben gátoltatott, Poor tudor
röviden adta elé> a veleszületett vagy öröklött bujakórról
köszönettel fogadtatott.
Több tárgy nem lévén, illeté5leg az időből egészen kifogyván, elnök
jegyzőkönyvi hitelesítő bizottmányt nevezett ki,
.
melynek tagjaiúl Csorba, Frantz Klein, Donogány, Majorossy, Ováry s
Patzek ttr.-ok kérettek fel.
Kelt Rimaszombatban, augusztus 17-én 1867.
Dr. Poor lm1·e elnök.
D?·.
Donogány Jakab ,
Dr. Horváth György,
Dr.
Fr·antz
Alajos,
Dr. Török János,
Dr. Óváry Pál,
szakülési j egyzök.
Dr. Majorossy Géza,
Dr. Patzek M6ritz,
Dr. Csorba Lajos,
Dr. Rlein Nihály.
a

hitélesitő

Melléklet az orvos-sebészi szakosztály második ülésének

1

1

'
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Podgorze város tiszti orvosa.

Az államorvostani szakosztály jegyzökönyvei.
Első

jegyzőkönyvéhez.

Azon sok kellemetlenség között, melylyel az oltó orvosnak küzdenie kell, kiemelendőnek tartom egyaz oltoncz hozzátartozóinak előitéletét az oltási műtét irányában, másrészt az oltoncznak vonakodását. Tudvalevő dolog, hogy a falukon történő oltásnál a harmadik év fogadtatott el határidőül, igy
aztán megtörténik, hogy a megjelenő oltonczok között sokan találkoznak olyanok is, kik a harmadik évet
betöltötték, sőt azt már régen túl is haladták, minekfolytán már képesek valamely vágó vagy szúró eszköz (oltó-gerely, Lancette) megismerésére, minek aztán az szokott következése lenni, hogy az ilyetén esz·
köz szemlélete nemcsak az oltoncz hozzátartozóit, de még inkább magát az oltonczot annyira megfélemlíti,
hogy az oltó orvosnak a gyermek vonakodása folytán lehetetlenné tétetik, miszerint az oltást véghezvivő
kezét rögzíthesse s magát a beszúrást a művészet igényének megfelelően véghezvihesse. A csupán egy
oltoncznak vonakodása folytán támadt kiáltozás és sírás nem ritkán a többi jelenlevő oltonczot is megrémíti, mi által maga az oltási műtéte! átalános véghezvitele szenved.
Hogy a beszúrást, mint az oltási műtét legfontosabb mozzanatát, minden körülmények között az
oltoncznak bármily nagy vonakodása esetében is a legbiztosabban lehessen véghezvinni, indíttatva érzém
magamat ezen műtét kivitelén könnyebbitendő, egy e czélnak megfelelő tulajdonokkal biró eszközt egybeállitani, a mi nekem még az 1855-dik évben sikerült is.
Az oltó-eszköz, a mely általam „vaccinator"-nak neveztetett el, a következő tulajdonokkal bír: 1) A
mi a gyorsaságot illeti, a melylyel ezen új eszköz segedelmével az oltások véghezvitethetnek : ezen gyorsaság úgy aránylik minden ez ideig használatban levő oltó-eszközök által eredményezett idökiméléshez, mint
a hogy aránylik 1 a 4-hez, vagy más szavakkal, a vaccinator négyszerte gyorsabban olt, mint bármely
más oltó-eszköz. 2) A mi a fájdalmatlanságot illeti, e részben csupán csak azt k ell megemlítenem, hogy ez
eszközzel az oltonczok alvás közben is beoltathatnak, a nélkül, hogy fölébrednének. 3) A beszúrás oly
nagyfokú biztonsággal történik, mikép az oltoncz részérőli legnagyobb ellentállás sem hiúsíthatja meg
annak véghezvitelét. 4) A vaccinator olyaténkép van szerkesztve, miszerint még az olyan is, ki az oltás
műveletében egyátalán járatlan , a legnagyobb biztonsággal véghez viheti azt, és hogy a
remegő kezű s a szenvedő szemű is a legjobb sikenel használhatja: 5) Oly alakkal bir a vaccinator, a
melynél fogva az használat közben az oltoncz előtt tökéletesen elrejtve marad, igy a gyermeknek félelme,
mely azt az ilyetén eszközök látásakor rendesen meglepni szokta, elő nem idéztetik. Végre 6) a vaccinator
megszerzése igen kevés költséggel jár.
Végül tisztelettel bátor vagyok megjegyezni, mikép már 1832 óta működöm mint városi orvos s
1857 óta még mint törvényszéki orvos is Podgorze-ban Krakkó mellett, a mely alkalmazásomban évenkint

ülés augusztus 13-kán 1867.

Elnök: Pataki Dániel tr.
Jegyzők : Plichta Soma és Raisz Gedeon ttr.

bizottmány tagjai.

Hoffmann M. L. t?'. új oltóeszközének a "vaccinat01·" -nak ismertetése és ajánlása.
részről

12-15 faluban átlag 800-1 OOO oltonczon végzem az oltást, ebből kiviláglik, hogy az általam feltalált új
-0ltó-eszköz használhatóságát kipróbálni nekem elég alkalmam volt.
,
.
.
„
Azon tiszteletteljes kéréssel rekesztem be j elen ismertetésemet, méltóztassek ~~ 1g~n .~1~ztel~ gy1:lekezetnek ezen eszközzel véghezvitt próba-oltások után a tapasztalt adatoka~ az eszkoz m~~osegét ill~tőleg e
részbeni competens nyilatkozatban bizonyítani s ha azt netalán az általa:ios oltás esz~ozlésére elony~yel
használhatónak tartaná, a magas m. kir. kormánynak oly módon ajánlam, hogy vaccmatoromnak kizárólagos használata - fent elősorolt tulajdonainál fogva - a hivatalbóli oltásoknál elrendeltessék.
Rimaszombat, augusztus 12-én 1867.
Hofmann 111. L.

Az ülés délelőtti 11 1/ 2 órakor vette kezdetét a „Három rózsa" czímű vendéglő nagytermében.
1. Elnök mielőtt székét elfoglalná, meleg szavakban mond köszöne„ „ .
„
tet a szakosztály tagjainak iránta tanusított :figyelm~ s bizalm~ért. .
Mire a szakosztály ismételt sz1ves éljenekkel udvozh elnokét.
2- Kun Tamás tudor egy általa, a ha7.ai orvosi és közegés~ségügyi
rendezésről irott terjedelmesebb művet mutat be s erre nézve ~mdene~
előtt arra kéri a szakosztályt, hogy az, a ~ódot és nézpontokatjelölné k1,;
melyek szerint említett műve a szakosztály _által tárg~alá~ alá„ veendo
lenne, egy részről, mivel ez már a munka terjedelme miatt 1s ~z~l~~éges1,1
más részről, pedig mivel e nélkül az egyes pontoknál netalán k1fejlodheto
viták érezhetöleg hosszasb terjedelménél fogva, a tárgyalás kelleténél
.
. ,
több időt venne igénybe.
B..aczánder Áron tr. kiemeli az ügy kiváló fontosságát és azt i~ditványozza, hogy a szakosztály tegye magáévá Kun tr. munkálat~t ~adják,~
ezt a nagygyülés által a közegészségügy rendezése tárgyában k1kuldendo
bizottmánynak munkálatánál leendő felhasználás végett.
„
G1·6sz Lajos tr. emlékezteti a szakosztályt a közegészségugy rendezése tárgyában 3 év előtt tett indítvá~yára s ~ szőnyege~ forgó ~~rgy
vitatása körüli első kérdésül azt tekinti, ha valJon eg~átaljában szukséges-e javaslatok után, miket a nagygyűlés e tárgY:ban ismételve tett, még
egy javaslat készítése. Ily szükségesség iránt szermte kétség sem leh~t,
de a mű te1jedelme annak itt rögtöni tárgyalását ~em enged':"én meg, öt
tagú bizottságot javasol kiküldetni a mű megbirálása és Jelentéstétel
tb
végett.
. "d k"
HaUsz Géza tr. szükségesnek tartaná a munkát rövi
iv?na an a
szakül~s előtt megismertetni, mielőtt az bizot~ságnak adatnék k1.
Ováry Pál tr. a munka _könnyebb megbir~lhatás~ vég?ttazt anagyülés
költségén kinyomatm s a tagok közt k10sztatm óhajtaná.
y

g

-
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Knöpfie1· Vilmos tr. sajnálattal említi, mii;;zerint a közegészség tárgyában ekkoráig szakemberek közreműködésével ugyan , de a nagy
közönség hozzájárulta nélkul csak felsőbb rendeletek által tétettek intézkedések, valamint azt is, hogy a pozsonyi XI. nagygyűlés által elfogadott s már az országgyűlés elé teijesztett javaslat ott még mindez ideig
nem tárgyaltatott, melyet a jövé5ben a miniszteriumhoz kiván beadatni.
Kovács S. Endre tr. az ügy késedelmének okát abban találja a
kormány részéré51, hogy a belügyminiszterium egészségügyi osztálya még
nincsen szervezve, az országgyűlés részéré51 pedig, hogy az a nagy közjogi életkérdésekkel levén ez ideig csaknem kizárólag elfoglalva a közegészségügyi javaslat tárgyalására ideje nem is lehetett. Kun tr. munkáját az indítványozott bizottságnak megbirálás végett kiadatni, s az ennek alapján teendé5 javaslatokat pedig a miniszteriumhoz beadatni kivánja.
Baruch tr. attól tart, hogy az ily uton létrejövendő javaslat nem
lenne az orvosi közönség többségének tulajdona, s e szempontból ő is Kun
tr. munkájának kinyomatását óhajtja.
Kátai tr. elé5adja, miszerint ezen indítványnyal, mely egyébiránt nekünk orvosoknak legfübb tenni valóinkkal, miíködéseink lényegével a
legszorosabb összeköttetésben van , már két gyűlésen vagyunk hogy ne mondjam - mortificálva. Nem azért használja ezen kifejezést, mert ennek elintézését maga is egyik legszükségesebbnek nem tartaná, hanem mert benne eredményre jutni, úgy látszik, nem vagyunk
képesek. S hogy ez igy van' annak szerinte egyenesen az az oka mert
.
' dinem a 1egegyenesebb uton Járunk.
Ha most Kun tr. úr szorgalmának
cséretes eredményét, ezen elé5ttünk levő munkálatot elfogadjuk is, ujra
ott leszünk vele,. a hová a m.-vásárhelyi és pozsonyi munkálatokkal jutottunk, t. i. hogy máig is elintézetlenek, s miért? mert annak életbelépte1:ése ~em mi tőlünk függ: Hogy tehát czélhoz jussunk, azt szóló egyedül
ugy es nem másként véh .elérhetőnek, hogy körünkből egy tekintélyes
küldöttsé~et nev~zzünk ki, :n:ely a belügyminiszterhez menjen és ké1je,
hogy a mmdnyáJunk által kivétel nélkül várva vártközegészségügy rendezését minél hamará.b b eszközölni sziveskedjék.
Poor Imre tr. a pozsonyi nagygyűlés munkálatát kimerité5nek nem
tartja, mennyiben az feladatának csak egy részét oldotta meg, vagyis
csak azon volt, hogy az orvosok számára oly hatáskört teremtsen, melyben az ügy rendezése lehetővé váljék. És mert így avatatlanok elé5tt az
egész elaboratum oly színben tűnhetik fel, mintha csak állásokat akarnánk magunknak teremteni, nem pedig a közegészségügyet rendezni.
Szerinte oly javaslat volna készítendé5, mely magában foglalja a közegészségügy minden ágára, s ezek között az orvosi ügy rendezésére is
szóló szabályokat. Minthogy pedig ily javaslat készítésére eddigelé sehonnét sem történt kezdeményezés, és minthogy a kezdeményezésre ezen
szakgyűlést illetékesnek tartja, azt javasolja, hogy tegyen a szakosztály
a nagygyűlésen indítványt az iránt, hogy ennek kebelébé51 a kormányhoz a közegészségügy tárgyában felterjesztés történjék. Tekintetbe vevén ~zonban azon körülményt, hogy a kormányban jelenleg nincsen oly
képVIseletünk, mely közegészségi ügyeinket ott mozgásba hozná ; azért
a „segíts magadon s Isten is megsegít" példabeszéd utmutatása szerint
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teg:yünk ma~unk is, azaz: szólítsuk fel a jogilag még meg n em szünt orvosi kart, mmt a haza minden vidékén lakó orvosokból álló testületet,
hogy kezdje meg újból működését; mi ha megtörtént, a nagygyűlés Kun
t r. U:l~nkálatát megvitatás és véleményezés végett ehhez tehetné át.
6haJtJa szóló , hogy a tárgy addig is minden oldalról megvitattassék
a szaklapok utján s ily módon készíttessék elő számára valódi közvélemény.
Kátai tr. szerint tényleg nincs orvosi kar s e szerint erre nem is lehet semmit bízni.· Ismét a kérvenyezé5 küldöttséget javasolja.
Grósz tr. kétségbevonja Poor tr.-nak azon állítását, mintha a pozsonyi
elaboratum csak az orvosi ügyet illetné. Úgy hiszi, hogy az orvosi kar
nélkülünk is feltámadhat halottaiból, de a nagygyűlést is elég tekintélyesnek tartja arra, hogy az ügyet kezdeményezze. Kátai trt pártolja azon
hozzátétellel , hogy Kun javaslata adassék át a kérvényezé5 küldöttségnek.
Kovács S. End1·e a kezdeményezést a nagygylilés elsé5 teendőjeűl jelöli ki, mód gyanánt pedig a belügyministeriumhozi folyamodást, hozzá
adván, hogy az adatokat elég lesz az illető ministeri bizottmánynak annak idejében átszolgáltatni.
Hulász G. tr. szerint szintén tenni kell, még pedig vegyes, - azaz:
nem csupán orvosokból álló küldöttsög által, hogy így a nem-orvosok érdekeltsége is felköltessék. Ezen küldöttség kérje egyszersmind, hogy a
felfüggesztett orvosi kar is újra felélesztessék.
Kátai tr. Halásznak válaszolja, hogy az orvosi kar felélesztéséhez
épen nem szabad kötnünk magunkat, miután két halottat feltámasztani
sokkal nehezebb, mint egyet s a kérvényezé) küldöttséget tisztán a közegészségügy rendezésének sürgetésével kivánja megbízni.
Elnök ezek után a vita alatt levő kérdéseket úgy formulázza, hogy
az első az: valjon kiküldessék-e a többször említett kérvényezé5 küldöttség?
és tárgyaltassék-e Kun tr. javaslata s mi módon? mire nézve Knöpfler
tr. két formulázott indítványt terjeszt elő, melyek is e következők :
1. Szólíth·-;sék fel a magyar orvosok és természetvizsgálók jelen
nagygyiilése arra, hogy ·kebelébé51 pesti és vidéki tagokból álló 15 tag?küldöttséget jelölne ki, mely ezen nagygyűl~s be;égezte után belügym1nister ő nméltóságához azon sürgé5s kéréssel Járuljon, hogy a közegészségügy hazánkba i mieléíbb rendeztessék.
.
2. Válasszon a szakosztály kebelébéH egy bizottmányt, mely lúin tr.
munkálatát tüzetes megbirálás alá vegye.
.
Mindkét indítvány egyhangúlag elfogadtatván, a második pontban
javaslott bizottmány ba Pataki Dániel úr elnöklete alatt t~gokúl Knöpfler
V.,.SzabóDávid, Grósz Lajos, Kun Tamás, Poor. Imre, Kiss Antal, ~atzek
Mór és Halász Géza tudorok választattak meg, Jelentés~k a pénteki szakülésben clváratván.
K. m. f.
Dr. Ptichta Sama,
D?·. Raisz Gedeon,

Dr. Pataki Dániel,
elnök.

szakoszt. jegyzők.
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai.

19

146

Második ülés augusztus 14-én 1867.
1. A mult ülés jegyzőkönyve felolvastatván

hitelesíttetett.
2. Elnök Pataki Dániel tr. az alapszapályok értehnében leköszön s
új napi elnök választására hivja fel ~ szakosztályt.
.
..
Knöpfler Vilmos tudor egyhangulag napi elnökké választatott, k1 is
elnöki székét elfoglalja.
3. Napi elnök Knöpfler Vilmos tr. miután elnöki székét elfoglalta,
az osztály tagjainak rendelkezésére két általa Marosvásárhelytt tartott
népszerű természettudományi felolvasás számos nyomott példányát bocsátja.
Mit a szakosztály köszönettel fogadott.
4. Olvastatott az állandó központi választmány Szuper Lajos tr.-nak
honi fürdőink felvirágoztatására vonatkozó indítványa felőli jelentése,
melyben hazai gyógyvizeink óhajtott értékesítésének akadályait a közlekedés hiányában, az orvosi politia nem létében, sok fürdőnek primitív
állapotb,ani sinlödésében és hazai orvosaink riagy részének honi gy6gyvizein.k
iránti közönyösségében véli keresendé5nek s e bajok orvoslására azt javasolja, hogy hazai közegészségügyünk akként rendeztessék, miszerint
gyógyvizeink helyein a közegészségi rendszabályok orvosi poli~ia ált~l
foganatosíttassanak; továbbá, hogy a fürdővendégek méltányos igényeit
kielégítsék és végre, hogy az egyetemnél fürdészeti rendkivüli tanár
alkalmaztassék.
Melyre hosszasb megvitatás után az határoztatott, miszerint ezen
jelentés áttétetvén a közgyűléshez, kéressék meg az, hogy honi fürdőink
nek a jelentésben vázolt hiányait is érvül használtassa azon küldöttség
által, mely a szakosztály tegnapi ülésében elhatározott indítvány értelmében a közegészségügy rendezésének sürgetése végett a belügyministerhez lesz menesztendő.
5. Olvastatott ugyancsak a középponti választmánynak jelentése néhai
Gerley tr.-nak a hülyék és elmebetegek tárgyában tett indítványa felől:
Ez is a fentebbi czélból és kérelemmel ugyancsak a közgyűléshez
áttétetni határoztatott, a hozzá mellékelt s e tárgyban tett statistikai
kimutatás pedig a nagygyűlés levéltárába tétetni,rendeltetetett.
6. Olvastatott ismét a központi választmány jelentése Kaczánder Aron
tr.-nak a hasonszenvészek öndispensatiója ellen beadott indítványa felől
és ezzel kapcsolatban a győri orvosgyógyszerész egyletnek Kaczánder
tr. indítványával egyértelmű kérvénye. - Ugyanez ügyre vonatkozólag
jelenti Bódogh Albert tr .. hogy a szabadkai orvosgyógyszerész egylet is
egy é5 hozzá, mint a borsod-miskolczi orvosegylet elnökéhez küldött nyi·
latkozatban hozzá járul Kaczánder tr. indítványához.
Ezen tárgy felett hosszas vita keletkezett, melyhez számos többeken kivül Grósz, Oláh, Halász, Kátai, Poor stb. tr.-ok szólottak.
Szintén az elöbbeniekhez hasonló kéréssel a közgyűléshez áttétetni
rendeltetett.
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7. Olvastatott végre megint az állandó középponti választmány jelentése Kun Tamás tr.-nak azon indítványa felé51, mely az egészségügynek
az országgyülésen való képviseltetését tartalmazza.
E tárgyból ·folyólag többek között Poor tr. a központi választmány
véleményével ellenkezőleg azt indítványozza, hogy kéressék meg a többször említett küldöttség utján a magas kormány arra, miszerint addig,
mig az országgyűlés felső házában a rendi képviselet elve fennáll, az orvosi, - valamint minden tudományos rendnek s ez által magának a tudománynak adassék a felsé5 táblánál képviseltetés.
.
Hosszasb vita után Poor trt felhivta a szakülés ezen mdítványa
irásbai feltevésére, egyébiránt ezen indítványát a ~zakosztály szavazati
többséggel magáévá tette.
K. m. f.
Dr. Plichta Soma,
Dr. Raisz Gedeon,

Dr. Knöpfler Vilmos,
elnök.

szakoszt. jegyzők.

Harmadik ülés augusztus 16-án 1867.

1. A mult ülés jegyzőkönyve felolvastatván

hitelesíttetett.
2. Elnök Knöpfler Vilmos tr. az alapszabályok értelmében leköszön s
új napi elnök választására hivja fel a szakosztályt.
Flór Ferencz tr. közakarattal e nap elnökeül megválasztatott s
székét el is foglalta.
3. Poor tr. benyujtja általa az orvosi ren~nek a hongyülésen
leendő képviseltetése tárgyában tett inditványnak irásba foglalt szövegét mely is a következő:
'
„A m. orvosok természetvizsgálók államorvosi szakülése indítványozza: Mondja ki a m. orvosok és természetvizsgálók XII-ik 1:1· gyülése,
miszerint óhajtjuk a tudománynak általában, különösen pedig a közegészségügynek e tárgy méltóságához illő képviseltetését a haz~ tör:
vényhozó testületének főrendi táblájánál is. - Hálás hódola~tal ismeri
el a m. orvosok és természetvizsgálók XII-ik nagygyülése hazai törvényeink amaz igazsáo-os és bölcs intézkedését, miszerint országi képviselé5vé
minden erre töi~ényesen képesített, - akár a tudomány, akár az ipar
bármely ágának élő - honpolgár megválasztathatik, a ki a közügyekben való buzgó részvét által polgártársainak bizalmát ~iérdei:nli. Azonban a hazai törvényhozó testületnek fe!sőháza _rendi képvise!ettel
is bfr, melyben a tudomány mint ilyen, képVIselve mncsen. E tekmtet:
ben óhajtja a nagygyűlés, hogy a felsé5ház méltósági, főpapi és születési
aristocratiája közé adoptáltassék a jelen század uralkodó hatalmá;1;1ak ~
tudománynak aristocratiája egyszersmind. Nevezetesen, hogy a forendi
táblánál a m. tud. akadémia elnökének, - a k. m. tudományegyetem
kormánynokának (rector), - a műegyetemek főigazgatójának, a m. k.
természettudományi társulat s az orvosi kar elnökének ülése és szavazata legyen."
Ezen szöveget a szakülés egész terjedelmében és egyhangulag elfogadta.
19*
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4. Olvastatott egy a barsmegyei orvosgyógyszerész-e.gylet ált~l
beküldött teijedelmesebb irat, melyben ezen egylet a pozsonyi nagygyulésnek a közegészségügy tárgyában készitett munkálatára részéről tett
megjegyzéseit közli.
A többi adatokkal leendő felhasználás végett a nagygyülés utján a
középponti választmánynak átadatni határoztatott. ·
5. Olvastatott a Kun Tamás tr. munkálata feletti véleményadás
végett kiküldött bizottság j elentése, melyben az javasoltatik, hogy ezen
munkálat is, mint szintén adatúl szolgálandó, a középponti választmánynak
adassék át; - óhajtja egyszersmind a mű kinyomtatását, de a szerző
költségén.
A bizottság ezen javaslata elfogadtatott.
6. Rózsay tr. rövid szóbeli jelentést tesz azon neki véleményezés
végett kiadott 3 be;:idványról, melyeket Sipos Ignácz, Jeitteles Zsigmond
és Biróy Béla urak a himlőoltás tárgyában a nagygyűlés elé terjesztettek. - A vélemény folytán ezen iratok a levéltárba lennének teendők.
Elfogadtatott.
7. Bolyó Károly tr. felolvasást tart: „az elmebetegek társas életéről
s ennek erkölcsi gyógyelőnyéről jól rendezett tébolydák körében."
.
Ezen értekezés az évkönyvbe felvétetni határoztatott.
8. Niederman <.:Jy. tr. felolvasást tart „a tébolydákról.
.
- Ezen értekezés szintén az évkönyvbe felvétetm határoztatott.
9. Poor tr. indítványozza, hogy ama feliratban, melyet az államorvosi szakülés indítványára a nagygyűlés a közegészségügy rendezése tárgyában a nmsgu m. k. ministeriumhoz be fog nyujtani, a következőket
is beiktassa :
„A közegészségügy érdekében ohajtandó levén, hogy az or,vosi kar
mőködését ismét megkezdje: a m. orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése felkéri a m. k. ministeriumot e tekintetben intézkedni."
Az iratilag benyujtott indítvány egyhangulag elfogadtatott.
10. A közgyűlésen a szakosztály által teendő indítványok elkészí. tésévcl
K~öpfler , Poor, Halász tr.-okból és a két jegyzőből álló küldöttség bizatott meg.
11. Arányi tanárnak ujabb közleményei a máj kórboncztanáról.
Ámbár szorosan véve tárgyuknál fogva nem ezen szakosztály körébe
tartoznának, általános értekük miatt mindazáltal kedves tudomásúl vétetik s irásba foglalva az évkönyvbe kinyomatni rendeltetik.
12. Ezen jegyzőkönyv hitelesítésével -.
az elnökön és jegyzökön kivül Poor, Halász, Knöpfler és Patzek
tr.-ok bizattak meg.
Kelt Rimaszombatban, aug. 16-án, 1867.
Fl6r Ferencz,
Dr. Raisz Gedeon,
elnök.
Dr. Plichta Soma,
szakoszt. j egyzök.

Dr. Patzek M6ricz,
Dr. Halász Géza,
D1'. Poor lmr.e.
\

Melléklet az államorvostani szakosztály 3-dik ülésének

jegyzőkönyvéhez.

Dr. Rózsay J ózsef j elentése a himlő-oltásra vonatkozólag beé1·kezett nyilatkozatokról.

Tisztelt szakgyülés !
Nekem jutván azon megtisztelő feladat, hogy jelen XII-ik nagygyülésünkhöz beküldött a himlő-oltás
ról szóló nyilatkozatokról jelentést tegyek. Van szerencsém a tisztelt szakosztályt értesíteni, hogy az említett
tárgyra vonatkozólag hárman és pedig következőleg nyilatkoztak :
.
A) Biróy B éla, pesti:ie~ye~ járásorvos Soroksáron, 23 évi gyakorlat folytán azon meggyőződésre
Jutott, hogy nemcsak az elso himló-oltás hasznos, de a többszöri is múlhatlanúl s:::üks~qes. Ezen állítás Soroksár
és Haraszti községeknek (hol idevágó adatait szedé) elöljárósága és a járásbeli szolgabiró által hitelesített kimutatásával támogatja, mely szerint Pest-megyében 15 év alatt a himlő-járvány többször uralkodott, legelteijedtebben az 185%-ik években, mikor 718 himlöbeteg volt, ezek közöl 531 beoltott nagykorú
és 187 még be nem oltott csecsemő.
·
Mellékelt
I. sz. hivatalos rovat azt mutatja, hogy Soroksáron 1852-töl 1867-ig, tehát 15 év alatt 14 beoltott
nagykorú és 23 csecsemő vagy még be nem oltott nagyobbkorú halt el himlőben.
.
II. sz. hivatalos rovat szerint Haraszti községben ugyanazon években 9 egyén esett a himlő áldozatául.
A szintén mellékelt 5 rendbeli bizonyítvány erősíti értekező úr azon állítását, 1-ször hogy az elhaltak
egy (legnagyobb) 1·észe nern volt beoltva és hogy a többi is csak egys:::m· részesült az oltásban, mely egyszeri
oltás szerinte sikertelen lehetett, vagy ha nem is, véderejét már veszthette.
2-szor hogy a himlő a beoltott egyéneknél 1·itl.:ábban fordúlt elő, enyhébb lefolyású és jobb kimenetelű
volt mint azoknál, kik nem oltattak be.
.
3-szo:::-. Nyilatkozó úr szintén hitelesen bizonyítja általa az oltás védereje mellett felhozott azon feltűnő esetet, hogy himlős anyát szopó - de már beoltott csecsemö - himlőbe nem esett, és i~mét, hogy férj és
feleség himlőben feküdtek, mig attól beoltott gyermekeik mentek maradtak.
Ennek folytán nyilatkozó úr ·oiztos reményét fejezi ki a felett : hogy ha az első oltás után ez kellö idő
ben ismételtetnék, a hólyagos himlő végképen kiirtatnék.Sürgetöleg felkéri a nagygyűlést, miszerint intézkedjék,
hogy mindazon akadályok, m elyek a himlőoltásnak utjában állanak, mielőbb elháritassanak és egyszersmind a többszö1·i oltás is kötelező erő1·e emeltessék.
B) Jeitteles Z sigmond, Barsmegye járási sebésze, ki már 33 éven át eszközli évenkint középszámitással mintegy 1000 egyénen a himlőoltást, leginkább Schaller tr. felszólalása következtében a barsmegyei

<>rvosegylethez intézett nyilatkozatában, melyet a nevezett egylet tisztelt elnölrsége nekünk beküldeni szíveskedett, így szól: „33 éven át tapasztalt és igazságon alapuló végeredmény szolgáltatja azon fontos
bizonyítékot, hogy a tehénhimlönek van védereje és használhatható anyaggal oltván, ha az oltást természetének megfelelöleg eszközöljük, az oltott a természetes himlötöl és következményeitől általában ment
marad."
C) Sipos Ignácz, tiszafüredi közpolgár, ki a himlöjárványokat 1840 óta figyelemmel kísérte, következő tapasztalatait tudatja : .
1-ször. Ha a járvány az évi oltást megelőzte, igen terjedt volt.
2-szor. A még be nem oltottak a himlőben rendesen elhaltak, míg a beoltottak mind fölépűltek.
3-szor. Állítja, hogy a himlőoltás meghonosodása· előtt a Tiszavidéken a himlő gyalp)ri volt, :és ha
nem is volt mindig halalos kimenetelű, de rosz következményei, milyen például a megvakulás, elrútulás, ·
stb. ritkán maradtak el. Mióta azonban a himlőoltás évenkint eszközöltetik, a himlő sokkal ritkább s több- ·
nyire jó kimenetelű, különösen azoknál, kik sikeresen oltattak be és kellő ápolásban részesülnek. '
Állításának bizonyságául a tiszafüredi ref. egyház anyakönyvének kivonatát közli, mely szerint:
Az 1810. évben · 6 míg már az 1850. évben " 1811. "
63
"
"
" 1851. " .
" 1812. "
5 „
" " 1852. "
"
" " 1853. "
2
" 1813. "
" 1814. "
:l
"
"
1854. "
. f)
1815. "
83 "
" " 1855. "
·~
~ 1816. "
"
„ " 1856. "
1

· 1

r
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Az 1817. évben mig már az 1857. évben
" 1818. "
1 "
"
" 1858. "
" 1819. "
37 "
"
,, 1859. v gyermek halt el hólyagos himlőben, tehát századunk második és hatodik tizedét összehasonlítván, 168 fonyi
különbséget találunk.
Végre azon hitét fejezi ki, hogy a himWoltás sikeresnek ismertetvén el, szükségességénél fogva a
jövőben is elrendeltetik.
Szabadjon végül a tisztelt szakosztály előtt a már előadottak nyomán ebbeli saját megegyező nézetemet ez alkalommal is nyilvánítani.
Miután a himlőoltás óvereje mellett ennyi fontos érv, kimutatás és tapasztalatból merített adat tanúskodik, lehetetlen abbeli sürgős óhajunkat ki nem fejeznünk, hogy az szükségénél fogva az emberi nem javára tovább is eszközöltessék, és pedig necsak ügy mint a jelenben, hanem hogy kötelező ereje hatósági
ellenőrködés mellett átalános érvényre emeltessék és arra, hogy csak egészséges gyermekek oltassanak,
valamint az oltóanyag is csak egészségesekből vétessék, továbbá az oltás sikerességének föltételeire a legnagyobb gond fordíttassék.
D1'. Rózsay József.

osztály tagjait. Az ő eseteiben észlelt eredmény az volt, hogy 44 cholera betege közül 32-őt az algid korszakban a Ritbini-féle camphorszeszszel tett bőr alá fecskendezéssel kezelvén közülök csak 11 halt ei végre
megjegyzi, hogy ezen értekezését a cam~hor bőr alá fecskendéssel kezelt
esetek kórtörténetével együtt rövideden saitó alá adja.
Az értekezlet feszült figyelemmel lön hallgatva s élénk eszmecserére adott alkalmat.
. Korbélyi Endre tr., ki közel hatodfél százra menő cholera-beteget
€szlelvén Fehérmegyében 1866-ban, értekezett a choleráról elméletileg s
gyakorlatilag. Fő figyelmet fordít az ürülékekre, mel) ek által a baj kikimutathatólag tovább hurczoltatott ragályzás folytán; elősegítői valának a bomlásba átment állati anyagok, szintugy a bármily okbóli gyomor- s bélhurut is stb.
Leginkább homokos, likacsos talaj kedvezett Fehérmegyében e járványnak, legkevésbé az agyagos; a mocsáros talaj nem annyira. Gyógyszeriil salepcsőrét mákonyfestvénynyel, hánytató-gyökér forrázatot mákonynyal, szunyalt bőr alá fecskendezve alkalmazott sikerrel, de sokszor nem volt semminek eredménye.
Ezen tetszéssel fogadott értekezések után többen adák elő szintén
nagyészt tényeken alapuló nézeteiket a cholera tárgyában. Nevezetesen:
Fanta Adolf tr. Fehérváron béltakhártya bajtól származtatja a
<lholerát. Miként Korbélyi tr., ő is a katonaság által l:itá teijesztetni,
200-nál többre menö betegén leginkább a város bűzös, mocsáros helyein
észlelte azt a mult évben, a mocsár meleg időbeni kiszáradtakor. Szegények, mértéktelenek, részegesek nagyon haltak benne. - Az elő
intő hasmenés elhanyagolása elősegíté a baj terjedését és sulyosbulását.
A mákonyt kivéve egyébtől sikert nem látott.
J..~1olná1· István tr. szerint Halason 14,000 lakosból 500 egyén halt
el cholerában 1855-ben, kizárólag a város mocsáros vidékén, - mig a
homokos, talajos részeken még csak nem is betegedtek miatta.
Grosz J 6zsef tr. Miskolczról Fromhold tr.-nak délelőtt előadott ozonróli véleményére felelvén. Ő 1866-ban 46 cholera beteget kezelt, - mint
a vasúti gépgyár orvosa hatot olyant is, kik terpentin, lack stb. illó olaj
tartalmú állományokkal foglalkoznak. Ezek közöl egy, összesen pedig .
6 betege halt el. Ő az ozont e szerint nem tar"thatja biztos fertőztelenítő
nek. Oholerát még a königgratzi ütközet előtt észlelt Miskolczon, egyes
helységekben a cholera a katonákkal együtt jelent meg a nélkül, hogy
ezek szenvedtek volna benne azelőtt vagy azután.
Gr6sz Lajos tr. A choleráról eddig tartott értekezések őt arról győ
zék meg, hogy a betegség lényegét nem isme1jük, mert például Oláh tr.
is azt mondja, hagy a cholera = typhoid + hyperkinesis nervi vagi,
vagyis a cholera = ismeretlen betegség + ismeretlen betegség. Bac~e
rium pedig úgy szerepel a pokolvarban is, másutt is, - mig Klob csll'jei más betegségek mellett is találkoznak az ürülékekben._ Födolog tehát
szerinte elismerni, hogy a cholera ragály által te1jed, mmt azt a konstantinápolyi nemzetközi értekezlet elismerte s a közlekedést, ~őleg a
szükség nélküli tömeges összejöveteleket mennyire. lehet gátolm, mert
=-

Az orvos-sebészi szakosztály augusztus 14-kén délután tartott eh o1er a értekezletének
jegyzőkönyve.

Elnök : Bókai János tr.
Jegyzt]k: Horváth György s Török János tudorok.

„

Oláh Gyitla tr. nyitja meg az értekezők sorát, előadván: Tanitlrr;ány a cholera lényege és gy6gytanárn voriatkoz6lag" czimű értekezését. -

Ertekezésében igazolni akarja egyrészről az 1866-dik évben gyógykezelése alá került cholerabetegek körüli azon eljárását, hogy 32 esetben a
~amph?rnak ~ bőr alá fecskendését alkalmazta, másrész1·ől ezen gyógyelJárá~a mdoka1t s a chol~ra_ lényege felőli nézeteit óhaj~ja a szakosztály
~egitélése alá bocs~tam. Véleménye szerint a cholera lényegének eddig
ISmert magyarázatai a cholera egész completumát meg nem fejtvén, saját nézeteit a következőkben adja elő. Mindenekelőtt külön választja
a cholera lefolyásának 3 stadiumát, állítván : miszerint a cholerát megelőző és a choleraroham utáni stadiumoknak mind kó1jelei mind kórboncztani leletei egészen hasonlók levén a typhus kórjelei és kórboncztani leleteihez, a kórfolyamat ezen stadiumait t.yphusnak tartja s csak
azon stadiumát, hol a meghidezülés és az l3-Sphixia beáll, tartja valódi
értelemben vett cholerának. Es mint.hogy mindezen stadiumban elhalt
betegnél a halál a szív működésének fokonkénti alábbszállása s végre teljes megszűnésével szokott bekövetkezni: a 'cholera lényegének magyarázására a szívműködés ezen hanyatlását veszi kiindulási pontul· ~ézet~ szerint a szívműködés ezen alászállása nem a véredények moz~ató
ide~emek akinesi~e, hanem a bolygideg hyperkinesisé-nek folyománya
és i9y nézete szermt a cholera = typhiis vagy typhoid + hyperkinesis nervi
vagi. - Ezen elvből kiindulva, mint a szívműködést emelő szert alkalmazta a camphorát, még pedig, hogy az biztosan felszívassék: camphora
oldatot böralá fecskendezve. De minthogy az általa észlelt esetek száma
sokk~l csekélyebb? semhogy azok eredményéből már ma következtetést
vonm lehetne, ez iránybani további vizsgálatok tételére hivja föl a szak/
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ha korunk igényei nem is engedik meg az elzárást tökéletesen, a vásárok, katonajárás betilthatók. Csakugyan Biharban is a katonák terjesztették a cholerát leginkább. 782 betegbéH 3-4 hét alatt 360 halt el.
Ujfalu elzárván magát, oda a cholera be nem jutott. A poshadó anyagoknak nem tulajdonít nagy befolyást, minthogy ronda fegyházban
sem tört ki cho1era, . midőn az jól el volt különítve.
Aradi tr. szerint Aradra is katona vitte be a cholerát ragályzás útján, de erre a talaj is befolyhat. A puszta vizivást más gyógykezeléssel
egyenértéklinek tapasztalta 30 évi gyakorlatában cholera alatt, a szunyal béfr alá fecskendésétől enyhülést látott, mig a bódítók adagolásától
óva int mindenkit.
Szuper Lajos tr. P.-Ladányban (Biharban), mint nagy vasuti közlekedési helyen az indóházba hozott cholerát katonák által látá faluról falura terjedni. A magasabb fekvésű szárazabb helyeket e baj te~jedésére
kevésbé kedvezőnek tekinti. A szerelést illetőleg ő mérgezésnek tekintvén a cholerát, mely :i:néreg anyaga a gyomort s beleket támadja meg
főkép, tehát ott, hol gyomorcsorvás tünetek nyomultak betegeinél elő
ipecacuanhat adott hánytatókép, mire a hasmenés is szünt, nem juthatván
több méreganyag a belekbe; ha pedig hasmenés volt a fötünet, opiumot
adott, a mely szerinte mig egyik részről a belekre csi1apítólag hat, addig a gyomorban s belekben levő méreg hatását is csökkenti; ha már
összeesés volt jelen, az izgatókka1 nem ment sokra, ily körülményben
legtöbb hasznát látta az aether, sulf.-nak, emelvén a szívműködést, de
az igen megsűrűdött vért ez sem volt képes kellő forgalomba hozni.
Kaczánder tr. Miskolczról a cholerát gerjtől eredő lobos bélbajnak .
nézi; bonczolati tényekből vonva ítéletét, nagyobb mérvű bántalomnál
egyéb tak- sőt némely savós hártyát is megtámadva talált, pl. a mell- s
agyhártyát látá igy szenvedni. A talajminőségét egyéb külmozzanattal
csak a cho1era e1ősegítőinek tekinti.
Niederman Gyitla. tr. Oláh tr. azon véltételére, hogy a cholera lényegét typhus, v. typhoid plus hyperkinesis nervi vagi tenné azon megjegyzést teszi, hogy a feltevény nem egészen uj: ugyan ily feltevényből
igyekezett már Karika tr. a vérhast magyarázni, és hogy az esetben, ha
hagymáz a nervus vagus hyperkinesisével fordulna elő, az még nem tenne
cho1erát. Azon kérdésre pedig, hogy mikép történik az, miszerint két
egyenlő nehéz cholera beteg közül egyik gyorsan meggyógyul, másik pedig vérének sűrűsége daczára hirtelen híg vért kap, azon anologiát hozza
fel, hogy a száraz, víztelen kenyér ha ujra kemenczébe tétetik, ismét lágy
lesz, e tüneményt a természet buvárok parány változásból származtatják,
s azon kérdést teszi, . valjon nem hasonló folyamat történik-e a cholera
betegnél is. - Felhozza egyszersmind, hogy camphorral, kávéval a szívmíiködésének emelését czélzó kísérletek Körntr gráczi orvostanár által
a trichlormethil által gazdagítattak, ki is azt tapasztalta, hogy e szer
a lehangolt szívműködését leginkább képes emelni. Korbély tr. abbeli
tapasztalatára, hogy éjjel több egyén kap cholerát mint nappal, azt hozza
fel, hogy a weimari cholera gyűlésen szó volt arról, hogy az ugynevezett cholera csirek tova.fejlődésére bizonyos világossági fok szükséges.
- F1·omhold tr.-nak pedig azon. kérdést teszi, hogy az ozont hogyan kép-
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zeli behatni a cholerára, mint desinfectionalis szert-e, vagy hogy
az egyént az ozonos légbeni tartózkodás a cholerára fogékonytalanná
teszi?
Dr. Fromhold. A cholera-geij lefertőzésérc vonatkozólag mi egy
kiindulási ponttal (Anha1ts-punct) birunk; ugyanis tapasztaljuk, hogy
ha valamely vidék fölött erős zivatar uralogván az menydörgéssel (villamos kiegyenlődés) végződik, ujabb ragályozás néhány óráig, sé)t
pár napig nem történik s ujabb ragályozás csakis azon esetben jé5 elő,
ha ujabb ragály anyaga képződik, - úgy látszik, hogy ezen ragályanyag szélhiányos időben csak csekély magasságot ér el és magasabb
vidékre ritkán te1jed. - .Menydörgés és villámlások alkalmával ozonos
levegő képződik, a mely mint ilyen alkalmasnak látszik a cholera-ragály anyagát a levegőben közönbösíteni, e tény · azáltal volna mesterséges uton előidézhető, ha elpárolgás által a szabadlevegőben, a kórtermekben s mélyebben fekvő geijes helyeken, mint az árnyékszékben, ozont
fejlesztenénk, a. mi illó olajok p. o. terpentin olaj stb. által volna eszközölhető, - mert eléggé feltűnő, hogy oly egyének, kik terpentinnel
fogl alkoznak (mázolók s arczkép-festők) igen ritkán vagy soha cholerába
nem esnek. - Ezekszerint egyelőre mint prophylacticum ajánlható volna ·
<L terpentin elpárologtatása a levegőben úszó cholera ragály anyaga
ellen a többi fertőztelenítö szerek mellett.
Bódogh tr. Kaczánder tr. véleményéhez járult, cholerások bonczolásánál leginkább roncsoló béllobot találván. A bajt ragályosnak tartja,
minthogy nyomról nyomra kisérheté teijedését.
Maiiks tr. Kob1u-o· herczegi uradalmi orvos a Garamou Gömörben a. tótsáo· közt ta~aly uralgott cholerát szintén ragályo nak lelé,
pl. ;felgárton~ hol a magasan fekvő, kősziklás, kevés televényii talaj daczára 700 lakos közöl 70 halt el cholerában téli idé5ben. A vashámorokban 8 7 beteg közöl csak 11 halt e1, minthogy a hasmenés korán meg
lőn szüntetve a beteO'ek elkülöníttettek, a lakszobák bemeszeltettek és
egyébként kitisztitattak, - a betegek ápolására elegendő gond is levén,
szunya} bör alá fecskendésétől szltntek a görcsök. - Kénes-sav párának
kitett munkásoknál a cholera kitörését nem tapasztalta.
Az idő előre haladván, az ülés a következő nap délutánjára határoztatott folytattatni.
Kelt Rimaszombatban, augusztus 15-én, 1867.
Dr. Horcáth György~
Dr. Török János,

Dr. B6kai János:
szakoszt. elnök.

szakosztályi jegyzők.

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munk{tl11.tai.
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Az orvos-sebészi szakosztály augusztus 16-án délután folytatólag tartott cholera értekezletének jegyzőkönyve.
Mielőtt az értekezlet megkezdetett volna Bókai tanár felhívja az értekezésre már a mult ülésen feljegyzetteket s az értekezni óhajtókat, hogy
miután a ragályosság minden oldalról megvitattatott, jelenleg a desinfectióról szerzett tapasztalatokról is tétessenek jelentések az illető értekező urak által.
Ferenczy (Frantz) tr. Eger városa és környékén szerzett tapasztalatairól tesz jelentést, kiemeli, hogy hatóságilag elrendelt s az ennek
végrehajtására alakult bizottmányi tagok közremiiködése által eszközlött tisztán tartása és szellőztetése a lakásoknak, valamint a katonákkali
érintkezés megakadályoztatása, ekkor víz és eczet gőzöknek fejlesztése
által sikerült a járvány tovate1jedését s annak nagy fokbani dühöngését
korlátozni; s csak is egy utczában, hol ezen rendszabályok teljesen kivihetlenek voltak, dühöngött a járvány erősebben.
A gyógykezelésre vonatkozólag a hasmenésben szenvedőknek laudanumot pulvis catechu-val jó sikerrel rendelt kifejlett choleránál, jéglabdacsokat vagy jeges vizet kanalankint adott; az algid stadiumban
camphort. Egy esetben jó sikerrel alkalmazta a franczia pezsgő bort.
B6zsay tr. a pesti cholera kórház föorvosa azokon kívül, a melyeket
az első szakülésen közlött, előadását még következőkkel bővíti. Szerinte
az ozon semmi hatással nem volt az egyes cholera esetek lefolyására, s
prophylacticum gyanánt a tisztaságot, a szabad levegőt s fertőztelenitést
ajánlja, mert osztályán, hol ezen rendszabályokra a legnagyobb figyelem
fordíttatott, sem segédjei sem ápolói nem betegedtek meg.
Az agg ápoldában mindaddig nem fordult elő cholera eset, míg
egyik közülök az aradi utczában (Pesten), hol a cholera a legnagyobb
mértékben uralkodott, egy családnál látogatást nem tett volna , ennek
másnap történt megbetegedése után csakhamar össz.esen 60 agg lepetett
meg a cholerától s ezek legnagyobb részben meghaltak. Az izraelita kórházban fekvő betegek közöl egy sem kapta meg a cholerát. A kényszerönczöknél, fegyenczek s tolonczoknál, hol a rendszabályokra gond fordíttatott a cholerának alig volt nyoma.
Aradi tr. ajánlja a desinfectiót országszerte olymódon , hogy azt a
hatósági közegek eszközöljék.
Poór Imre tr. s főorvos, a pesti közkórház minden egyes osztá- ·
lyán kutatásokat tett, hogy mily bajban szenvedtek megelőzőleg azok,
kik ott a cholerát megkapták s azt tapasztalta, hogy azok lobos, csúzos,
köszvényes és női bajban, valamint lágyfekély s blenorrhoeaban szenvedtek; míg átalános buja.kórban, kemény bujafekélyekben s idült börbajban szenvedők közül azok , kik gyógykezelés alatt voltak, egy sem
kapta meg a cholerát. Ezek szerint ő most azon gondolatra jött, hogy miután ezek jódkaliumot vagy higany gyógymódot kaptak, mint a mely
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szerek a parasiták antidotumai, úgyszintén az idült bőrbajban szenvedőknél alkalmazásban levő oleum fagi, pix liquida, oleum terebintinae,
sulfur kenőcsök stb., mint hasonló antidotumok: szerepelnek a gombák
által okozott bőrbajok ellen. Innen valószinűséggel azt következtette,
hogy - ha mások tapasztalatai is ezen tényeket igazolnák - akkor a javalt gyógykezelés alatt levő syphiliticusok és sömörösök choleramentesek volnának, - s továbbá "ex iuvantibus" is igazolva leendene azon
legujabb vélemény, miszerint a cholera is parányi növény élődiek által
okoztatik.
Kátay tr. nehány betegénél a gyomor s bélhuzamot acid. hydrochl or. savitotta s jó eredményt tapasztalt.
Niederrnan tr. két részeges egyénnél észlelte a cholerát, kiknél a
cholera elmultával rezgöij fejlődött, a melyben azok el is haltak.
R6zsay tr. hasonlót észlelt nehány esetben, kiknél morphium befecskendésre egy pár ugyan megmaradt, de nagyobb része elhalt.
Madarász tr. (Rozsnyón) rngály általi terjedést tapasztalt , az alkaJrnazott desinfectió jó sikeríi volt.
Szuper K. tr. Fromhold tr. nézete iránt felkéri a tagokat, valjon mit
észleltek a fenyves vidéken.
Erre J.Vladarász tr. azt feleli, hogy Gömörmegye Garam vidékén fenyvesektől környezett 3 helységében a cholera nagy mérvben
uralgott.
Katona tr. szerint Szikszón s Raisz tr. szerint Sáros-Patakon nem
volt cholera, noha Szíkszó a vasút mellett fekszik.
rl'öbbet e tárgyban felhozni nem kívánván , de különben is az idő
előhaladván Bókai tr. elnök az értekezők nézeteit röviden összefoglalva
kijelenti , mi~zerint a lefertőztetésre nézve mindnyájan annak ~zélszerűsé
O'éről mego-yőződtek s azon nézetben vannak, hogy a cholera fellépésénél
~agy szig~rral hatósági felügyelés alatt _minden helységben, ~nelybe~ a
járvány uralkodik eszközöltessék, és pedig a szegények lakásaiban akozségek költségeire.
Ezekután elnök a jelenlevőknek köszönetet ::;zava~ azon buzgalomért, melyet ezen példás higgadtsággal folytatott tanacskozásban tanúsítottak.
A cholera-járvány feletti es~mecser~ által az értekezlet s~~mos úJ
adat birtokába jutott, melynek érvényes1tése az egész országra kozhasznu
leend.
Sajnálja továbbá,,az elnök, hogy idő rövidség ~niatt más j~rványo:
kat tanácskozásunk tárgyává nem tehettünk s e tekmtetben óhaját feJez 1
ki, hogy a magyar orvosok s term.észetvi~~gálók egy -~~ mulva tartandó
orvos-sebészi szakosztálya gyüléseiben a Jarványok kozől ~evez~t:sen ..a
hagymáz, kanyaró, vörheny, himlő s roncsoló to~·oklob (c11phteritís) tuzessék ki tanácskozási tárgyúl, az által egyszersmind Kaczánder tr.-nak
ez ügyben az orvos-sebészi sz~kosztályho~ véleményezés végett áttett s
ez által elfogadott indítványa is foganatoslttatnék.
20*
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Ezen tárgy tisztán a szakosztályt illetvén, elnök nem látja szükségesnek, hogy ez indítványképpen a nagygyűlés elé terjesztessék.
Ezen i:o.dítvány meleg részvéttel fogadtatván az elnök az értekezletet bezárta, mire Ferenczy tr. az értekezlet nevében az elnöknek, Poor
tr. pedig szintén az értekezlet nevében a jegyzők kitartó munkásságának
köszönetet szavaz.
Kelt Rimaszom hatban, augusztus 1 7-én 18 6 7.
Dr. Horváth György,
Török János ,

Dr. B6kai János ,

D1·.

szakoszt. elnök.

szakosztályi jegyzők.

Jegyzőkönyv

a társadalmi szakosztály f. évi augusztus 16-kán délután 4 órakor tartott
gyűléséről.

1. Almási Balogh Pál orvostudor, mint e szakosztály eredeti létrehozója és szakvezetője üdvözölvén a jelenvoltakat, örömét fejezé ki a
részvéten s megemlité a nehézségeket, melyek eddig ezen nagy horderejű osztály tárgyalásait akadályozák, tekintve azonban az osztálynak
oly tagjait, a kik most vesznek első izben részt annak mliködésében,
szükségesnek látta a XI-ik nagygyülés alkalmával tartott megnyitó beszédére, melyben a szakosztály feladatai ismertetnek, utalni.
Eme beszédnek felolvasása iránt nyilatkozott közóhajnak Rapos
József mint 1865-iki jegyző tett eleget.
2. A szabályok szerint elnök és jegyző választására kerülvén a sor:
elnökké Balogh Pál szakvezető, jegyzővé pedig Rapos József választattak meg.
3. Elnök fölszólítá a tagakat előadandó tárgyaik bejelentésére.
Ez megtörténvén, közkivánság szerint a többinek alapját tevő nevelési ügyek közöl a rimaszombati óvoda érdemes elnökének Széplaky
Lajos úrnak 25 pontra te1jedö jelentése olvastatott föl, melynek tartalmából, valamint Rapos József képezde-igazgatónak a helyszinén szerzett
tapasztalataiból örömmel értesült a szakosztály a nemes város gondoskodásáról, miszerint daczára, hogy lakosai községi adót nem :fizetnek s daczára, hogy minden lelkészt, tanítót és tanintézetet valláskülönbség
nélkül egyedül a város tart fön, mégis és pedig a legszomorúbb idő tartama alatt 4000 írttal járult az óvoda emeléséhez, miután elegendő tűzi
fával már korábban ellátta. Nevezetes azon áldozatkészség is, melylyel
a város nemes gondolkozású polgárai tüstént az 1849-iki események
elviharzása után, - tehát legnagyobb szorongattatás között - foganatosították 1844-ik évben fogamzott magas eszméjöket az óvoda létesítésében
és azóta folytonos föntartásában. Méltó megismeréssel találkozott Széplaky Lajos elnök úr fáradhatatlan buzgalma is, a ki nem mulasztott el
semmi alkalmat, melyben az intézet anyagi és szellemi erejét gyarapíthatja, sőt keresi és előkészíti azt, a mit a folytonos javúlás érdekében tett
jelen elöte1jesztése is tanúsít azon 162 frtra rugó tiszta jövedelemmel

együtt, mely f. hó 12-én a Széchényi-kertben általa rendezett vigalomban bejött.
A jelentés kapcsában az intézet ujjá szervezése iránt kifejezett óhaj
is közös óhajjá emelkedett; mire nézve Szentmiklóssy Viktor és Dapsy
Vilmos urak a szükséges szerelvény egy részét saját költségökre nagylelkűen megrendelni szivesek [voltak. (Az első a szemléleti képeket, a
második az összetett szemléltető gépet.)
Azok kapcsában Rapos József egy czélszerű intézeti ürülde rajzát
és a kisdedek korosztályait egyéb adni valókkal együtt ismertető melljegyeket, melyeket legujabban alkalmazásba hozott, mutatá föl.
A szakosztály ezen oly érdekes, mint igen fontos nevelési tárgyakat közfigyelembe ajánlá.
, .
4. A megyének'Rimaszombatban levő börtöne meg~eku:~tésére eg~
5 tagból álló bizottmány küldetett ki oly utasítássa!, m1szermt ho~nap1
napon jelentését beadni sziveskedjék. T~gjai Bodon Abra~ám m. alispán
elnöklete alatt Lengyel Sámuel, Peregrm1 Elek, Sztelkov1cs István várnagy s Rapos József jegyző.
Az idő későre haladván, az ülés folytatása holnap reggel 7 61·ára
tűzetett ki.

Folytatása a tegnapi ülésnek Bodon Ábrahám megyei m. alispán elnöksége alatt folyó évi
augusztus 17-kén reggeli 7 órakor.
5. A rimaszombati elemi- és vasárnapi tanodák, az egyesült protestans gymnasium és leányneveldék _adatai olvast~ttak föl.
„
6. A szegények intézete, casmó, olvasókor, dalárda és noegylet
történelmi és statistikai miben-léte tárgyaltatott.
7. A városi takarékpénztár, megyei és részvényes magtárak ismer„ .
,
k"k··ld··
tettek.
8. A megyei börtön-életről adta elo Jelentését ,a tegnap i u ott
bizottság.
Mindezek mellékletekben fognak ide csatoltatni.
Kelt Rimaszombatban, aug. 17-én, 1867.

Rapos J 6zsef, szakosztályi

jegyző.

Bodon Ábrahám,
szakoszt. elnök.
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mellékletei.

I. A rimaszombati óvodának alaprajzi és történelmi leirása.
A kérdéseket adá Rapos József~ mint a pesti képezde és teijeszde igazgatója.
A feleleteket föltevé Széplaky Lajos úr, mint a kérdéses óvoda bizottmányának elnöke.
Az észrevételek fölmerülének az óvodában tett szemle és fölolvasás alkalmával a szakosztály részéről történt felszólalások útján.

i. A ké1·déses intézet 1ni.kép kelet!.:ezett 1
Rimaszombat városa képviselő vála~ztmánya még 1844· dik évben határozta el a kisdedóvó-intézet
felállítását, 1848-dik évig magán úton aláirásokkal gyüjtések tétettek reá, de nem nagy eredménnyel.
2. Mik01· és 'mily tula}donosi c:::ím alatt nyittatott rneg ?

1
1

1

1850-dik év május l-én nyittatott meg ezen óvoda, az addig begyi.ijtött pénz nem lévén elegendő a~
óvoda-vezetö fizetése és alkalmas helyiség kibérlésére, Rimaszombat városa bérelt az óvoda részére helyiséget, ugyanaz látta el szükséges tlízitaval az intézetet valamint az óvoda-vezetőjét.
1857· dik évben legfelsőbb engedelem mellett feÍséges uralkodó I. Ferencz József királyunk leánya
Gizela, cs. k . főherczegnő lett a védasszonya.
3 . Ki.k fámdoztak ekkm'tiig köriilötte legtöbbet?

A városi elöljáróságnak átalában legtöbb érdeme van az óvoda körül, az egyesek közöl is azonban
különösen annak létrejövetele s eddigi fennállása Lenner Ferdinánd, Lengyel 8ámuel és Széplaky La:iosnak n~gy részben köszönhető.
.
E~z1·evétel: ~egismeréssel említendő különösen S zügyi Gábor akkori polgármester, a ki a „ Giu la" név
v1selhetese. alkalmaból 1857-ben az 5-ik feleletben említett 4000 pfrt alapítványt kieszközölte.
4. Kik és mennyit adakoztak ·reá idönkint?

A város egyes lakosai, úgy a czéhek, műkedvelők évenkinti adományaból, de főkép farsangi és nyári
tánczmulatságokból fedeztetett 1857 dik évig az óvoda összes kiadása, ezPn mulatságokban a nemes czél
elömozdít~sáért ~?m~ge~en >ettek részt a városi lakosok s az igy szerzett jövedelem évenkint tökésíttetett.
5. B.t1:-e ~Cljat es ·1~iily értékű 1piilettel és -menuyil'e terjedő pénzbeli alapitvánnyal 1

184ö-ik evben Rimaszombat városa egy külső udvart ajándékozott az óvodának, mely is árverésen
eladatván, a .bejött p~nzen szereztetett meg jelenleg a piaczon birt helyiség a rajta levő épületekkel 3148
ft ~7 ~r, .ma:1d 1863-ik évben az épület 450 ft költséggel kijavíttatott s most az épület jó karban van. Az
18o7-1k evben február havában Rimaszombat városa 4000 pfrt alapítványt tett örökidökre az intézet javára
s ennek 6% kam~t~ neg.fedévenkint fizettetik az intézet pénztárába. Ezenkivül van 800 ft tőkéje 6%
kamaton, mely a teli, nyári mulatságok, szinmű előadásokból stb. növekedett.
6. Jlfil!J jövedeb1w volt ~venkint, milyen can ma, és mily forrásokból?
Kezdetben csak a 4~1k pont alatt megnevezett forrásokból volt jövedelme az intézetnek, jelenleg
azonba.n már a 48.00 ft tök? év~n.kinti kamata a jövedelem, azonkivül a jobb módú szülék negyedévenkint
1 ftot fizetnek ~z mt~zet I_Jenzta~:aba minden egyes gyermekért.
7. }.!(ennyi ~?lt even~tnt a:: oss.:es költség, mennyi -ma, és mik·ép os.::likfel '!

Az .mtéze~ ~sszes kólts~ge kezdettől fogva majdnem egy és ugyanaz, nevezetesen az intézet vezetőjé
nek fizetese 31D tt, s egy dajkának 72 ft, azonkivül az intézet tisztoo-atása s kisebb igazításokra mintegy
i:!0-40 ft s ezekre megy fel az intézet jelenlegi mintegy 430 ft évi jBvedelme.
8. Hány szoúcíból álló belső é8 1wily terjedelmií udvarból és kertből álló ltel!Jiséggel bir az intézet ?
Az intézet összes helyisége 3 szobából áll, melyből kettőt az intézet-vezető foo-lal el egy külön terem
mintegy 12 0 öl terjedelmű 3 ablakkal a tanterem, az egész udvar mintegy 180 d'öl te;jedelmű. A dajka
részére az udvarban elkülönítve van egy külön szoba.
9. E_.:en bel- és l.:ül!telyis~qek mily es:.lcö::ökkel vannak felsze·l'el-ce s -mil!J karban a felsz erelvény '!
. A .tag~s. ~1d.var futó h.omokkal van feltöltve, fakkal beültetve, testgyakorló álványnyál ellátva, ez a tulaJdonkepen~ Jate~t~r. ~z .ovod~ terme elég jó szerelvénynyel bir. A fal nagyobb részét az emlősök és ma-

darak termenyraJz1 kepei fedik; másik részét olvasó táblák, lllagyarország vaktérképe s több oly képek,

mel~ek a g)'."er.me~eket JÓ magaviseletre vezetik. Vannak továbbá palatáblák, számoló gép golyókkal, ruhatarto fogas, ivoedenyek, mosdó eszközök, törülközők űr-edények seprők egy 0o-yékény, melyen az elszen-

d
„k d 'I t' . 'I k
l
~
'
'
'
~r~o .. e u am ~ mu -3:t a uszszák. Ugyszintén nem hiányzanak az alapnevelésnek alkalmas eszközül szolgalo konyvek, szamszermt 36 darab, melynek lajstroma a ter1·esztéí intézet számára az igazo-at<i úrnak ezen0
nel átadatik.
·
·

E~zrec. Mindez a helyszinéu is örömmel tapasztaltatott; mégis, miután a~. .~l~pnevelés s~épésze~i
részét is a kedély-fejtés körébe tartozólag eszközölni köteles, óhajtható, hogy kulonosen a lelki ne~eles
helye lehető legjobb ízléssel legyen berendezve, a szemnek az összmértség m~gszo~tatása ne nehezittessék; a szükségtelen, czélszerűtlen, elavult, kopott eszközök helyett a legegyszerubb ISmer~teke~ szolg~lta:
tók szereztessenek be s ezeknek is csak egy, idönkint letárgyalandó része legyen s.zem ?,le.?e teve, a to?_b1
jól beosztott szekrényben tartastiék, hogy érdekessége fönntartható legyen .. (Lásd a 1egyzokonyv, 3 .. P.o~tJat,
m elynek végén Dapsy Vilmos országgyűlési képviselő és Szentmiklóssy Viktor ur~k n;iegrendelesei ermtet~
nek, megjegyezvén itt, hogy e nagylelkű megrendeléseknek azóta elég. tétetet.t.). Szuk~ege~ vol!1~ ~ eszerezn.~
továbbá a kézügyesítési és izlés finomítási eszközöket és mindazt, a mi a testi es lelki erők feJlesenek k ello
inínyban való előmozdítására a képezdében czélszerűnek bizonyúlt.
10. Hány .fiú. és leány, s l.:özt·ü k hány 1, 2, 3, 4, 5, 6 lves kisded volt beirca ke.::dettöl fogva mái,q s e.:eÁ·
m l óságos úeirása együtt évenkint hány hónapot ácl l.i ?
Beiratott a megnyitás óta 571 gyermek, ezek közöl 295 fiú és 276 leány, 89 öt éves, 122 négy éYes
és 95 két éves . •Telenleg 40 gyermek van az óvodá~an.
Észrev. A gyermekszám igen kevés, a minek oka egy~·észt a helyiség szi.i~v~ltá~an, m~sré~zt a szegénység gyermekei bejárását lehetségessé tevő intézke.dés h~ányában. keresendő., O~aJtandó Itt is. az oly
helyek példáját követni, a hol a folytonosan ingyen beJá~·ó kisde~ek t~lre ruhát .~s telen át naronkmt m~
leg étket kapnak. - Birtokarányos befizetés egyfelül, kiható gyamohtás másfe~ul. - Czélsz er~ volna szaz
példányban megszerezni és ingyen kiosztani azon ismertető kedves olvasmányt IS, mel~e~ a czrme ez: „~ze
gény ember és gyermekei", ára 20 kr, kapható a képezdében. Kár hogy az óvodában toltott hónapok szarna
évenkint nincs kimutatva.
J l. F'i::ettetik-e havi nevelésdíj és bei·ratásdíj és mennyi?
Igen :fizettetik nevelésdíj a jobb módú szülök által havonkint 35 kr. beíratási díj f~jében, ha a szüle
árl Yalamit jó, de vele nem tartozik.
" .
. , ..
,
,
12. Élebnezés1·e, szállásolásm és niházásra úenntm·tott fizető ·v agy nem .fi.::eto hscleclek akar koz, akar maganvállalatra ·v annak-e nevelönél és mily feltétel alatt?

Sem nem élelmeztetnek, sem szálláson nincsenek.
J J. M ennyi az óvodát k·ebelezö hely lakosságá nak léleks-::áma?

Mintegy 4500 lélek.
. .
J k
Es::rei·. Ezen lélekszám legalább két virágzó tágas óvodát 1genyelne. A szülök és tanintézete e so -at
nyernének vele.
„.
,
l ·· ,f'·· · b 2
J 4. Egyecliil úll-e a;:; óvoda, vagy egyéb tan- vagy nevl'lointe::ette oss.:e,, ugges en .
• .
b
Az óvoda itt mint alapnevelöintézet egyedül áll, az ó~odá~ elha.gyott g?'~rme~ek resz~re azon a~
mind a négy felekezetű r. katholicus, református, ág. evangehcus, izraelita elemi IBkolak szolgalnak nevelo
.
,
,
.
·. d
l " :i • 't
és tanintézetekül.
'll ~ '·· dában gya!.·01·olt nevele11 ·l'end ei; modszere napw en en e ,oauta .
15 • 1~f:·b
• i en u
a„ ovo
•
'
.kf l'
d.
l f .t„ tá I 'sban EtTe
A o- ermekek minden órának felét játékkal töltik el, a más1 e et pe 1g e me eJ o rsa ga . ·
,
oY
d ·
l •
A tá · Igás tárgyai· az emberek foglalkozásai, vallas
elegendő anyagot szolgáltat az óvo a1 szere veny.
rsa
. k 'kk l • d l kk l A foglalkozás
·· · iranyban
· ·
l· elbesze'le'sével' apró
e es
a o ba .. 30 · d 'l l .. tt
erkolcsi
tartva gyermek.i t··or·t'ene t e'„ versecs
.
, .e
,
tart october l-től april 30-ig délelőtt 8 órától 12-ig, délután 1-tol 4-ig. M:i:ius l·től septem er -ig e e o
. .
..
7 - 12-ig délután 1-töl 5-ig.
A kisdedeket a nevelő veszi föl és u:ia be egy erre rendelt konyvbe.

i 6. Szokott-e tartatni szii.nidö ii.nnepeken kiviil és miél't? .

Kivéve az ünnepeket vasárnapokat, vásári és meszelés~ napokat nen;i.
k .ó . dáb
szünidő, szünnap a kisdedekre nézve. n.mcs, ez renden ~an, mert azo k ad ~:~ e a~
kellemesen érzik magokat; hanem a nevelő személyzet tag:ia;i - ~er~ ezek faradoznak e '
oY gy
mást fölváltva pihenjenek; ezért minden 50 gyermek~·? 1 d~J~a szamit~ndó.
.
b's::1·ev . Hogy

17. Gyako1'oltatik-e a kisdedek kisétálása az élet ut.Jan, mmo renddel es .fo.qanattal 9.

Tavaszszal és nyárban minden héten legalább egyszer.

z, r

·

Észrev Igen helyes; bár mindenütt követnék.
.
,
k
18. M~gadjál.:-e a szülék gyak01·i láto,qatásolc által az óvodának a niegkicantató csa ac ws szint, vagy enne
hiánya próbatét által lw::atik helyre ?
.
.

A róbatétnek semmi helye nem lévén az óvodában, mivel a pr~b~té~ hosszabb ~?y~lmet k1ván.mmt
nevelő képes volna a gyermekeknél előállítani; ez nyári es osz1 szabadban tortent gyermeki mulatsággal pótoltatik ki.
.
·
19. A z okszerűen természetes nevelésmód teijed- e a . családok körében, vagy még akadályai a házi és inté;:;eti
a milyet Pa

nevelés össdwngosításának s általán az óvodától 1·á1·ható sikerneH
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Az óvoda sikeres működését a házi körökben, hová a kisdedek által némely jó szokások bevitetnek,
máris hálával ismeri meg a közönség.
20. Tartatott-e má1· szülői értekezlet, van-e közbeniá1·ó es 1·endezö szülői bizottmány, ta1·tatnak-e nevelési
estélyek az egybegyült szülök körében ?
Nöegyletünk van, de szülöi értekezlet még nem tartatott.
Esz1·ev. Kivánatos volna ily szülöi értekezleteket, némely nevelési nézetek és szokások javítása végett, fűszerezve valamely művészettel, évenkint legalább egyszer megtartani.
2!. Hány és mily elnevezésű egyénből áll az intézet személyzete, kizá1·ólag elnek-e az intézetnek vagy mellék
kereset is engedtetik nekik, fizetésük ösztönsze1·ű-e?
'
A nevelöi személyzet az óvoda vezetöjén kívül még egy dajkából álJ mellék keresetet nem űzvén a
kiszabott fizetésböl élnek.
'
_22. Az intézet vezetöjének mi a neve, hány éves, nős-e vagy nőtlen, hány gye1'1nek apja, neje 1·észt veszen-e a
11ev~l~sben, :·:ri:~esen képezte.~e maqát nez~lövé és hol ~. .~let~nek „tisz,tes:ége~ fenntartása miatt nwi kényteleníttetik-e
c~z ovoda _c-elJaval ellenkezoleg ne-mely kisdedet megkulonbuzteto banasmodban 1észesiteni, közvetlen vagy önképzés
jolytatásanak elmulasztásával közvetve a köznevelésnck hát·rányára külön tanórákat adni va1·ró iskolát beállítani
·vagy házakhoz tanítani já1·ni? hivatalos eljá1·ásában kitől fü.gg közvetlen és közvetve? r/iiko1· foglalta el helyét é;
kik voltak ídönkint elődei ?
,
Az óvoda ;ezetöje volt Drop_pa jelenleg Ligethy Károly köznevelö, 45 éves, nös, egy gyermek atyja,
~a~ospatakon vegz~tt .~anulmányai után Pelsöczön lett leány~anitóvá, innen ment a kisdedóvókat képző
i~tezetbe_, onnan eloszor Szolnok-Abonyba, - de azt az 1848-ki hadjárat megszüntetvén, igy került 1850-ik
evben Rimaszombatba, ~-o~. ezen ,évb_en me~~yitá és felszerelé, ovodáját és kezeli máig. Semmi más üzletet
nem folytat, házakhoz kulon tamtam nem Jar, egyedül csekely fizetéséböl él az intézet általa nyittatván
meg elöde nem volt.
'
Az intézetre felügyel a városi tanács, különösen pedig az intézet elnöke Széplaky Lajos úr.
„
. 23, lvli kívánnivaló van az intézetre magám és nevelő személyzetére nez·ve anyagilag , szellemileg és e'f'kolcsileg?
.
, Az ?vo~a he!yisége még két nagy szobával bövittetnék, egy az udval-hoz csatolt kerttel és a szerény
fizetesek Javittatnanak.
~~zrev. ~ kivái;iat nagyon. hélyes, mert a 12 O ölnyi egyetlen szoba kicsiny és kevés is· - az óvoda
a tes~~ es lelki n~veles fol.ytatá~ara k_ét külön termet kíván, a testi nevelés termének terjedelrde akkor eleg~ndo, ha a falai mellett telálhtott kisdedek egymáshoz nem érve elférnek ; a lelki nevelés terme valamivel
kisebb lehet.
·
A n~velö díj~ tavábbá.szintúgy, mint a dajkáé, nagyon csekély, 315 frtból gyermeket is nevelni n em
lehet, p~dig ne;'ll kis anomaha, ?a a nevelö saját gyermekeit illön nevelni nem birja. Aztán amaz elvnek.
hog;y n;mdenki ~zon oltárról élJen, a melyet szolgál, alig alkalmazható több joggal máshol, mint az alapne~
velesnel, a hol v1rradattól fogva alkonyatig naponkint e()'ész éven át nevelésben vannak a kisdedek· - Az
óvoda-vezérlö fizetése 500 frton, a dajkáé pedig 100 frto~ alul nem illetJkes.
Van-e több ovoda is a községben va,qy vidéken és hány, általában a közelebbiek mely helyen és körülbelöl
mily allapotban léteznek?
Helyben több óvoda nincs. Dobsina és Losoncz legközelebbi hely, hol óvoda van.
2(}. Va~-e kétségbe vonhatlan jelekből megítélhető mo~galom egy óvoda nyitásál'a ltelvben és vidéken?
Eszrevet. Putnokon és Nagyröczén is közel kilátásban van az óvoda nyitás. .

. ?4.

.

II. E l e mi t a n o d á k .

Rimasz~mbatba~ négy vallás felekezeti elemi tanoda van s mindeniket a város tartja fönn.

. , A_ r~ma1 kathohkusok, helv. és ágostai hitvallásúak tanodái némi tekintetben el vannak különítve a
zs1doké1 mncsenek.
'
1. A római kath. elemi tapoda 4 fi-, és 2 leányosztályból áll.
, Az ~pűl.et el_ég bö, miu~án_ benne 1840-1852-ik évben egy 4 osztályú középtanoda is létezett· azonba; ugy lat~.zik~ tisztogatás, Jav1!ás és fölszerelés tekintetében nagy változásnak néz elébe. Az ürüld~ kiváló
re ormot s:ukse,gel: Kár .h~gy k1~utatás nem közöltetett a szakosztálylyal.
~.kA nelvet hitvallasu elemi tanodában kevesebb kivánni valót lehetett észlelni Kimutatása itt köve tk ez1 :
·
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A rimaszombati helv. hitv. elemi tanodában tanúló növendékek létszáma az 186 6/ 7-ik iskolai évben:
26
Az I-sö osztályban
22
A II-ik osztályban
21
A III-ik osztályban
18
A IV-ik osztályban
Összesen: 87
Tantárgyak: A IV-ik osztályban: 1. Vallástan. 2. Magyarnyelvtan. 3. Földrajz (Magyarország földrajza) . 4. Magyarország történelme. 5. Természettan. 6. Számtan. 7. Énektán.
A III-ik osztályban: 1. Yallástan. 2 Magyarnyelvtan. 3. Földrajz (átalános) és földgömbtan. 4.
Természetrajz. 5. Számtan. 6. Enektan. 7. Olvasás-irásgyakorlat.
A II-ik osztályban: 1. Szent történet. 2 Természetrajz. 3. Földrajzi bevezetés. 4. Egészségi szabályok.
2. Számtanból: római s arab számok ismerete, fejbeli számvetés- 6. Olvasás, éneklés, írásgyakorlat. 7. Imák,
Az I-sö osztályban: 1. Irva-olvasás. 2. Számtanból: fejbeli számvetés. 3. Imák, erkölcsi s illem szabályok.
Tanítók: IV-ik és III-ik osztályban Terhes Lajos, a II-ik és I-sö osztályban Kemény Bertalan.
A rimaszombati helvét hitvallású elemi leány tanoda táblázata az 18661,-dik iskolai év utolsó felében.
29 növendék.
Az I-sö osztályban
18
„
A II-dik osztályban .
A III-dik osztályban
13
A IV osztályban
l0
"
A V-ik osztályban
12
„
Összesen 82
„
Tantárgyak az I-ső osztályban: Irás, olvasás, imák, erkölcsi szabályok, számolás és éneklés.
A II-dik osztályban: 1. Vallásra való bevezetés. 2. Szent történetek. 3. Világ és földisméböl
Magyarország megyéi versekben. 4. Számtanból: összeadás, kivonás - táblán és fejben; a római számjegyek ismerete. 5. Irás, olvasás, erkölcsi s illemszabályok, imák és éneklés.
A III-dik osztályban: 1. Erkölcstan. 2. Magyarnyelvtanból a beszédrészek és névragozás.
3. Magyarvrszág földisméjéböl egy kerület. 4. A térmészet országainak áttekintése s a leghasznosabb emlösállatok. 5. Számtanból az alapműveletek. 6. Szépirás, szavalás, éneklés és imák.
A IV-dik osztályban : 1. keresztény vallás, ujtestamentomi szent történetek. 2. Magyarnyelvtanból az igeragozás. 3. Magyarország történelméből a vegyes házbeli királyok idöszaka. 4. Természettan.
5. Földisme. 6. Számtanból az alapműveletek táblán és fejben. 7. Szépírás, szavalás, éneklés és imák.
Az V-dik osztályban: l. Keresztény vallás és uj testamentomi szent történetek. 2. Magyarnyelvtanból : mondattan , helyesirás- és fogalmazási gyakorlat. 3. Magyarország történelme a királyok
alatt. 4. Természettan. 5. Földísme. 6. Számtanból a 4 alapműveleten. kivül arány- és társas-szabály,
törtekkeli összeadás és kivonás. 7. Szépírás, szavalás, éneklés és imák.
Tanítók: Szöllösy István, Szabó József.
3. Az ágostai hitvallású elemi tanoda 1 fi és 1 leányosztályból áll, mindenik külön helyen és épületben. Kimutatást nem adott. '
4. A zsidók is 1860-ig együtt tartottak egy közelemi tanodát, de ekkor meghasonlás állt be köztök ;
ezóta a két párt mindenike 1-1 osztályú vegyes elemi tanodát külön tart magának.

„

III. L e á n y n e v e 1dé k.
Egymásután két magán leánynevelde nyittatott 1864-ben és 1865-ben, melyeknek mindenikét a
város 100-100 fttal és 3-3 öl fával segélyezi. Elég népesek. Kimutatás nincs.
IV. Vasárnapi tanoda.
Az ujabb idö szült egy közös vasárnapi tanodát is - minden vallásfelekezet számára együtt-, melyben egy rajztanárt vezérlői minöségben 100 fttal, 3 más reál ismereteket közlö tanítót 40-40 forinttal a
város fizet. A három keresztény felekezet mindenike részéről l - l vallás tanár is jár be különbözö órában.

V. E g y e s ü 1t p r o t e s t a n s k ö z ép t a n o d a.
Ennek 1867-iki értesítéséböl közöljük a következőt:
A rimaszombati helv. hitv. - s az ág. hitv. osgyáni és sajógömöri tanodák egyesítésének eszméje a
hirneves „Entwurf-' nyomása alatt született meg; az egyesülés az 1850. év el ej én kimondatott, mindkét egyház
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai.
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hivei testvéries buzgalommal hordták áldozataikat közös tanodájuk gyámolítására, úgy hogy az ekként begyült több mint 7000 ft. alapítványt az áldozatra mindig kész Rimaszombat városa is 10,000 fttal növelvén
pár hét alatt fedezve lőnek a leginkább sürgető szükségletek s a közös iskola még az 185% tanév elején
megnyilt s jótékony hatása már eddig is nagyon fölismerhető.
E tanodának tápintézete is van: ebben az 1865/r, tanévben 34 növendék étkezett, kiknek ellátása 14 74
forintba került, mig a tápdíjakból csak 625 ft. jött be.
Az 186% tanévben elláttatott 44 ifju, köztük 7 d~jmentesen, 11-en 10 ft. hárman 15 ft. a többi 25 forint
fizetés mellett. Az ellátás convictus-szerü, az ebédadag naponkint %. fnt kenyér, i;, fut hús, leves, főzelék
hetenkint kétszer tésztaétel, egyszer sült. - Vacsoráltak 26-an 15 ft. külön, díjért.
Hálásan említtetik fel a rendes jóltevők közt ez évben is Hoffman Agoston úr, továbbá Zsembery
Adolf úr, ki az ifjúságot az alkotmány visszaállítása ünnepén megvendégelé s 20 forinttal, - a helybeli
takarékpénztár, mely szintén 20 forinttal, a hertneki uradalom, mely 10 forinttal s Hámos József úr, ki
főzelék nemiiekkel segélyzé tápintézetünket. Ugyszintén Miklovics Ferencz úr is elküldte ez idén is B'Zokott
újévi ajándékát.
Már is jelentékeny pályadíj alapítványnyal bir a közé}Jtanoda. A könyvtár gyarapítására e tanévben
75 ft. 9 kr. fordíttatott, melyhez Hámos Antal úr 25, valamint a muzeum gyarapításához is 25 fttal járult.
Tanári kar. Baksay István, mennyiségtan és történelem tanára, könyvtárnok s ez évi igazgató. Fá"bry
János, I . oszt. r. tanára, természeti gyüjtemények őre s tápintézeti gondnok. Miklovics György, a IV. osztály
r. tanára. Sevm·lay Károly, a II. osztály r. tanára. Termy Ká1·oly, az V. és VI. osztály r. tanára. Tóth József
rajz és szépírás tanára. Szőllősy Isván, az énektanításban segéd-tanár.
J egyzés. A tanintézet egy - 3 ág. hitv. és 3 helv. hitv. tagból álló igazg. választmány felügyelete
alatt áll, melynek ez évi elnöke tek. roffi Borbély László úr.
Ezen tanoda 6 osztályában volt ez évben 187 tanuló és pedig az 1-ső osztályban 54, a 2-ik osztályban
43, a 3-ik osztályban 34, a 4-ik osztályban 25, az 5-ik osztályban 17, a 6-ik osztályban 14.

IX. A r i m a s z o m b a ti d a 1 á r d a
Alakult az 1862-dik év okt. l-én három évre, midőn 65 pártoló tag ~zete;t évenkint 316 ~orintot.
Majd 1866. év máj. l-én rövid szünetelés után ujonnan alakult s most. 36 partolo. tati .tzet tv;n;i~t t \~~
forintot, a müködö tagok száma jelenleg 37. Az egyletnek a helybeli takarékpenz I an
onn

3

kéje van.
· S ó M'kló - Válas tmányi elnök :
Elnök: Miklovics Ferencz1 pénztárnok Baksay István. Jegyző o s i s. _
·z ,
Tisrcher István, karmester Krcz József 100 frt :fizetéssel, karvezető Szőllősy István oO frt :fizetessel.
X. 01 v a s ó kör.
·
b
UJ'ra alakult 1862-ben: Az olvasókör 1846-48-ban alakult és állt fön első iz en;
a város 150 fttal járul. Kimutatás nincs.

szállásbéréhez

XI. Takarékpénztár.
1
A takarékpénztár alakult 186 t. év j ul. l-én, eredetileg 800 db 100 f~os i;szvtnyn!6 • m~7r~:~:z~;~~:
csak fele fizettetett be. 1863 elojén még is 1200 dbra emeltetett a reszv nye szarna.
20,000 frt. Alaptőkéje 60,000 forint.

XII. Takarék-magt ár a k.

VI. S z e g é n y e k i n t é z e t e.
Van Rimaszombatnak egy a szegények segélyezésére szolgáló intézete is, melyet a város 8600 fttal
alapított, föntartásához járul pedig évenkint 100 mérő rozszsal és oda itélt bírságokkal; föntartásához
árulnak még némely magán alapítók és adakozók.
Kár, hogy e részről sem terj esztetett elő semmi kimutatás.
VII. A c a s i n o.
Alakult az 1834-dik év febr. 14-dikén.
A részvényes tagok száma 1867-ben 138.
Az aláírási kötelezettség 3 évig tart évenkinti 5 forint fizetés mellett.
Bevétele volt 1866-ban
Kiadása „
,, n
··
Pénztári maradvány .

Jelenleg pártfogol 4 kiskorú szegény apa s anya néküli· árvát. szállás, ágyne~ű s telje~ rufáiaton
kivül havonként 2 frt 50 krajczárral, gyámolít 5 ~szegény apa n élküli árvát h~vo~kmt. 2 formtta · ze~
kivül több szegény kiskorú gyermeket ruházattal, többeket időnki~t egyéb JÓtetemenyekkel gyámoht.
.
, .
, ,. T' . h
A választmányi tagok száma 36, kik közt 24 helybeli, 12 vidéki.
Elnöknő: Borbély Lászlóné lakik Jánosiban · alelnöknő: Széplaky La1osne i igazgatonő · usc er
I stvánné. Titkár Bak say István, pé~ztárnok: Tirschei: István. Jegyzők Fábry J ános és Lengyel Andor.

1663 frt 14 kr.
1435 frt 39 kr.
227
75 71

„

Ezenkívül Rimaszombat városánál van tőkéje . .
840 frt
5 db takarékpénztári részvénye névszerinti értékkel
250 71
Részvénydíj hátrálékokban követelése .
355 71
Összes tevöleg . . . . . . . . . . . . . . . . . 1672 75 kr.
Helyiségét a város díj nélkül adja, melyet az egylet alakított át, - áll egy nagy, két kisebb teremből egy előcsarnokkal.
1867-ben járat 23 magyar, 2 német lapot és 5 folyóiratot.
Könyvtára 2460 darab könyvet tartalmaz.
Mind az írói nyugdíj-intézetnek mind a Kisfaludi társaságnak alapító tagja.
Igazgatja egy 34 tagból álló választmány.
Elnöke Baksay István, pénztárnoka Ethey Frigyes, jegyzője Lengyel Andor.

„

M
ei takarék-ma()'tár. Ez két részből áll; egyik r észe Rimaszombatban .l étezik Ste~kovics István
1· egy
t=>.
•
p 1 ő ··
s kezeli az ottani várnagy Kriston Lászlo.
várnagy kezelése alatt; másik res.ze e s cizl on van G" „ megyében kettő. mindegyi.b.. fölsőbbleg meg2. Részvénves takarék-magtarak. y en van omor
'

erősített alapsz~pá~yokkal bír.

k . 'ktár 3500 db. részvénynyel kezdeményeztetett 1847-b~n; egy
a) A pelsoc~1 r észbvénáybeósl t(a ~re :1leYe búza tele rozs) és 1 pfrtból; első kölcsönt adott 18o0-ben;
részvény állt 1 veka ga on
me yne .
''
részvényeinek legmagasb ára most 14 ~krt.
tá. 1 k It 1843-ban 1128 részvénynyel a részvények ha b) A vágvölgyi részvényes takare -mag I a a u
. 0 12 f.
'
sonlók valának a pelsőcziéibez; most e részvények legmagasabb ám 1 · it.
XIII. M e gy e i b ö r t ö n ö k.
· k k 't b" ·t" van egyi'k Rimaszombatban, másik Pelsőczőn a hol leginkább a gyilkosságért
A megyene
e 01 one
'
'bb' "l ·
·
elitéltek tartatnak. Az utóbbiról nincs kimutatás, az e1ö ll'O igen.
. . · rzett tapasztalása
1
1
1. A következő kimutatás tábl~zata szerint, ~ely;i~ ~kszakos;i~·ly~kf~;; (:; :;; s~: cs), 1862-ről 1,
1
is járul, Rimaszombatban nyomozati fogságban vo t
, -i „ aug.
ig bb •
l ás és tolvajlás. 19-30
1864-ről 1, 1865-ről 2, 1866-ról 9. 1867-röl 21. - Bün~~yo~ legnagl~ . r:s~~őn~nt már 30 évet töltött
év között való van 20; 31-40 évközt 9; 41-~~ .~v f'?z\o, ~la~ábl'á.k~:e vannak kijelölve a tudnivalók.
tkozó táblázatokat:
börtönben. - Kórházuk takarékos. Az ~~yak 0 ottL~ggk p 1'd
Kápolna nincs a börtönben. Élelmeztetesuk h elyes.
ssu az e vona

1

VIII. R i m a s z o m b a t é .s v i d ék e n ö e gy 1 e t e.
Alakult az 1866-dik év novemb. l-én. - Alapító tagjainak száma 123, kik közt 90 rimaszombati,
33 vidéki, az alapító levelekkel biztosított töke 4035 frt .. A rendes tagok száma 187, ezek közt 185 rimaszombati, 2 vidéki, kik éven kint 241 frtot fizetnek; 88 pártoló tag egyszer s mindenkorra fizetett 17 4 frtot.
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E 1 s ö t á b 1 á z a t:

Második táblázat:
Elitéltek száma

Elitéltek száma ·

s

-<e
~

Elit élt rabok

Bűntény

miatt

Vétség miatt

1------,------11-- -

I.

Elitélt férfi
nő

"
II.

Nőtlen

férfi

hajadon
III.
IV.

v.
VI.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

~

~

l~

268
31

215

21

19

24

178

49

25

12

9

86
6

152
2

6

Özvegy férfi
„ asszony

10

16

1

7
11

8

79

Gyermekekkel biró apa
"
" asszony

162
10

6

6

13

195

55

25

12

Római katholikus
:Ffgyesült görög
Agostai és helvét vallású
Israelita

73
21
183
28

94

4

3

5
125
15

6
5

14
2

Mesterség és foglalkozás nélkül
Napszámos
Cseléd
.
Mesterlegény s gyárimunkás
Földműves
.
Kézműves, mester s gyáros
Művészi foglalkozású
.

122
34
41

49

1

6

1

t é 1 t rab

>-.

r..

I.
II.
III.
IV.

v.

VI.
VII.
VIII.
IX.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

xv.

férfi

.
Idegen birtokbai berontás miatt
Zsarolás
Veszélyes fenyegetődzés •
..
V allásháboritás
Erőszakos nemi közösülés, vérfertőztetés, természet elleni
fajtalanság
Gyilkosság
.
.
Gyermek-gyilkosság .
Emberölés.
Magzatelhajtás
.
Sulyos testi sértés
Gyujtogatás
.
Tolvajság .
Sikkasztás
Rablás.
Csalás .
Összesen:

.
. .

88
20
1

.

.

.

.

.

. .

. .

.

.

.

. .

.

-

15

-

19
9

"

"

" " "

6
2

1
1

7

26

Ezen összletet levonva marad hátrálék, illetőleg elitéletlen rab 186t3-ik évre

Vagyon nélküli
.
Kevés vagyonnal biró
Vagyonos .

194

105

11

101

125

9
19

Belföldi
Külföldi

304
1

Még soha nem volt büntetve férfi

197

158

29
63
2

21

5

23

9

6

"

Bűntény

"

„

"

"

"

"

miatt volt büntetve férfi 1-szer
" " .,
„ 2-szer

nő

9
10
9

-

1

-

5

-

-

-

-

-

10
99
1
85
5

-

-

-

1
1

23
1

-

1

-

l

31

-

2

-

20

-

22

236

1865-ik évben 452
] 866-ik " 450

106
4
120

„ „ " "
„ nő . . .
Vétség vagy kihágás miatt volt büntetve férfi

3

5
7
289

173
59
71
2

230

-

4

5

Olva~ni s irni nem tudó
Csak olvasni tudó
Olvasni s irni tudó
Magasb műveltségű

1

4

76
18
146

.Elítélt rabok száma . . . · · · · ·
Felmentetett, ártatlanná kimondott s más közbejött esetek által szabadon
bocsáttatott

14

férfi

1

3

Perbe fogottak száma és pedig
13

7

nő

nő

1

ö s s z e v o n v a:

72

11
2

1866-ban

1865-ben

k

0

1

11
84

0

-0

x.

Gyermektelen férfi
nö

"

VII.

-

~

férfi
asszony

Nős

-

E 1

l1l

15

28

11

23

3

5

1865-ik
1865-ik

"
"

320

t=

422

. =

30

102\

Elitélt rabok száma 1866-ik évban .
Felmentettek, szabadon bocsáttattak stb.
Ha azon 366 a 450-ből levonatik; marad elitéletlen rab 1867-dik évre

84

-

17
5
1

XIV. Széchenyi kert.
A város díszítésére és a lakosok kényelmére szolgál a város éjszak-nyugati részén egy terjedelmes
kert, melyne !' zene előadásokra sőt tánczmulatságra is használtatni szokott közepéből, az egészet 6 egyenlő
részre osztó magas, nyírt élősöv~nyz~tű utak. sugároznak ki. A kert ezeléítt 42 évvel kezdeményeztetett. Teremtője Lenner Ferdinand haJdam városb1ró.
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XV. Für d éí.

tetését és fölkérte 6t, hogy a kirándulás alkalmával az illető helyre a
szakértőket elkisérni sziveskedjék.
4) Haiter Ferencz, a cs. k. földtani államintézet igazgatója, egy földtani térképet mutatott be, mely a nevezett intézet által czélbavett összes
birodalmi térkép nyugati részét ábrázolja. Az előadó kiemeli azon tech~
nikai nehézségeket, melyekkel a geologiai térképek előállításánál küzdem
kell. A tervezet összes földtani térkép 12 darabból fog állani, melyek
közöl a bemutatott a vállalatnak el ső kész darabja. A közös mérv ezen
általános térkép számára 10 "=8000 ölre állapíttatott meg ; a kőzetek
különfélesége mintegy 70 nemű színezet által fog kijelöltetni. A részletes
földtani felvételek jelenleg Magyarország részeiben élénken folyn~k;
mely mellett a közönség pártoló részvétét az intézetnek működő tagJaI
nagy mértékben tapasztalták; az értekezé) igazgató úr ez alkalommal
.
ezen örvendetes tény feletti örömét nyilvánítani el nem mulasztá.
A szakgyülés örömmel fogadá ezen érdekes előadást és a ~öldta~1
.
államintézet nagyérdemű igazgatójának, valamint működő társa~nak i~,
fáradalmukért méltán megérdemlett háláját meleg szavakban feJezte ki.
5. Kalchbrenner Károly egy érdekes, a természetbölcsészeti tudomány
körébe vágó értekezést olvasott fel a fóldgömb végsorsáról.
, ..
.
A szakgyülés érdekkel hallgatta és a szerzőt fölkérte? h~gy a ~un
kálatnak rövid kivonatját a zárgyülés alkalmával fölolvasm sziveske~Jék,
ugyanannak hagyatván föl a munkálatnak az évkönyvbe fölvétele iránt
határozni.
Kelt Rimaszombatban augusztus 13-kán 1867.

Egy fürdőtársulat· is alakult 1857-ben 150 darab 5 ptos részvénynyel; füréídéjét a Széchenyi kert
téíszomszédságában állítá föl. A város e vállalatot is jelentékenyen támogatta, a mennyiban a Széchenyi
kertet a fürdéí vendégeknek megnyítá, eltávolitván a közte fönállt részét a kerítésnek.
Összeállítá
Rapos József,
szakosztályi

Az

á~vány-,

jegyző.

föld- és vegytani szakosztály jegyzőkönyvei.

1

Első

ülés augusztus 13-kán 1867.

Minekutána Volny József bányaigazgató úr, mint a szakosztály
vezetője az egybegyűlt tagokat szives üdvözletének kifejezése mellett
elnökválasztásra felszolítá, a közbizodalom báró Mednyánszky Dénes magy.
kir. bányagr6fban központosúlt, ki is az elnöki széket elfoglalván, lelkes
megnyító beszédében a szakgyülés benne helyezett bizalmát megköszönte
s egyszersmind felszólítá a. két j egyző megválasztására. Közkivánság
folytán a j egyzőségi teendőket Szekcsö Tamás és Bernáth József tanárok
vállaltak el.
Erre egy bizottmány kinevezése következett, mely a rimaszombati
iparkiállításon levő tárgyak megbirálásában résztvegyen; e bizottmányi
tagok : Pettkó János bányatanácsos, id. Dr. Wagner Dániel és Róth
Pál urak.
Az előadások sora a következő rendben folyt :
1) Lengyel Béla egyet. tanársegéd egy ·új, Than Károly egyetemi
tanár által eléíállított légnemű testet ismertetett meg, mely egy parány
széneny, egy p. kén és egy p. élenyből áll. Képlete : COS. - Viz és
fémhydratok oldatai által szénsavrn és kénhydrogenre bontatik föl. A
levegőn, ha meggyújtatik~ elég és a kén kiválik; élenynyel elegyítve
durranás közben élénken ég el. Sűrűsége - 2· 105 •
Ezen élőszóval előadott ismertetés nagy részvéttel fogadtatott és az
évkönyvbe fölvétetni határoztatott.
2) P ettkó János k. bányatanácsos egy, még csak rövid idő óta ismeretes körmöczi ásványt mutatott be. Paulinyi bánya-akadémiai tansegéd,
ezen ásvány első megismertetöje, ezt új ásványnak tekinti és Pettkoit-nek
nevezte, míg Tschermák, a bécsi cs. k. ásványtárnak őrsegéde, ezt saját
elemezése szerint a Voltait egyik új válfajának állítja. A kérdés eldöntése
végett új elemzés alá fog vétetni. Előadó a kérdéses ásványnak több példányait a szakgyülésnek bemutatni sziveskedett
s az érdekes közölvény köszönettel fogadtatott.
3) Bemáth József tanár egy általa vegyelemezett dobsinai mészkőzetet mutatott be, mely kettős vegyület és pedig szénsavas és kovasavas
mészéleg; ezen kőzet lelhelyére :figyelmeztetnek a szakgyülés tagjai.
A szakgyülés érdekkel és köszönettel fogadta az előadó figyelmez-

Szekcsö Tamás,
Bernáth József,

B. Mednyánszky Dénes,
szakosztályi elnök.

szákosztályi jegyzéík.

:Második ülés augusztus 14:-kén 1867.

Volny József, mint mai napr~ vál~sztott elnök, a. szak~y~lést a tegnapi jegyzőkönyv felolvastatásával nyitotta meg. A Jegyzé5konyv egyes
hitelesíttetett.
·
.
. „
pontjainak módosítása után
1. A bejegyzett előadások sora szermt ~öv.etkezet~ S zelccso Tamás
tanárnak előadása Kassa környékének földtam viszonyairól.
Aszakgyülés az előadást köszönettel.vette és hat~rozta, ~o~y a mun~á
lat egész teijedelmében, de a térképnek kisebb mérvu reductIÓJa és a földtani állam-intézet által használt színezete mellett az évkönyvbe fel vétessék.
2. Pávay Elek Erdély két geologiai jelenségét ismertett~. Mind a
két tárgyat a szakosztály nagy érdekkel hallg~tta. s miután a Jelenség a
közlő állítása szerint maga nemében még eddig ismeretlen vol~, élénk
eszmecserére nyujtott alkalmat. Az egyik tárgy illeté azon saJátság~,s
jelenséget, melyet Erdélyben Pa~~csa közelébe~ tapasztalt,, hol„telepkozet között egy ívalakúlag meghaJhtott rohamkőréteg fordul el.o, mmek
okozó ereje ismeretlen. A másik sajátságos jelenség azon trachit s neve-
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zetesen rhyolithkőzetek Kelemen havas vidékén, melyek kéntartalomtól
áthatva vannak.
.
A szakgyülés e ritka j elenségről szóló értekezést az illetéS rajzokat
is mellékelve az évkönyvbe fölvétetni határozta.
3. A jegyzőkönyvnek hitelesítésére választattak a következő bizottmányi tagok : Volny József, a két jegyz6, Pettkó b. •tanácsos, Páv.a y és
Fauser Antal urak.
Egyéb tárgynak hiányában elnök a benne helyezett bizalomért meleg köszönetét kifejezve magát a jelenlevők szives emlékezetébe ajánlotta
s az ásvány-, föld- és vegytani szakosztály üléseit ezennel befejezetteknek
kinyilatkoztatta.
Kelt Rimaszombatban augusztus 14-kén 1867.
Volny J6zsef1

·Szekcsö Tamás,
Bernáth József,

elnök.

szakosztályi jegyzők.

Az állat-növénytani szakosztály
Első

jegyzőkönyvei.

ülés augusztus 13-án 1867.

1. O_sztályvezeté5 Fábry János tanár üdvözölvén a jelenvolt tagokat
elnök és 3egyző választás-ára kéri föl.
'
.
. E:i·.e a szakosztály az első ülésre egyhangúlag Hazslinszky Frigyes
epe1JeS1 1gazgató-tanár s akad. tagot elnökül s Fábry János rimaszombati
gymn. tanárt állandó jegyzőűl megválasztja.
2. Elnök székfoglaló beszédében előadja amaz óhajtását : vajha
vánd~.rg!ü!éseink műk?dése hazai tudományosságunk minél nagyobb
~érvu kif~Jtésére v.ol~a Irányozva; hogyfaunánkat és virányunkat mielőbb
isi;rier~essuk. Eddig1 eredményét nem tartja kielégítőnek a nemzetre,
miért IS átalánosb érdekeltséget kiván e szak irányában· különben üd'
vözli a nem nagy számmal egybegyülttagokat.
~,
3. !?'1-tz Géz.a Buda-P~st virá~yának ké: új növényéről értekezik.
Ert~kezo Smyrmum perfohatum Mill. lelhelyeit hazánkra nézve Neilreich
szermt elszámlálván, e növényt a Duna hullámai által ide - a Margitszigetre - jutottnak állítja. A másik növényt Gagea bohemica Schult.
Buda határában fekvő kincstári erdöben - délkeleti dombos részén Gagea ~ini~a Sch~lt. ~ársaságában találta. S miután ez új növény nálunk Ne1kei:h szermt. IS csak két helyen észleltetett még, értekező a
nevezett erdfü harmadik lelhelyének jelöli meg.
. . ,
Az értekezés az évkönyvbe fölvétetni ajánltatott.
4 . .Ku?inyi Agos~on élőszóval adott elő egy állattani curiosumot, mely
hollandi ut3ában egyik állatkertben fordult elő. Apró libák voltak többi
közt, mel~~k egy fekete him hattyú s egy nöstény lúd párosodása következtében 3ottek létre s említé, hogy Nyitrában. egy fekete hattyút löttek,

mely valószinüleg olymódon jutott hazánkba, mint több más állat vagy
növény, melynek hona nem Magyarország.
Szives tudomásúl vétetett.
5. Kalchbrenner Károly akad. tag, némely szepesmegyei kétes és
gyérebben előforduló növényről értekezik, bemutatván azoknak szárított
példányait. Miután a Drevenyik hegyen talált Carex pediformis - C. A.
:Mey. Car. Digitata-val összehasonlítá, elősorolja jegyzeteit Poa capillifolia Kalchbr. = Poa angustifolia L. (Smith értelmében) = Poa scrotina
W ahl.. fi. carp. -. Carduus cris.l>us L., min~ C. collinus Kit. vegyfajáról,
- Smrpus medrns W ahl. fi. carp., Geramum bohemicum L. Saxifraga
perdurans Kit., mely nem azonos Sax. ajugaefolia-val, Cystopteris sudetica Al. Braun., Artemisia Baumgartenii Bess. s egyéb havasi növényekről. Közli egyszersmind azon ritka növényfajok j egyzékét, melyeket dr.
Rehmann Antal krakói egyetemi tanársegéd hazánk éjszaki határszélein,
különösen Marmaros és a magas Tátra bérczeinek éjszaki oldalán gyűj
tött. Ezek közöl kiemelendé>k : Linnea boreali:s L. , SaxifraJa cernua L.,
'l'anacetum Gmelinii Schult., Euphorbia stricta L., Alsine setacea Koch. ,
Cystopteris alpina L., mint a magas Tátra virányához tartozók.
Ezen előadás élénk figyelemmel kisértetvén rövidítve az évkönyvbe
ajánltatik.
6. A közgyűlés határozata szerint a helybeli egyesült prot. gymnasium állat-növénygyüjteményei, úgy a tárlat hasonnemű tárgyainak megvizsgálására illetőleg megbirálására Hazslinszky Frigyes elnöklete alatt
Kalchbrenner Károly, Geyer Gyula, Kunszt János tagok küldetnek ki.
K, m.f.

Hazslinszky Frigyes,

Fábry János,

elnök.

jegyző.

Második ülés augusztus 14-én 1867.
1. A szakosztály megnyitv:ín ülését, mai nap elnökeűl Privaldszky
Imrét kérte fel.
2. Frivaldszky János nemz. muz. őr olvassa dr. Török J 6zsef, debreczeni tanárnak: "Debreczen rovarfaunájának ismertetése, III-dik közlés.
HáTtyaröpüek (Hymenoptera)" czimü beküldött munkálatát, elösorolván
dr. Taschenberg könyve szerint a szerzé> által gyűjtött s imént ismertetett hártyaröpfüt.
Az értekezés, mint a „debreczeni fauna" folytatása az évkönyvbe
.
fölvétetni ajánltatik.
3. KalchbrenneI" Károly jelentést tesz a tegnap Rimaszombat vidékén (Tormás, Kikerics, városerdö) tett füvészeti kirándulás eredményéről,
kiemelvén azon nehány növényfajt (Linaria spuria és Elatine, Euphorbia
falcata, pusilla és platyphyllos, Senecio aquaticus, Passerina annua, Peucedanum alsaticum), mely e vidék virányában még eddig nem foglalta22
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai.
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tott. Ennek kapcsában Scherfel Aurél az általa ugyanitt talált Lath?'us
hirsutus L. e vidéken ritkább növényt mutatta be, mely ugyan Rimaszombat virányában nem új, de minthogy nem minden évben s gyéren
fordul eW, mint ujdonság érdekes helyi virányunkra.
.
.
E szóbeli elöadas érdekeltséggel k1sértetvén , azon óhajtás merült
föl: vajha minél gyakrabban találkoznánk hasonló jelentésekkel.
4. Dr. Pávay Elek előhozza, hogy a már megpendített országos növénycsere-egylet megalakitása hazai füvészetünkre nézve elodázhatlan
szükséggé vált, hogy az erők egyesitése által nagyobb sikert biztosíthatunk az ügynek. · Mire Fábry János ajánlja egy bizottmány kiküldetését,
mely az egyletnek tervezetét dolgozza ki, ezt a magy. orv. és természetvizsgálók jövő gyülésének előterjesztendő .
Ennek folytán az inditványozó, Kunszt János, Geyer Gyula, Kalchbrenner Károly, Sche1fel Aurél és Hazslinszky Frigyes tagok ily terv
kidolgozásával és benyujtásával megbizatnak.
5. Fábry J. Márkus Sándor hátrahagyott s 1437 phanerog. fajból
álló növénygyüjteményét és jegyzékét mutatja be s megvételre ajánlja.
Tudomásúl vétetett.
6. A mult ülésből a helybeli egyesült prot. gymn. állat-növénytani
gyűjteményének, valamint a tárlatban levő hasonnevű tárgyak megvizsgálására kiküldött bizottmányba Frivaldszky Imrét és Jánost fölkéri.
7. A holnapi kirándulás észleleteinek a jövő szakülésen leendé5 előterjesztését az abban résztvevő tagoktól a szakosztály szivesen elvárja.
K. m.f.
Frivald~zky

Fábry János,

Imre,

szakosztályi elnök.

_ jegyző.

Harmadik ülés augusztus 16-kán 1867.
1. Elnök Palánszky Samu elfoglalván székét,·az ülés megnyittatott.
2. Olvastatott a jegyzőkönyv, mely hitelesittetvén elnök és Geyer
Gyula jelentést tesznek a tegnap végbement ajnácsköi kirándulásról,
melyben ezek résztvettek. Egyebek közöl főleg a dr. Pávay által a krater
közelében talált Epipactis viridis emeltetett ki, mint mely a gömörmegyei virányban még eléí nem fordul.
A rövid élőszóval tett előadás tudomásúl vétetett.
3. Miután több előadás följegyezve nem volt, az ülés különben is
csekély számu tagokból állott, elnök az ülést bezárja.
K. m.f.
Fáb~ János,

P alánszky Sámtiel,

jegyző.

mint e napi elnök.

Melléklet az állat-növénytani szakosztály 11-dik ülésének

"
1

jegyzőkönyvéhez.

J elentés a rirnaszombat·i természetrajzi muzeum állattani gyü.jternényéröl.

Alólirottak az ál~at•növénytani szakosztály kebeléből a helybeli gymnasium állattani gyüjteményének ~~gszemlél~sére k1 lévén küldve, van szerepcsénk az ott látottakról a szakosztályi gyülésnek je-·
lentésunket átalanosságban ezennel megtenni. Attekintvén az illető gyüjtemenyeket, úgy találtuk, hogy
ezek csak keletkezésükben vannak s az ottani faunát is hiányosan képviselik; vannak ugyan némely
osztályok, ;nevezetesen az alsóbb rendű állatoké, melyek számosabb fajt foglalnak magokban s az intézet
ittlétüket főleg a helybeli természetrajzi tanár szorgalmának köszönheti. Nem mellőzhetjük azonban a csigák és kagylók osztályánál azon észrevételünket nyilvánítani, mikép a tengeri fajok számosabban vannak
képviselve, ~ midőr_i ellenben a ,haz.a~ fajok, melyekre az ily gyüjteményeknél nagyobb súly fektetendő,
?~aknem egesz<:>n h~ányz:inak. OhaJtJuk s reményljük, hogy ezen keletkezőb en lévő gyüjtemények, mint az
ifJuság tanulmányamak igen szükségesek, a helybeli tanár s mások kölcsönös szorgalma által évről évre
szaporíttatni s tökéletesbíttetni fognak.
.
Kelt Rima-Szombatban, 1867-ik augusztus 17-én.
F1-ivaldszky Imre.
Frivaldszky János.

A természettani szakosztály jegyzőkönyvei.
Elsö ülés augusztus 13-kán 1867.
1

•

1. A szakosztály vezetője Dr. Jedlik Ányos egyetemi tanár az egyesülten egybegyűlt természettani s archaeologiai szakosztaly tagjait üdvözölvén, legelőször is azt a kérdést intézte a szaküléshez, hogy együtt maradjon-e az osztály, vagy czél~zerübb lenne különválnia,
bár a bejelentett értekezések száma igen csekély, az egyesültosr.tály
rövid eszmecsere után azon reménynyel, hogy a gyűMsek folyama alatt
értekezések még fognak bejelentetni, különvált és ennek folytán , a természettani osztály mint külön osztály megalakult, elnökökűl
az első napra Dr. montedégoi Albert Ferencz,
a második napra Dr. Jedlik Ányos,
a harmadik napra Zsindely István tanárokat,
állandó jegyzökűl pedig Somogyi Rudolf és Veskóy Jenő tanárokat
választotta meg.
2. Jedlik Ányos egy általa készített és csöves villámszedönek nevezett
készüléket mutat be, mely habár a közönséges leydeni palaczktól lényegre nézve nem különbözik is, annak villamfoghatóságát azonban a
különben egyenlő körülmények mellett többszörösén felülmúlja s bármely mérvben könnyen kivihető;
az ismertetés után az értekezés titkos szavazás utján egyhangúlag az
évkönyvbe való felvételre ajánltatott.
·
Rimaszombat 1867. augusztus 3-kán.
Jegyzette

Dr. montedégoi Albert Ferencz,

Somogyi Rudolf.

mint elnök.
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Második ülés augusztus 14:;kén 1867. ·

: Harmadik ülés augusztus 17-kén 1867.

Dr. Jedlik Ányos egyetemi tanár elnöklete alatt.

Zsindely István tanú1· elnöklete alatt:

1. Dr. montedégoi Albert Ferencz tanár szabad előadást tart „az
álló csillagok távolságának meghatározásáról," melyben bevezetésül felemlíti azon nevezetesb tudósokat, kik már a régibb korban és nagyon sokáig fáradoztak az álló csillagok távolságának meghatározásában; késöbb előadja, hogy mikép jutottak a csillagászok - s különösen az ifjabb
Herschel -a k ettős csillagok észlelése által a tárgyalt kérdés megfejtésére,
mely alkalommal egyszersmind fel is említé mindazon fontosabb álló csillag látirányszögének nagyságát és füldünktőli távolát, melyeket részint
különböző külföldi tudósok, részint pedig értekező maga határozott meg,
nevezetesen :
a Centaurus csillagzat a-jelű csillagát, melyneklátirányszöge = 0'92
másodpercz,
a lantcsillagzatnak a-jelű csillagát, melynek látirán yszöge = 0' 2 6 mp.
a nagy-eb csillagzat a-jeHí csillagát, melynek látirányszöge = 0'23
másodpercz,
a Bootes csillagzat a-jeHL csillagát, melynek látirányszöge = 0'13
másodpercz,
a sarkcsillagot, melynek látirányszöge = 0'08 mp.
és végül az Ophiuchus csillagzat p-jelii csillagának látirányszögét
0'169 mp., mely utóbbit értekező maga határozott meg az egri csillagdában.
E szabad előadás befejeztével az értekezés, azon kikötéssel, hogy az
szigorúan a tudományos részre szorítkozzék, titkos szavazat utján nagy
többséggel az évkönyvbe való felvételre ajánltatott.
2. Fellöcker ,Zsigmond, kremsmünsteri gymnasiumi tanár rövid német előadásban megismerteti „Geschichte der Sternwarte der Benedictiner-Abtei Kremsműnster" czímű munkáját, mely munkát az elnöknek a társulat könyvtára számára át is adott;
•
mit a szakosztály szives köszönettel fogadott, kijelentvén egyszersmind, hogy a szakosztály ismertetőt nemcsak mint vendéget - miként
magát bemutatá - hanem mint tagtársat kebelében szívesen üdvözli.
Rimaszombat, 1867. augusztus 4-én.

1. Az első s második szakülés jegyzőkönyvei hitelesíttettek.

2. Dr. montedégoi Albert F erencz előadást tart a gömbháromszögtan alapigazságainak igen egyszerű s könnyű leszárma~tatásáról azon
egyetlen képletből, mely egy gömbháromszög három oldala és az egyik
oldallal szemközt fekvő szög közt létezik ;
Az értekezés a szakosztály által köszönettel fogadtatott.
3. ,Solymosi Samu tanár következő indítványt terj eszt a szakülés elé:
„Ohajtandó volna, hogy a természettanban minden elnevezés eszmetartalmára nézve mathematikai pontossággal meghatároztatnék, de miután ez teljesen nem történhetik, a tudomány érdeke pedig követeli, hogy
legahíbb megközelíttessék. Alólirt azon indítványt teszi, hogy a magyarországi tanintézetek természettani tanárai kéressenek föl , hogy a jövő
gyűlésre a természettanban előforduló technikus terminusok magyar elnevezését adják be. Solymosi m. k."
Az indítvány a szitkosztály által pártoltatik és a közgyűlésnek
ajánltatik.
Rimaszombat, 1867. aug. 17-én.
Jegyzette

Z sindely István ,

Somogyi Riidolf.

a szakosztály elnöke.

A gazdasági, állatgyógyászati és
Első

műtani

szakosztálynak jegyzökönyvei.

ülés augusztus 13-kán 1867.

Elnök.: Ragályi Nándor.
Jegyző:

Szontagh

B~rtalan.

1. Dapsy Vilmos szakosztály-vez ető üdvözölvén a szép számmal
összegyűlt

J egyzették

Somogyi RwJ:.olf,
Vesk6y Jenő.

D1·. Jedlik Ányos P· k.
mint elnök.

tagokat elnök- és jegyző-választásra hívta fel.
Minekfolytán elnökiil a mai napra Ragályi Nándor, a következő
ülésekre Szentmiklóssy Viktor, jegyzőűl pedig Szontagh Bertalan egyakarattaf'1\legválasztatván a szakosztály megalakult.
2. Jancsovics István felolvasá a „gyümölcsészetről" szóló előlegesen ,
bejelentett értekezést s előadását eredeti gyümölcspéldányok bemutatásával is érdekesbítette, végül pedig azon indítványának elfogadására
hívta fel a szakosztályt, hogy egy gyümölcsészeti statistica készítését és a
gyümölcsfa nemesítésének és szaporitásának jutalmak kitűzése általi terjesztését a nagygyülés :figyelmébe ajánlja.
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A felolvasott tudományos értekezés az évkönyvbe leendő felvételre,
az előterjesztett inditványok pedig a magyar országos gazdasági egyesülethez pártolás és foganatositás végett leendő átküldésre a nagygyűlés
nek ajánltatnak.
3. Dapsy Vilmos szakvezető a kiállitás, ipar és gazdászati tárgyainak
megbirálására hivatalos felszólítás folytán egy bizottmányt . kér kiküldetni.
A o·azdászati tárgyak piegbirálására Szendrey Ignácz , Ragályi
Miksa Morócz István és dr. Encz Ferencz, az iparműveké;·e pedig
Kraet~chmar Adolf, Fayman Antal és Manczel József szaktársak,jegyzőűl
Hamvay Zoltán oly utasitással küldetnek ki, hogy az e czélra más szakosztályokból is kiküldöttekhez csatlakozzanak.
.
4. Dr. Szabó Alajos, a pesti m. kir. állat-gyógyintézet igazgatója,.
a házi állatok adásvevésénél előforduló hibák és betegségek szavatosságáról, vagyis kezességéről. érte~ezett; el.őa~v~n a szavat~~sági tör~é
nyek keletkezésének indokait s ;,_történelmi k1feJlését ~ leguJabb korig;
ismerteté a hazánkban fenálló törvényes szokásokat s kimutatta ezeknek
elégtelenségét, miért is a kor igé~yeine~ megfelelő és az á1latgyógyyudomány szinvonalán álló törvényJavaslat1 szerkezetet adott be megbirálás
végett.
A közfigyelemben részesült tudományos értekezés az évkönyvbe
leendő felvételre a nagygyűlésnek ajánltatván, a beadott törvényjavaslati szerkezet megbirálására s tüzetes megvitatására Kubinyi Rudolf elnöklete alatt Dapsy Vilmos, Szontagh Kálmán, Eisenmayer Sándor és
Zsitvay József tagtársak küldettek ki, - jelentésük a holnapi szakülésre
elváratván.
5. Kis Péter az adó-ügytan jelen állapotáról tartott tudomány.os
értekezést, czáfolva több szerző munkáiban felállított alapelveket.
A valóban gonddal kidolgozott. tudományos értekezés élénk figyelemben részesült s mennyiben ez értekező kijelentése szerillt kivonat
egy e tárgyú te1jedelmesb munkából, azt megtelenésév~l ~ár ezei:
czikkből következtetve a közönség figyelmébe elolegesen is aJánlhatm
véljük.
Kelt Rimaszoin hatban augusztus 14-kén 18 6 7.

Szontagh Bertalan,

Ragályi Nándor,

jegyző.

elnök.

Második ülés augusztus 14:-kén 1867.

Elnök: Szentmiklóssy Viktor;
Szontagh Bertalan.

Jegyző:

1. Kubinyi Ágoston nagygyűlési alelnök őméltósága a szőlőművelés
hanyatlásának egyik fő okát ezen mivelési ág adóvali túlterheltetésében
látván, inditványozta: kéressék fel a nagygyűlés, hogy a központi választ-

·

•

mányt egy a m. k. felelős kormányhoz a szőlő-adó leszállitása végett
felterjesztendő (kétségbe nem vonható) adatokra fektetett munk,á lat készítésére utasítsa.
,
Az inditvány helyesléssel fogadtatott s foganatosítás végett a nagy,
gyűlésnek ajánltatni fog.
.
2. Dr. Ováry Pál a hegyaljai szőlömivelés, bortermelés és kezelésről tartott gyakorlati értekezést s állitásainak igazolásáúl több nemű,
különböző években termelt hegyaljai borokat mutatott be.
Ezen gyakorlati tapasztalatokon alapult tanulmányteljes értekezés
közméltánylattal fogadtatott.
3. Kraetschmar Adolf, rimaszombati kertében mívelt _szőlő-betegség
(Oidium tuck.) által meglepett s enyvóldattali fecskendezés által eme
kórtól megmentett, a javulás különböző fokait előtüntető szőlőfürtöket
mutatott be s ajánlta a szakosztály figyelmébe.
Eme . közérdeket keltett kisérlet eredményének helyszínén leendő
alapos megvizsgálására Ragályi Nándor elnöklete alatt, Málnay Ignácz,
dr. Szabó Dávid, dr. Encz Ferencz, dr. Óváry Pál és Jancsovics Istyán
küldettek ki, jelentésök a f. hó 16-án tartandó ülésre beváratván.
4. Dr. Entz Ferencz a szőlönemesitésnél alkalmazott zöld ojtás czélszerűségéről értekezett s ezen nemesités és szaporitás módját gyakorlatilag is bemutatta.
Ezen közérdekű s országos fontosságú értekezés az évkönyvbdeendő
felvételre a nagygyűlésnek ajánltatván, tisztelt értekező felkéretik, hogy
azt a szőllőnemesités érdekében kivánatos köztudomás czéljából egy önálló füzetben sajtó utján közrebocsátani szíveskedjék.
5. Sarlay János tanár s ~ s~arvasi főiskola képvisel~je, __ a csüllengből (isatis tinctoria) gyártott md1go festéket mutat
tomor és óldott
állapotban, röviden vázolva a term~~és .és gyártás módJát s a festék nyerésnél alkalmazott biztos eredményu eljárását.
A bemutatott sikeres eredmény következtében a közgyülés felkérendő lesz hogy további kisérletek eszközölhetése tekintetéből az országos gazd~sági egyesületet ezen növénynek saját kertjében leendő termesztése végett felszólítván, azt egy e czélra felkérendő szakférfiú közbejöttével vegybontassa és elemeztesse.
6. Lukácsy Sándor magyar kertipar egyes~leti igazgat?, a közelebbi években előfordult aszályos időjárás, a korai fagyok o~amak meghatározása s az iránt tesz inditványt, határoztassék meg, mily eszközök
igénybe vétele lenne javasolható hazánk égalji viszonyainak javítására.
Tudomásúl vétetett.
7. Szontagh Bertalan inditványképen elö~erjes~tette: miszerint, ha
kétségbe nem vonhatólag szükséges gazdászati . tanmtézeteknek .hazánk
különböző vidékein felállitása, mindenesetre kiváló gondoz~st igény~l
azon eszmének megtestesitése, hogy ily intézet hazánk felső v1dék~n :0:1hamarébb szerveztessék mert itt a gazda, birtokának csekélyebb kiterJedése miatt is legkivált utalva van arra, hogy mit földjétől sil~nysága
miatt - a természet megtagadott, okszerű elvek s üdvösn~k b1zonyúlt
rendszer alkalmazása által pótolni igyekezzék; minthogy pedig ez érdemben már a volt országos hatóság részéről is történtek intézkedések s az
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intézet székhelye felett Rimaszombat, Besztercze, Ig~ó és Eperjes városok
v ersenyre is keltek; minthogy inditványozónak nmcs tudomása, ho~!
a vitás kérdés érdemleges határozat által eldöntetett volna s a szakgyulésnek jelenleg bő alkalma nyilt megismerked~i a helyi ;,iszonyok és kö:
rülményekkel, inditványozza: hogy a felálhtandó felso magyarországi
gazdászati tanintézet székhelyéül Rimaszombat városa a nagygyűlésnek .
s ez által a m. k. felelős kormánynak ajánltassék.
Tekintve az éghajlati viszonyokat, földminőséget, Rimaszombat városának fenyves és lombos erdők közötti elönyös fekvését és azon fontos
körülményt, hogy e város az al- és felvidék között mintegy .határt képezve határán a gazdászat i;ninden ága haszonnal és eredménytelj~sen
mivelhető s hogy Gömör és Kis-Hont t. e. megyének, különösen pedig evárosnak magának szőlőhegye is van; tekintve végre a város által e czélra
hozott tetemes áldozatot, az inditvány osztatlan helyesléssel fogadtatott
s a nagygyűlés felkérendő lesz, hogy a felállitandó felső-magyarországi
gazdászati tanintézet székhelyéül a m. k. felelős kormánynak Rimaszombat városát ajánlani sziveskedjék.
Kelt Rimaszombatban augusztus 1~-kén 1867.

Melléklet a .gazdasági, állatgyógyászati és műtani szakosztály I-sö ülésének jegyzőkönyvéhez.
Bizottsúgi jelentés D1·. Szabó .Alajos tö1·vényjavaslatám 'l:Onatko.::úlag.
Alólirt bizottság Dr. Szabó Alajos úr által értekezése fohtába n bead tt t" · ' ·
] . '
k. ' ·
vel lév~n megbízv~, véle.~ényét ezekben adj a elő:
J
•
o .o1 vcnyJavas ata atte mtese,
:Nemcs.ak czelszeru, ~e. elkerülhetlenül szükséges egy oly törvény alkotása, mely a hasznos házi
~Jlat?k e~adasa vagy elcserelese mellett el~állani szokott pörös kérdések megbírálásánál a bírót s feleket
utbaigaz1tsa. Ily_ átalános szempontból tekmtve az el őte1:j esztett törvényjavaslatot lehetetlen t k .
"'.
nek nem tartam.
'
az o1szeiu

. A törvényJavaslatban le~~tt 01:vosi elve~.: az ~rvoso~.: congressusán ~egállapított s elfogadott ~lvekkel
teljesen egyezven, az elvek bnálataba bocsatkozm a bizottság körén k1vül eső lett volna. '
át
törvény szerkezetét
a bizottság
· ·1 nemi
·' ~gy
,a
. 1 *) vevén
·
. . vizsgálat alá '• midőn e letett elvek <all·almazá
~
sana
mo'mdag,
ositast
tett, eze1~ /. a att VJSSzacsatolt ugy is csak anyagul szolgálandó javaslatot a::; oi·s::;ágayiilésnek a1'c' l z ·-

nak tatfja.

;:; ,

Dapsy Vilmos,
bizottsági

Kubinyi R udolf,

j egyző .

elnök.

szakoszt. elnök.

szakoszt. jegyző.

A régészeti szakosztály
Első

Hamadik ülés augusztus 16-kán 1867.

Elnök: Szentmiklóssy Viktor.
Jegyző: Szontagh Bertalan.

1. Kraetschmár Adolf szőlőbetegségben sinlő szőlőjének megvizsgálására kiküldött tag társaink ielentették: miszerint a megvizsgált szőlő
csakugyan a megjelölt pusztító betegség n agy fokú jeleit mutatja, azonban az enyvóldattali f ecskendezés folytán-a fürtök egy része már egészen
tiszta más r észe a javulás csalhatlan j eleit mutatja s igy h atározottan
megalapitható, hogy az alkalmazott gyógyszer hasznosnak és czélszerűnek bizonyúlt.
·
Küldötteink j elentése alapján hasonló esetekben a megjelölt gyógy' szer alkalmazásra ajánltatik.
2. Kubinyi Agoston nagygyűlési alelnök ő méltósága a h.~zánk
ban annyira elteijedtkártékony szerb-tövis (Xanthium spinosum) knrtását
illetőleg inditványozza : hivassék fel a nagygyűlés, hogy annak eszközlése végett a m. k. felelős kormányt ké1je meg.
Az indítvány közhelyesléssel fogadtatván, sikeresitése tek;,ntetéből
a nagygyűlés elébe terjesztendő.
K elt Rimaszombatban, aug. 16-án, 18 6 7.
szakoszt.

jegyz ő .

tn anc o

S zentmiklóssy Viktor,

Szontagh B ertalan,

Szontagh B ertalan,

;1

Kelt R.-Szombatban 1867 -ik év, augusztus hó 10-én.

S::entmikl6ssy Viktol',

jegyzőkönyvei.

illés angusztus 13·kán 1867,

1. A szakülés tagjai összegyülek ezvén, a szakosztály elnökéül Havas Sándor t, j egyzőjeiíl .pedig 'l'erray Károlyt választották meg.
H a.vas Sánd~:· az elnöki széket elfoglal~án, arra k érte a szakosztályt,
hog~ n:1vel épen o fog. egy értek ezést tartam , melyben a régészetet illető
oly mchtvány foglalt.at;,k, me~y net~n ~osszasb vitat~ozásokra szolgáltathatna alkalmat,
idore, m1g az mchtvány tárgyaltatni fog, az elnöki
széket más fogl~lJa el. - Dr. W enzel Gusztáv úr kéretett föl , hogy az
értekezlet fölötti tanácskozmányokat vezesse.
2. Havas Sándor felolvasta „indítvány a hazai régészet érdekében"
czimű értekezését, illetőleg indítván yát, melyben előadván a régészeti
sza~osztály működéseinek eddigi eredménytelenségét, enn ek okát abban
véh föltalálni, hogy ezen osztály körében hiányzik minden elökészület
t . i. a működés terének, valamint az erőknek is, melyek a régészeti ezé~
lok előmozdítására segédkezet nyujthatnának, kellé> ismer ete. EWadja
továbbá, .hogy hazánk legnagyobb része régészeti tekintetben még kiaknázva nmcsen, számos magán gyűjtemény és magányosok birtokában
lévé> régészeti tárgy szaktudósaink eWtt ismeretlenek és bár van elég
ember. a hazában, ki kellő hajlammal és tehetséggel bir arra, hogy a régész:ti kutatásokhoz kötött szellemi érdek előmozdítására segédkezet
nyuJtson, a hazánkban elszórt régészeti emlékek úgy, mint az ezek fölkeresésére, számbavételére és a szakférfi.ak ált,: iJ fölhasználása végett bemutatására alkalmas erők nagy r észe eddig parlagon hevert.

:z

szakoszt. elnök.
") Lásd alább a szakértekezések köz ött.
~fagyar Orvosok és Természetvizsg!tlók :Munkálata i.
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E végből szükséges volna egy központnak fölállítása, honnét a régészet körébe vágó vizsgálatok és a föltalált tárgyaknak tudományos
fölhasználata s megismertetése intéztetnék és rendszeresen folytattatnék.
E czélra bizonyos pénzösszeg szükséges, mely eddig az archaeologiai
szakosztály rendelkezésére nem állott, e végből szükséges volna, hogy
a régészeti szakosztály kebelében egy archaeologiai társulat alakúlna,
mely mint a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének
kiegészítő r észe saját körében önállóan ugyan, de amattól elválaszthatlanul a nagygyűlések h elyein megj elenvén, a vidéknek r ég·észeti tekintetben tanulmányozását és kiaknázását a gyülés idej ét megelőzőleg eszközöltetné és igy már kész munkát találva maga előtt működésének
maradandó becsű sikerét vofoa k épes bemutatni. A régészeti szakosztályba magukat beirt tagok ajánlanák föl bizonyos csekély, példáúl
1 frtnyi díj fiz etését, mely a nagygyűlés pénztárnoka által kezeltetvén
arra szolgálna, hogy ebből az ill ető vidékre kiküld endő szaktudósok és
a műtárgyak kellő fölvételével megbizandó művészek utiköltségei födöztessenek. Választana az archaeologiai társulattá alakuland6 régészeti
szakosztály magának elnököt és titkárt, kik a központi választmányban
a régészeti érdekek kellő előm ozdításáról gondoskodjanak.
Ámbár pedig időközben egy külön történelmi társulat már alakult
és ez az archaeologiát is mint a történelmi tudományok egyik segéd eszközét körébe foglalta, e mellett mégis jól megállhat a magyar orvosok
és természetvizsgálók k ebelében eddig fennállott régészeti szakosztály is
a fennt előadott szervezetben és valamint a tudományra n ézve csak kivá·
n'atos, hogy a történelmi kútforrások fölkeresésével s földolgozásával
minél több kéz foglalkozzék, úgy vannak az archaeologiának a történelem
körén kivül eső saját föladatai is, melyek a mífitészettel, a képzőművé
szettel, a korismével s átalában hazánk művelődése s társadalmi viszonyainak történetével szoros kapcsolatban állanak· ezek meo·oldására a
.
'
0
r ég észeti szakosztályt értekező csak a fent előadott szervezkedés által
véli k ép esíthetőnek.
Az indítvány egyhangúlag azon módosítással fogadtatott el, hogy
az alakulandó archaeologiai társulat tagjai alapítókra és r endesekre osztassanak föl. Az alapítvány 100 frtb ól álljon s ennek vagy lefizetésér e,
vagy kellőleg biztosított kamatoztatására k ötelezze magát az alapító tag;
a r endes tagok, kik a régészeti osztályba iratj ák be magukat, vagy általában azok kivánnak lenni, egy évre egy forintot fizessenek. Ez az aláirás mindjárt megkezdetvén, igen szép eredmény éretett el. A szakosztály továbbá k ebelében azon ohajtását fejezi ki, hogy az archaeologiai
társulat elnökeűl Kubinyi Ágoston, titkáraúl pedig H avas Sándor választassék.
Elhatároztatott végre, hogy az inditványnak ilyetén elfogadása a
nagygyűlés jóváhagyása alá teijesztessék és ugyanaz a r égészeti tanulmányokhoz kötött érdekek lehető előmozdítására kéressék föl.
3. Dr. Arányi Lajos hivatkozva az idei közgyűlésnek határozatára,
kéri a szakosztályt, hogy Vajda-Hunyad vára czimű munkáj ának elő
állítására fordított költségeinek mikénti megtérítése iránt a közgyűlés
nek javalatot tegyen.

Hiányozván a nagy fontosságú kérdés megoldására szükséges okmányok, ezek beszereztetni és a szakülés keb eléből teendő j avaslat a jövő
szakülés által érdemlegesen tárgyaltatni rendeltetett.
4. Előhozatván, hogy a megyeházánál rendezett kiállításban, továbbá
a h elybeli protestans gymnasiumban régészeti tárgyak yannak,
ezeknek megvizsgálására és a vizsgálat eredményén ek bejelentésére
dr. Arányi Lajos és dr. W enzel Gusztáv egyetemi tanár urak küldettek ki.
K elt mint fennt.
Terray Károly ,
mint a szakosztály

H avas Sr.índor,

tollvivője.

mint a szakosztály elnöke.

Második ülés augusztus 14:-kén 1867.
1. A fenntebbi j egyzőkönyv hitelesíttetett.
2. Elővétetett dr. Arányi Lajosnak az augusztus 13-ikij egyzőkönyv
3-ik pontjában említett ügye, t. i. azon kérdés, miképen volna dr. Arányi „Vajda-Hunyad" vára czimű munkájának és a vár mintáinak előállí
tására fordított költségekre nézve kárpótolandó, mely tekintetben a szakülés hosszasb tanácskozmány után azon meggyözé)désre jutott és ezt
a nagygyűlésnek véleménykép bejenteni elhatározá:
hogy mindenekelőtt kénytE}len és kötelességének tartja a munkálatnak mind szellemi, mind pedig műszaki kiállítására nézve kijelenteni,
hogy erre beható tanulmányozás és páratlan gond fordíttatott és a kiadási
tételeknek tüzetes számjelezése nélkül is igazolni azt, hogy úgy az oda
való többszörös utazás és több heteken át Vajda-Hunyadon tartózkodás,
a rajzoknak előállítása és a minden részleteiben lelkiismeretes pontosságot tanúsító mintának elkészítése szerzőnek rendkivüli fáradságába és
körülbelül 5000 frban számjelezheW költségébe került s az . általa szolgáltatott mű a hazai régészetnek és ez által a történelemnek igen becses
adalékát képezi.
Arról lévén azonban szó, valjon tarthat e szerző viselt költségeinek
a már e czélból nyert 550 fton felül való további pótl~s~ra ~ nagygy,ülés
pénztárából számot? a szakülés azon véleményét feJez1 ki, hogy erre
]ogilao- véve szerzőnek igénye nincsen, mert nem létezik a közgyülésnek
oly h~tározata, mely szerzőtföljogosítottavolnaarra, hogy a nagygyűlés
pénztára rovására körülbelül 5000 frtra menő költségeskedést te~yen
és miután azon viszonyok, me~yek között szerzőnek .ezen munkáJ3: a
pozsonyi nagygyűlés munkálatai közé fölvétetett, valammt a föltételek is a
szakosztály előtt ismeretl enek, arra, - hogy valamely határozott öszszegnek dr. Arányi Lajos részére történendő utól~gos megaJán~ását a
közgyülésnek javalatba hozza, annál kevésbbé látJa magát md1ttatv~,
mert távolról sem akarja maga irányában azon szemrehányást fölköltern,
hogy a régészeti sza·kosztály a nagygyülésnek oly költségeskedést okoz,
23*
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mely a többi szakosztályok munkálataira fordított költségeket sokszorosan felülmulná és a pénztár erejével arányban nincs.
Dr. Arányi Lajos által ajánlott azon mód, hogy e czélb61 a beiratási
díj valamivel emeltessék, a nem régészettel foglalkozó tagok irányában
szintén nem volua méltányos, átalában pedig a szakosztály tartózkodik
minden oly javalat tételétől, mely a nagygyülésnek bármily terhére
válnék.
Miután azonban a XI-dik nagygyülés 1865-dik évi szeptember 2-á,n
tarott zárközülési j egyzőkönyvének VI-ik pontja szerint b) alatt a közgyűlés ezen munkálatnak két ezer példányban nyomatását elrendelte és
ei:nek a hazában kiosztását is elhatározta, azt tartja a szakosztály, hogy
mmtán nem állhatott. a ~iagygyülés szándékában, hogy a nyomtatási
költsége~ et a szerző v1selJ e azon költségeknek megtérítésére, melyek a
2000 pé1dánynak külön nyomatása által okoztattak, a központi választ·
rnány föl volna hatalmaza1:dó, úgy fogván fel a szakosztály a dolgot, h ogy
a mennyiben szerző munkálatának az évkönyvbe való fölvételére a
pénztár 550 frtal már igénybe vétetett, ugyanaz méltányosan csak azon
költségtöbblet megtérítését követelhetné, mibe a munkálatnak 2000 példánynyal több nyomtatása került.
Különben pedig a munkának talán leszállított áron a közhatóságok
utján kiosztását és értékesítését- méltányossági szempontból és igéretéh ez
képest a közgyülés szintén a központi választmányt bizhatná meg .
3. Terray Károly bemutatja a Benkár József-féle pénzgyüjtemény
j egyzékét.
Tudomásúl vétetvén dr. W enzel Gusztáv úrnak a végből adatik
ki, hogy a gyűjteményt megvizsgálja és róla jelentést tegyen.
4. Ugyanaz bemutatja Karaba György hittérítőnek sajátkez{í egyháztörténelmi monographiáját, melyhez a rimaszombati ódon templom
rajza van mellékelve.
A mennyiben a hagyomány szerint ez egyház még sz. István idejében építtetett a meg levő rajz lemásoltatni és a központi választmánynak
használat végett b eküldetni határoztatott.
5. Vá1:ady .Ádám beadványa, melyben azt indítványozza, hogy
gróf Gyulay La1os birtokában levő a XVI-ik század elején készült ezüst
serleg, mely valaha a rimaszombati magyar süvegeket készítő iparosczéh
tulajdona volt, lerajzoltassék és ennek mása Rimaszombat városának
adassék át,
azon megjegyzéssel fogadtatott el, hogy a nagygyül~s a központi
,.
választmányt m egfelőleg utasítani méltóztassék.
Kelt mint fennt.

Terray Károly,
mint a szakosztály j egyz ője.

Havas Sándor,
mint a szakosztály elnöke.

Harmadik ülés augusztus 16-kán 1867.

1. Havas Sándor eddigi elnök f'ölhitta a szakosztályt, hogT a hátral évő időre

más elnököt választani sziveskedjék :
a szakosztály az eddigi elnököt a hátralévő időr e is megtartani
ohajtotta.
2. Olvastatott dr. Arányi L ajos j elentése a megyeházánál f. é. junius 26-án kiásott s a megyeháznál kiállított régiségek felőli j elentése.
A j elentés a szakosztály ázon véleményével, hogy ezen tárgyak
mint a bronzkorszakból valók a rómaiak előtti időre vonatkoznak, mert
alig hihető, hogy a Duna jobb partjáig t erj edt római birodalomnak több
századokon át tartott fennállása után e vidék en is az autochtonok között
késöbb vas fegyverek ne teijedtek volna el, a nagygyülésnek azzal mutattatik be, hogy ezen tárgyaknak a melléklendő leidts és vélemény kiséretében a nemzeti muzeum számára való átadásairól gondoskodni méltóztassék.
(E jelentést lásd alább a tárlatról szóló j elentés mellékletei közt).
3.Dr. Wenzel GusztáY a m. kir. egyetem vok rectora, m. akadémiai tag és egyetemi tanár előadást tartott a magyar országi várak és
városok eredetéről és történelmi nevezetességeiről.
A dús tartaln1ll és történelmi adatokkal támogatott értekezés osztatlan részvéttel fogadtatván, dr. Wenzel megkéretett, hogy azt irásba
foglalni sziveskedjék - a nagygyü1és pedig ezen főbb érdekű közlemény
j elentőségére figyelmeztetvén fölkéretik hogy annak az évkönyvbe való
fölvétele iránt rendelkezni méltóztassék.
4. A ré()'észeti szakmának ezen nagygyülés idej e alatt készületlensége
kiemeltetvén°indítványba hozatott, hogy Gömör és Kis-Hont megyékben
találtató r égészeti kincsek fölkeresésére és a k özponti bizottmánynak leendő
bejelentése végett az ide való ért~lmiség fölszólítta~sék.
. .·
.
Bodon Abrahám másod-alispán és Kubmy1 Rudolf urak fölkéretm
határoztattak, hogy maguk körül gyüjtvén az egész megyében elszórt ,
értelmi erőt, ugyanezt az itt találtató régészeti tárgyak fölkeresésére,
folyton figyelemmel tartására és leirására serkentsék , törekvésők eredmén~yéről pedig a központi választmányt értesítsék, mely a gömörmegyei régészet-kedvelőknek telhető segédk ezet nyujtand, a közgyűlés
pedig a központi bizottmánynak k~llő utasítására kéretik föl.
5. Rónay Jáczint indítványozza, hogy a régészeti tárgyakkal foglalkozó osztály a külön n épfajok történelme, átalában pedig az ethnographia érdekében figyelmét a régi korból föltalálható emberi koponyákra
is teijessze ki.
Bodon Ábrahám és Kubinyi Rudolf urak fölkéretnek, hogy becses
fio·yelmöket e tárO'yra is kiteij esszék és a régi korból föltalálható kopon;ákat összegyüjtetvén azok létezéséről· a központi választmányt értesítsék, jóváhagyás végett pedig a közgyülésnek bemutatandó.
•
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ülésének

jegyzőkönyvéhez.

Havas Sándor indítványa a hazai 1·égészet ügyében.

Mióta a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyülései ujból életbe léptek, ezek kebelében ismét egy új szakosztály alakult, ez az archaeologiai. Sokan kik nem tudták, hogy a régészet már az
1844-ik évi pécsi nagygyülésben képezte ugyanennek külön szakát, különösnek látták, hogy az orvosok és
természetvizsgálókhoz a régészet is csatlakozik és nem minden gúnymosoly nélkül azt kérdezték egymástól, valjon tulajdonkép hogy jöhetett ezen egymáshoz szorosan véve nem tartozó szak között a szövetkezés létre?
A nélkül, hogy ama szellemi és tá-rgyilagos kapocs létezését, mely a régészeti tanulmányokat a természettan különféle ágaihoz füzi félreismerném, mégis azt vélem, hogy nem annyira a mégis távolról vett
rokonság, mint a régészettel foglalkozók önfenntartási ösztöne és a gyülés szíves készsége hozta e szövetkezést létre és mivel az saját viszonyain~ból mintegy önkényt fejlődött, ennélfogva azt természetszerünek
tartom. A közhasznú ismeretek egyik elhagyottan állott ága, a tudományos kiképeztetésnek nemcsak hazánkban, de másutt is még legkevésbé kifejlesztett eszköze a régészet, mint igen fiatal sarjadék, támaszt
és oltalmat keresett az erős törzs oldala mellett, hogy fölvirúlhasson ő is és járuljon a közértelmi töke
növeléséhez annyival, mennyinek összegyüjtésére alkalom nyilik.
Ez alkalom meg is adatott; minden nagygyülés idejére, különösen Maros-Vásárhelyen, Pozsonyban
és itt, igen érdekes régészeti tárgyak kiállítása rendeztetett. A bennünket kedves vendégekűl meghitt lelkes
városok gondoskodtak arról is, hogy a közelökben megszemlélhető régészeti műtárgyak tanulmányozására
a régészeti szakosztály kirándulásokat is tehessen s kezünkbe adtak minden módot, hogy a nagygyülésnek
legfiatalabb osztálya is itt mulatásának ideje alatt a szakmájabeli tárgyakkal foglalkozhatásban hiányt
ne szenvedjen.
De mi ez alkalmat kellöleg föl nem használtuk és a positiv eredmény mit az arclÍaeologiai szakosztály saját eddigi miiködéseiböl levonhatott semmi arányban sem áll a régészeti tanulmányokhoz kötött
szellemi érdek követelményeivel s nem éri föl a fáradozást, mit a rendezők buzgósága kedvencz tárgyaink
megismertetésére fölajánlott.
Az archaeologiai szakosztály működéseinek a nagyobb közönség irányában eddig tapasztalt eredménytelensége engem arra indított, hogy ennek okait fürkészve előadjam a módokat, melyek alkalmazása
mellett az archaeologiai os.ztály tán képes leend, eddig csak névszerint fennállott letezését maradandó
becsű eredménynyel is igazolni és tényleg kiérdemelni azt, hogy a nagygyülés rendelkezésére álló nagyobbszerü segédeszközöket kénye kedve szerint használhassa.
Midőn eredménytelens égről szólok, épen nem akarom feledni, hogy ezen osztály körében is akadtak
egyes szakavatott férfiak, kik a vándorgyűlések által nyujtott alkalmat igen érdekes régészeti búvárkodások értékesítésére tudták fölhasználni. Henszlmann Imre, Romer Flórís, Torma Károly észletei és közleményei, Dudik Bédának alkalmi megjegyzései, igen becses adalékot szolgáltattak a hazai régészet tanulmányozásához; és e helyütt csakis azokat említem, kik a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyülésében részt szoktak venni. A pozsonyi nagygyülés évkönyvében pedig ott van Dr. Arányi Lajosr,ak VajdaHunyad váráról irt tüzetes és szép ábrákkal ékesített munkája, melynek elí:iállításáért a hőkeblü s hazafias
érzelmű író annál nagyobb elismerést érdemel, mivel a nagy gonddal és megbecsülhetlen fáradsággal készített munka legnagyobbrészt a szerző költségén készült és ő e páratlan föláldozás méltó megjutalmazását, ha azt saját kebelében föl nem leli, eddig kénytelen volt nélkülözni. De ha tekintetbe veszszük, hogy
a régészet tág körében megejtett észletek ilyetén sporadicus föltünedezése még az esetben is, ha e nyomozások eredménye csak felületesen ismertetik meg, pedig a legtöbb esetben még ez sem történt -, nem
igen képes a nagyobb közönségben figyelmet és érdeket gerjeszteni - és ha meggondoljuk, hogy ha azt,
mit egyesek buzgósága gyüjtött nem átalánosítjuk s ekkép nem kötjük le a mívelt világ figyelmét, a kö·
zönség elismerésére nem is igen számolhatunk, mert az elibénk tűzött föladatot valóban nem is oldottuk
meg, úgy be kell vallanunk, hogy az eredmény mit az archaeologiai osztály eddig fölmutatni képes, valóban igen csekély, legalább nem olyan, mely minden körülmények között elérhető volna.
Ennek legföbb oka nem a régészettel foglalkozó és ezt kedvelő tagok jó szándéka hiányában, hanem
a régészeti szakosztály rendezetlen állapotában keresendö. Ezen osztály ugyan külsőleg ép úgy van szervezve mint a többi, választ magának elnököt, jegyzőt és nyilvános szaki.Üéseket tart, de véleményem sze-

rint az a!'chaeologiai osztályban hiányik a fő kellék, mi minden más osztályban már megvan; amaz eléízmely nélkül sikeres működést képzelni alig lehet, t. i. a tagok által te~jesített előkészületek: vagyis
a foldolgozandó anyagnak előleges berendezése és számbavétele mi ez osztályban annál nehezebb föladat,
~ei·: né~ány szakembert kivé~e~ ez osztály merő kedvelők s ~{onczokból áll s mert a napfényre került
reiseszet1 tárgyak helyes megb1ralás3: sokszor a leggyakorlottabb archaeolognak is nagy munkájába kerül,
mire ennek azon nehány napon át, mit a szakülésben tölt, elegendő ideje nincs.
mé~y,

Az orvos és a természeti tudományok majdnem minden specialistája, továbbá a mezei gazdászat fejlesztését szivén hordó értelmes ember, az országban majd mindenütt akad hűséges bajtársakra, kik az
általuk képviselt tudomány egyik vagy másik szakában és a gyakorlati foglalkozás mezején gyűjtött ismereteiket s közérdekű észleleteiket vele közlik és kiknek ő is a maga tapasztalataiból becses adatokat
szolgáltathat. Itt tehát a rokon tárgyakkal foglalkozók ismeretlenkép is egy compact testületet képeznek
és az egyesek által tett előkészület az egésznek javára szolgál. Alapvonalaiban szorosan meghatározott
körben szakavatott, egymással szellemileg rokon s úgyszólva ismeretes tehetségek mozognak minden más
szakosztály kebelében. Mi mindezt az archaeologiai szakosztályban nélkülözzük. Hogy kik foglalkoznak
egyik vagy másik megyében vagy városban, mely a nagygyűlés közelében esik, régészettel? kik volnának
erre képesek és hajlandók? van-e valahol pénz, fegyver, érem vagy más régiségi gyüjtemény, vagy talán
egyes tárgy, mely néha akárhány gyűjtemény összes értékével fölér; a községek és magányosok levéltárában nincs-e valami érdekes okmány, mely történelmi tekintetben véghetlenül fontos lehet, mely építészeti emlék vagy várrom érdemli meg a megtekintést és a többi és a többi, mindezekről mi, kik az archaeologiai osztályba irattuk be magunkat, mit sem tudunk, még akkor sem, ha a vendégszerető város
köréből már rég eltávoztunk. Pedig ezen néhány nap minden órája reánk nézve igen becses és hogy
ezen rövid idő alatt minél többet tanulhassunk, mulhatlan szükségünk volna arra, hogy a tért melyen mozogni kívánunk s melynek lehető megismertetését a közönség méltán követeli, !szakembereink kellőleg megismerhessék és ha erre a nagygyülés tartama nem elég, azt a szükséghez képest
pótolhassák.
És minhogy sem a föladat terét, sem pedig az ennek kellő megoldására szükséges erőket voltaképen
nem ismeijük, csak a puszta véletlennek köszönhetjük, ha egyik vagy másik szaktudósunk, ki a nagygyülésen megjelenik, az eléje nyujtott tárgyak fölött mégis képes ex tripode értekezni, vagy valamelyik mű
kedvelő, k.i bizonyos tárgygyal véletlenül elkészült, nem hagyja nyom nélkül veszni az alkalmat, mely
gyakran a legnagyobb érdekkel bíró tárgyak megismerésére kínálkozott.
És nem az a baj, hogy tán régészettel tüzetesen foglalkozó elég emberünk nincs, vagy hogy nem
volna meg mindenütt elég bőven a méltó tárgy, melynek szakavatott leírása művészi vagy történelmi
tekintetben a művelt közönség figyelmét magára ragadhatná.
Szakképzett valódi tudós mindenütt csak kevés találkozik, kivált e szakban, mely aránylag igen
fáradságos és költséges tanulmányozás után igen csekély anyagi jutalmazásban és elismerésben szokott
részesülni: hisz az egész művelt világ nagyobb hirü archaeologjait majdnem ujjainkon elö tudnók számlálni. Vannak nekünk is szaktudósaink, kik nemcsak nálunk de a külföldön is közfigyelmet geijesziettek,
kik alapos tanulmányaikkal a hazai művelődés történetének, a képzőmüvészetnek és a szorosan vett történelemnek igen nevezetes szolgálatokat tettek, e néhány jeleseink .buzgó törekvéseinek köszönhető, hogy
a magyar tudományos akadémia körében jelenleg egy külön archaeologiai bizottmány létesült, mely föladatául tűzte ki, hogy a hazában elszórt régészeti kincsek szellemi értékét kizsákmányolva ama hézagot
kitölteni iparkodjék, mely különösen a korisme és hazai történelmi kutatások mezején mindinkább érezhetőbbé vált.
De e kincsek fölkeresése és gyüjtése nem lehet e néhány ügyes kéz és elme föladata, melylyel hazai
régészetün~ rendelkezik, a vezér nem végezheti a kö~katona teendőit, az intéz~ pedi&' n~m foglalkozha~ik
a közmunkával máskép, mint hogy egy vagy másik tanonczának megmutatja, mit es hogyan kelljen
végeznie.
·
Az anyagot, melynek kellő földolgozására egyedül szaktudósaink vannak hiva'l:va a régészeti tanulmányok kedvelőinek kell előállítani; ezeknek feladata, hogy maguk körül minél több eröt gyüjtvc a tudomány férfiainak módot szolgáltassanak arra nézve, hogy a figyelemre méltó tárgyak hollétéről tudomást
szerezve ezeknek megvizsgálására szükséges segédeszközökkel rendelkezhessenek és tudhassák különösen kire, hol és mit lehet bizni.
A mult időkből fennmaradt emlékek bizonyos vonzerőt és varázsszerű hatást gyakorolnak a gondolkodó emberre és midőn alig találkozik művelt ember, ki a régészet. körébe eső mütárgyaktól bizonyos
szellemi eredményt leszármaztatni ne kívánna, azt tapasztaljuk, hogy hazánkban, hol a történelmi tanul-
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mányok iránt különben is bizonyos elősz eretet uralkodik, valamint irodalmunk is kezd ettől fogva mostanig
e téren a l egkitünőbb tevékenységet fejtett ki s az egyházak k ebelében, az iskolák falai között, átalában
pedig a társadalom különböző osztályaiban sok ember találkozik, ki részint ex professo, részint pedig ~aját
kedvtelésből a régészeti tanulmányokat kedvencz tárgyáúl választotta és még több oly ember akad, kib en
elég hajlam és k épesség van meg, hogy jóravaló napszámosként az e tárgyakhoz kötött szellemi érdek
előmozdítására hasznos szolgálatot tegyen.
Azonkivül sok embernek van az ország majdnem minden népesebb helyein · különböző, de a régészet
körébe vágó gyüjteménye és vannak egyes nagybecsű tárgyak leginkább a r égi eredetű családok birtokában, melyek mindmegannyi vizsgálatok és megismertetések méltó és tán igen értékes tárgyai eddig észrevétlenül lappangtak a homályban, és a helyet hogy napfényre hozatváfl, a ttvlományos kutatás nagyfontosságú czéljait előmozdíthatták volna, ezekre nézve nem létezők gyanánt kell hogy tekintessenek mindaddig, mig az archaeolog beható vizsgálódásainak tárgyává nem tétetnek.
Mily nagy értékű kincs va.n egyes családaink birtokában, melynek szellemi és tudományos több
oldalú kiaknázása nemcsak a r égészet kedvelőit, de a müitészet és történelem szak.férfiait a legnagyobb
mérvben érdek elhetné; erről !kiki meggyőződhetett, ki az országos képzőművészeti társulat által e nyár
folytán r endezett régészeti mütárlatot meglátogatta és e minden tekintetben nevezetes mütárlatnak a müitészet, a tudomány s a művelt közönség általában mi hasznát vette? Nem találkozott ember, ki a r égészeti tekintetben oly érdek es tárgyakat lerajzolva a nagyobb kö rű közönséggel kellőleg megismertette
volna és az egyik kiállítás után következett a másik, mely az el őbbihez hasonló szép tárgyakat s műem
lékeket mutatott föl s azután elvitték onnét s hacsak valaki magának pro domo j egyzetek et nem csinált,
a nagy gonddal s a tul ajdonosok eléggé nem méltányolható k észsége mellett rendezett r égészeti kiállítás
nyom nélkül eltűnt!
Hazánknak hány vidék e van, mely régészetileg még kiaknázva nincsen? hacsak történetesen nem
:figyelmeztetik a tudományos fürkészet embereit s véletlenül nem jutnak egyik vagy másik műemlék birtokába, úgy bizonyosak lehetünk róla, hogy a legtöbb tárgynak nem akad vizsgálój a, mi pedig fölfedeztetik, az elenyészés vagy eltorzítás veszélyének van kitéve, mert a k ellő felügyelet és őrködés te-ljes hiányához még a r észvétlenség és gon datlanság is csatlakozik.
Múlhatlanúl szükség volna tehát egy központra, honnét a régészeti kutatások és búvárkodások intéztetnének és rendeztetnének országszerte, honnét a régészeti tekintetben érdekes vidékeknek rendszeres
és korszakonkint fölosztandó fö lvétele és az ott eddig meglévő vagy ezután fö lfedezhető mindenn emü müemlék számbavétele eszközöltetnék.
Mint értesültem, ugyan e czélból alakult leguj abban egy történelmi társulat, mely a történelem kút·
forrásainak fölkeresését és minden segédeszközeinek el őmozdítását, tehát kiválólag a régészetnek is minden irányban fölkarolását tűzte ki czéljául. A társulat rendes alapszabályok mellett szervezkedett, évente
k ét nagygyülést tart, az egyiket Pesten, a másikat pedig a :kiválasztandó vidék valamelyik városában,
tehát ezen társulat is vándorgyüléseket fog r endezni, melyek miután évi 5 ftnyi díj fizetésére k ötelezett
tagjainak száma már is j elentékeny, alkalmasint látogatottak fognak lenni. Akadt tehát a magyar orvosok
és természetvizsgálók archaeologiai osztályának egy hatalmas versenytársa, kinek föllépése mellett önkényt ama kérdés áll el ő, valjon nem fogja-e e társulat a mi létezésünket fölöslegessé tenni és ha e társulat azon teendőket, miket az archaeologiai szak osztály önmagának kitüzött, végezni fogja, marad-e még
a mi számunkra is valami teendő ?
V éleményem szerint az ujonnan alakult társulat müködése mellett, melynek teljes szívünkb ől örülnünk és a legjobb sikert kívánnunk k ell, jut még azok számára is sok teendő, kik a m. orvosok és természetvizsgálók archaeologiai osztályának ezután is tagjai kívánnak lenni. A hazai történelemre nézve csak
kívánatos, hogy minél több k éz foglalkozzék segédeszközeinek lelkiismeretes gyűjtés ével és földolgozásával. E mellett pedig van a szorosan vett archaeologiának azonkívül, hogy a történelemnek segédkezet
nyujtson, egy másik, a társadalomra és közművelts ég előmoz cütására igen fontos, úgyszólván önálló feladata, melylyel a történelem nem foglalkozhatik, és ez a 1·égészeti ernlélceknek rniUtészeti s hogy úgy rnondJam,

s használja föl czéljainak előmozdítására azon kedvező alkalmat, mit n eki eme czélszerüen elrendezett

nagygyűlés ek nyujtanak. D e hogy e föladatnak megfelelhessen, szükséges; hogy magát némi önálló műkö

désre k épesítse. E czélból indítványom oda járul, hogy a mostani szak osz tály keb el éből tétessenek lépések
egy archaeologiai bizottság alakítására, mely saját körében önállóan ugyan, de mégis mint a magyar orvosok
és termeszetvi::sgálók nagygyülésének egyik állandó szakosztálya müködjék. Szervezete l ehető egyszerii és szorosan a nagygyülés alapszabályaihoz alkalmazkodó legyen. Válaszszon most magának egy elnököt és egy
titkárt, hívja fel az archaeologiai tanulmányokat kedvelő hazai értelmiséget, hogy hozzáj a csatlakozzék.
A tagok fizessenek bizonyos csekély - például 1 forintnyi - évdíjt, mely a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlési pénztárnoka által kezeltessék. Ez évdíj azért szükséges, hogy legyen alap,
melyből a. hely színére kiküldendő szakembereink utiköltségeit födözhessük, kik a nagygyűlés t megelőző
leg ama vidéket, melyen a nagygyűlés tartatni fog, beutazzák; néha szükséges egy müvészt is kiküldeni,
hogy az ill ető tárgyakat lerajzolja.
Az indítványnak minden részleteiben megállapítása ezen értekezés körén kívül esvén, elégnek tartottam azt ez alkalommal csupán főbb vázlataiban közölni.
Rimaszombat, augusztus hó 12-én 1867.

Havas Sándor.

aestheticai s::mnpontból való bfrálása s rneghatá1·ozása a;:on értéknek, m elylyel a::ok hazánk mi'tvelödési történetére
n ézve bi'l'nak. ~i a nagyhirii Winckelmannak, az archaeologia tulajdonképeni alapítójának munkáit olvasgatja, első tekmtetre meggyőző dik arról, hogy a műítészet és archaeologia oly egymással szoros kapc~olat
ban álló. tanszak, melyet egymástól elválasztani nem lehet s m eggyőz ődik arról is, hogy az archaeologián~k ed~1g szorosan meg sem határozott, tehát igen tág körébe sok oly t[trgy és ehhez kötött következmény

esik, mit a szorosan vett histori a merőben m ellőzni k énytelen.
A mond~ttakat az álláspont j elzésér e elégnek tartva röviden oda nyilatkozom, maradjon meg a magyar orvosok es természetvizsgálók k ebelebe fogadott archaeologiai szakosztály is a maga föladata mellett,
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai .
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II.

8 Z A K É R T E K E Z É S E K.
A) ORVOSTANI ÉRTEKEZÉSEK.

Santorini visszeres fonatai férfiunál.
(Plexus venosi Santorini).
Közli dr. LENHOSSÉK JÓZSEF, m. k. egyetemi tanár.

A végbelet (intestinum rectum), ondóhólyagcsákat (vesiculae seminales), düllmirigyet (prostata), és a húgyhólyag (vesica urinaria) nyakát környező visszeres fonatok csak a mult század k ezdetén élő Santorini Domokos által említtettek fel legelőször, azért neveztettek ezen fonatok „Santorini visszeres fonatainak (plexus venosi Santorini)," mely elnevezésüket napjainkig is megtartották.
Ezen időtől fogva a medenczeür tájboncztani viszonyainak leirásában s részint lerajzolásában nem csekély érdemeket szereztek magoknak az angolok közöl nevezetesen : Himter,
Cooper, Fergitsson és Willson, - a francziák közöl Velpeaii, Blandin, Petréquin, - a németek
közöl : FiihrM·, .Agatz, Lii~chka, Hyrtl és mások. Mindazonáltal ezen visszeres fonatok leíró és
tájboncztani viszonyainak ismertetői azok részletes megvizsgálásába a tudomány jelen állásához képest nem bocsátkoztak. Ehez járul még az is, hogy a bécsi, bonni, párizsi és londoni
museumokban e tárgyra vonatkozó boncztani készítménynek nyomára nem akadtam, a mely
~örülmény engem a~ra indított, miszerint a m. kir. egyetemi leirói és tájboncztani museum
ily nemcsak elméleti, de gyakorlati szempontból is nagy fontossá.g ú készítmény birtokába
juthasson, m~ly a leíró és tájboncztani előadások érdekeinek feleljen meg. Ezen óhajom következtében Jött létre ezen, a Santorini-féle visszeres fonatokat elötüntető boncztani készítmény, melyet felügyeletem alatt legkitűnőbb két tanítványom : Mihálkovics Géza ésHaas Tivadar felsöbbévi orvostanhallgató urak készítettek.
. MilY.. nehézsé~ek~el van öss~ekötve ezen boncztani készitmény kidolgozása, nem any~yira. az utere~, mmt mkább a visszerek s ezek fonatainak befecskendezését illetőleg, szolgálJO~ bizonyítékul Hyrtl tanár egyik művének a Santorini-féle visszeres fonatokra vonatkozó eme
nyilatkozata : „Praeperata über den Santorinsichen venösen Plexus o-ehören zu den Seltenheite~ anatomischer Museen." Mert a medencze visszér-rendszerének ~z alsó üres visszérböl mmt központból - a környezet felé való beföcskendezése csakis addig lehetséges, míg a visszerek lefolyásában előforduló billentyűk a beföcskendezett anyag előrehatolását meg nem aka-

dályo~zák; ezen billentyűk elsöi pedig már a húgyhólyag fölső visszcrónek (vena vesicalis
s~penor)'. tovább·á· a fe~ső aranyeres visszérnek (vena haemorrhoidalis superior) a belső csípv1sszérbei (vena ihaca mterna) beömlési helyén fordúlnak elő.
A férfi nemzőrészekhez tartozó ondóedények (ductus deferentes), húgyvezérek (uretheres), továbbá az ütereknek beföcskendezése szokott módon történt, a kérdésben forgó visszeres fonatoknak beföcskendezése azonban a monyháti vi ssz érből (vena dorsalis pcnis) közel a
~onygyökhöz, a hol már a kettős visszér egybefolyt, a központ - azaz az alsó üres visszér
felé eszközöltetett, miáltal a fenntebb nevezett űanto1·ini visszeres fonatok több kísérlet után
tökéletesen beföcskendeztettek. A befö~skendezés második nehézsége abban áll, hogy a makknak a húgycső hagymájáb61 (bulbus urethrae) történő beföcskendezése alkalmával az nagyrészt
üresen n:ar~d, melynek tökéletes megtelése Hyrtl szerint csakis úgy sikerült, hogy a közös
monyháti v1sszérbé51 felfelé, azaz ha a makktyú felé történt a beföcskendezés. De ezen nehézségeke:r:i- kívül még más előre nem látható akadályok gyakran meghiúsítják a beföcskendezés sikerét, melyekhez különösen ezen fonatok aludt vér általi bedugúlása, nemkülönben
gyakran előforduló kóros állapotai stb. tartoznak. Mindezeket tekintetbe véve épen nem le~et csodálni, hogy ezen visszeres fonatok előállítása csak több hullán tett kisérlet után
sikerülhetett.
.
Ezen boncztani készítmény kidolgozása alkalmával két nevez.etesség adta magát elő.
Ugyanis az első a monyháti ütér (art. dorsalis penis) kidolgozásánál merült fel; ezt. i. rendesen a közös szemérem ütér (art. pudenda com.) egyik v égső ága, a mely a két másik ággal, nevezetesen a hagyma- (art. bulbi) és mély ütérrel (art. profunda penis) azon ponton
ered, a hol a b első szeméremütér a gátat (perineum) keresztül futván, végre azon háromszögben fekszik, mely a hagyma barlangos t este közt létezik. Innen a monyháti ütér a háromszögii fanszálagot (lig. triangulare pubis) keresztiil fúrván a monyhátra a mony függesztő
szálag oldalán (lig. suspensorium penis) fut, a hol mindakét oldalbeli monyháti visszeret
(ven. dorsalis penis) közbe foglalván a barlangos test felső válúja mentében veszi további lefutását. Ezen s több általam e czélból megvizsgált esetben a monyháti ütér még a medencze üregben a belső dugütér (art. obturatoria interna) ága vala, a mely egyenesen mell felé
haladván, az említett szálagot átfúrta. Hasonló eltéréseket egyébiránt Winslow, Meckel, Sömmering, Liischka és Hyrtl is említenek.
A második nevezetesség előadá magát a körülvett monyvisszerek (ven. circumflexae penis) megtelítése alkalmával, mely alatt történt, hogy a kettős monyháti visszérnek csak
egyik fele, a másik pedig a barlangos test beföcskendezésekor telt meg, úgy, hogy a barlangos
testek beföcskendezésére használt világos vörös és a monyháti visszerekre használt setétzöld
színű anyagok minden ív közepén egymáRsal összeütköztek. Ezt kapcsolatba hozván azon
fenntemlített ténynyel, hogy a makktyúnak a húgycső barlangos részén át történt beföcskendezése alkalmával csak kis része telik meg, tökéletes beföcskendezése pedig csakis a
monyháti visszéren át lehetséges, azt tanúsítja, miszerint a férfi.tag merevedése után történő
lelohadás vagy a merevedést okozott vérbőség kiürítése nem történik csupán a barlangos
testek és a húgycső barlangos részének belsejéből kiinduló és a gáttájék felé a közös szemérem visszérbeni (vena pudenda comm.) visszafutása által, hanem az ezen szervekből való vérlecsapolás egyszersmind a monyháti visszereken át is megy végbe, a melyek végre szintén
azon gyenge fonatokba mennek át, melyek a húgyhólyag oldalán futnak le.
Santorini visszeres fonatai a férfinál az ondó-hólyagcsákat, a düllmirigyet, továbbá
a húgy-hólyag nyakát egészen a fanszöglet alatt létező mony-gyökig fonják körül és a
boncztani könyvekben egyenkint mint aranyeres visszeres fonatok (plex. venosi haemorrhoidales), ondó - (plex. seminales) düllmirigyi - (plex. prostatici) és fanhólyag fonatok (plex. pubo-vesicalis) nevek alatt soroltatnak elő A mi azonban nem áll, mivel eztm
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fonatok nincsenek az említett leirások szerint elkülönözve, hanem csak egy közös, ezen szerveket körülövező visszeres fonatot képeznek. Ezen hatalmas visszeres fonatot képező visszerek
béltekervények szerint futnak le, egymásba nyilnak, beföcskendezett állapotban két egész
három vonalnyi vastagságúak, meglehetősen közel szorítvák egymáshoz, kivéve azon részét
ezen visszeres fonatnak, mely a düllmirígy alsó részén harántan - jobbról balra fut, ennek
lefutása nem annyira tekervényes,hanem inkább önnállóan futó visszerekre emlékeztet. - Körülövezik még a Santorini visszeres fonatok a két ondó hólyagcsát, a húgyhólyag nyakát, a
düllmii·igy kétharmad részét, úgyannyira, miszerint a düllmirigynek csakis hátsó felső
harmada látható szabadon. Ezen fonatok mindjárt az úgynevezett medencze-rekesz vagy felső
gátpólya (diaphragma pelvis vel fascia perinealis suprema) alatt fekszenek, a mely mint
tudva van, csakis a húgycső hártyás része, továbbá a végbél, nem pedig a véredények által
járatik keresztül. - Azon része ezen fonatoknak, mely az ondó hólyagcsákat, továbbá a
düllmirigy és húgyhólyag nyakát veszi körül a fentemlített pólya kettőztetése által előidé
zett Retzúis tokjában (capsula Retzii) fekszik ; hátsó része eze~ toknak azonban az igen
gyéren elöfordúló középső aranyéri visszerek által fúratik át. - U gyszintén ezen Santorini
visi;:zeres fonat mellső részén jobbról és balról a már nem egyes, hanem kettős monyháti
visszér fonatszerűleg beömlik, - két egymás felett létező pólya között feküdvén, melynek
felső lemeze a jobb és baloldali fan-düllmirigy szálag közötti hézagot tölti ki, alsója pedig és
továbbá a felső gátpólya mellső része Linhardt szerint a háromszögű fan-szöglettől kezdődik,
a Rétziiis-féle tokhoz hát felé siet és pedig úgy, hogy a Willson vagy fan-húgycsőizom (m.
Willsonii vel pubo urethralis) alatta fekszik.
·
Ezen Santo1·ini visszeres fonat mellső részébe alúlról felfelé hatnak be továbbá azon nevezetes visszerek fonatjaikkal együtt, melyek a hagymából s a barlangos test hátsó részén
hatnak ki és így azon izomrostok között felfelé haladnak, melyek azon fenntemlített háromszöget kitöltik, t. i. a húgycső összenyomója (m. constrictor urethrae) és a Willson-féle izom (m.
Willsonii) közt mint a medencze-izom (m. pelvis) mellsé> és oldalsó része létezik. Ezen izomrostok öszvehúzódása alkalmával történő kiegyenesedésök által Bochdalelc szerint a kresztűl
járó visszerek tökéletes öszsenyomást szenvednek, a mi különösen a merevedést (erectio) elő
idéző beidegzés (innervatio) következtében jön létre s mindaddig tart, míg a visszeres vér
visszafutása a férfi tagból megakadályozva nincs. Ez tekintetik Bochdalelc szerint fötényező
jeűl a: monymerevedésnek erectio - megmagyarázására Kobelt ellenében, a ki a
monymerevedés alkalmával ezen visszérnek szögbeni törését fötényezé>űl ismeri el. Ezek
azon nevezetes visszeres fonatok, melyek a düllmirigy és a húgycső hártyás részének előfor
dúló kóros állapotainál oly lényegesen szerepelnek, a végbélt is ideértvén. A Santorini-féle
visszeres fonatok helyzetéből könnyen megmagyarázhatjuk azon súlyos következményeket,
melyek a gát tájékán történő műtétek után oly gyakran beállanak, u. m. a visszérlobot (phlebitis) s ebből kifejlődő genyvérűséget (pyaemia), mert az előadott tájboncztani viszonyoknál
fogva világos, miszerint ezen Santorini visszeres fonatok sokkal előbb jutnak a kés éle alá,
mint a húgycsé> hártyás része, a düllmirigy és a húgyhólyag nyaka.

:

0

e. e.
f. f.
g. g.
h. h.
i. i.
k. k.
l. l.
m. m.

A JEGYEK MAGYARÁZATA.
Lenhossék József ,
egyetemi tanár czikkéhez.

I. ábra.

Santorini visszeres f onatai
alulról tekintve.
a. negyedik ágyék csigolya.
b. ötödik ágyék csigolya.
e. kereszt csont.
d. farcsik csont.
e. e. csípcsont.
f. f. üJgumó.
g. g. ülcsont felhágó ága.
h. h. ültövis.
i. i. a fancsont felhágó ága.
k. k. izvápa.
1. l. üJtövis-kere zt szálag.
m. m. üJgumó-kereszt szálag.
n. 11. Poupart szálag.
A. makk.
B. B. barl angos test.
e. hugycső barlangos része.
D . húgycső hagymája.
E. E. Cooper mirigy.
F. húgycső hártyás része.
G. düllmirigy.
H . végbél.
J. S hajlás.
l. 1. felső farütér.
2. 2. alsó farütér.
3. 3 közös szeméremütér.
4. 4. barlangos test központiütér.
5. 5. húgycső hagymaütér.
6. 6. belső dugütér.
7. 7. monyháti ütér (rendellenes származásu) (a belső dugütértől.)
8. 8. alsó húgyhólyag ütér.
9. 9. monyt körülövező üterek.
I. I. I. I. monyt körülövező visszerek.
II. II. barlangos test központi visszér.
III. III. húgycső hagyma visszér.
IV. IV. IV. IV. közös szemérem visszér.

v. v. alsÓ farvisszér (elvágva).
VI. VI. felső far visszér (elvágva).
VII. VII. b első dugvisszér.
VIII. VID. monyháti visszér.
, ,
IX. jobb oldali külső csipvisszér (azért látszik annak al so, ±elu·
lete mivel a b első dugvisszér ezen az oldalon befele van
'
huzva).
x. X. Santorini visszeres fonatai.
„

II. áb a.

.A Santorini visszeres fonatai felülről
tekinlve.
a. negyedik ágy k csigolya.
b. ötödik ágyék sigolya„
c. előfok.
cl. keresztcsont.

csipcsont.
ülcsont.
fancsont.
ültövis kereszt szálag.
ülgumó kereszt szálag.
Poupart szálag.
nagyhorpasz izom.
belső csipizom.
A. makk.
B. B. barlangos test.
e. hugyhólyag.
D . végbél.
E. S hajlás.
F. F. hugyvezér.
G. G. ondó kivezető.
1. hasi függér.
2. középső kereszt ütér.
3. 3. közös csipütér.
4. 4. külső csipütér.
5. 5. körülvett csipütér.
6. 6. felhágó hasalatti ütér.
7. 7. b első csipütér.
8. 8. csipágyék ütér.
9. belső csipütér folytatása (baloldalon hugyvezér által fedve.
10. 10. belső dugütér.
11. 11. monyháti ütér (rendellenes származásu a belső dugütértől.)
12. 12. közös szemérem ütér.
13. 13. 13. 13. monyt kürölövező ütérek.
I. I. I. I. monyt körülövező visszerek.
II. II. II. mony háti visszér.
III. III. felső fan visszér.
IV. IV. alsó fan visszér.
V. V. belső dugvisszér.
VI. VI. belső csipvisszér.
VII. VII. körös szemérem visszér.
VIII. VIII. felhágó hasalatti visszér.
IX. IX. belső dugvisszeres fonat.
X. X. külső csipvisszér.
XI. XI. körös csipvisszér.
XII. XII. középs ő kereszt visszér.
XIII. alsó üres visszér.
XIV.XIV.XIV.felső hugyhólyagvisszerei.
XV. XV. XV. Santorini visszeres fonatai.

189

Az idült terimbeles hashártyalob befolyásáról a vérkeringésre.
GILEWSKI KÁROLY tnr.-tól Krakóban.

Azon betegségekhez, melyek bizonyos körülmények közt rövidebb va()'y hosszabb időn
át szervi szív-, illeté5leg billentyübaj jellegét tüntethetik fel, sorolható mina°enekelőtt a sápkór
és hagyi:iáz nén:ely esete s korosabb egyéneknél a tüdőlégdag. Ezekhez kapcsolhatónak
vélem az idült tenmbeles hashártyalobot is utókövetkezményeivel, melyek a vérkeringésben
és szívben néha oly változást idéznek elő, hogy téves kórha,t ározat szívbajra nemcsak könynyen tétethetik, hanem okszerűnek is látszik.
E tény felismerésére egy idevágó eset megfigyelése által vezettettem, melynek lényeges
részét következőkben ismertetem a kevésbé fontosakat végül hozván fel:
·
Egy mintegy 40 éves, halvány, sovány nőn nagy terjedelmű, hordóidomú altestet észleltem, melynek mellső és oldalfalai erősen feszültek de fájdalomnélküliek voltak, melyeken
át a májtáján egy kemény, lapos, bizonytalan határú fájdalmatlan test volt tapintható és
világosan lehetett érezni, hogy közte és a hasfal közt vastag rétegű folyadék foglal helyet.
Ezen test mintegy tenyérnyi szélességben teijedett ki a bordaíven alól a jobb szegycsont
melletti vonalban.
Kopogtatás által a has egéilz teijedelmén - kivévén a gyomortájat, tompa hangot
nyertünk. A beteg. változtatott olda1fekvésénél sem a jobb, sem a bal rászttájon nem lehetett
physikai vizsgálódás utján a máj és lép nagyságáról és helyzetéről valami közelebbit kitudni.
Hullámzást az altest minden pontján világosan lehetett érezni. Betegünk székletéte rendetlen,
étvágya jó, szomja nem volt.
A mellkas alsó részlete erősen ki volt tágúlva, a r ekesz a negyedik borda alá feltolva;
mindkét tüdő üres kopogtatási hangot adott, a légzés érdes sejtes, helyenkint többé kevésbé
világosan kivehető, nyálszört.yögéssel elegyedve. A köhögés időnként erős, a kiköpés mérsékelten nyákos. A légzés rövid, gyakori, csekély testi mozgás után fuladozó volt.
A szívtájon, különösen a haránt átmérőnek megfelőleg nagyobb kiteijedésben tompúlt
kopogtatási hang. Ezen hang határait jelölő pontokat összekötő vonal körényalakot irt körül..
A szívlökés a harmadik bordaközön 2 hüvelyknyi területen világosan érezhető. A szívtájon
erős, surranó systolicus zörej, a két nagyobb mellütér fölött systolicus és diastolicus hangok
világosan hallhatók, a 2-dik hang a tüdütéren épen oly erősen volt ékelve, mint az a föérben. Az orsói lüktetés kicsiny, rendes feszességű, egy perez alatt 80-86 . A mélyen fekvő
és felületes nyaki visszerek erősen kitágúlvák, nem lüktetők. Arczban és a végtagokon mérsékelt cyanosis. A bőr alatti kötszöv t seholsem vizenyős. A vizelet gyér, sötét volt, fehérnye
nélküli. A beteg fájdalomról és szívdobogásról nem panaszkodott, lehangolva nem volt, álmából gyalu·an fölébredett . Jelen bajáról csak annyit tudott mondani, hogy alteste egy év előtt
k ezdett duzzadni és hogy nála lassankint légzési nehézségek állottak be s fölemlíti, hogy
több év előtt néhány hétig tartó lázas betegséget állott ki.
Most a kóreset jelzéséről volt szó. Minuenekelőtt azon kérdés állott elő, ha valjon elsőd
'leges· bántalom gyanánt nem valamely szívhiba vagy májbántalom szerepel-e?
Valamely szervi szívhiba mellett szólának kiváltképen a szív kitágulása, a heves systolicus zörej, a torkolati visszerek kitágulása és a hörghurut. Ellene (noha kevésbé hathatósan)
a szívdobogás hiánya, a tüdütér második hangjának kellőleg meg nem becsülhető minősége
és a nagyfokú hasvízkór mellett a vizenyő hiánya az alsó végtagokon.
Idült májbaj mellett e szerv kétségenkivüli megnagyobbodása és megkeményedése, a
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nagyfokú hasvízkór és a rendetlen szék~etét. A megnagyobbodott .és megkeményedett máj
lapos felületénél csakis idült, hegesztő máJlobot lehetett következtetni.
Ellene azonban sok joggal szólottak az ismert kóroki mozzanat és a sárgaság hiánya,
valószinü hiánya a lépdagnak, a többé-kevésbé jellegző visszéri hálózatnak a hasfalon s a
fájdalomnak hiánya és a jó étvágy. Ha kizárólag a májban történt változatokhoz akarunk ragaszkodni, akkor a has lassankinti,fájdalomnélküli megnagyobbodása következtében valamely
elsődleges májbántalom felvételére némi támpontot nyernénk. Azonban tekintetbe véve, hog y
szeszes italokkal történt visszaélés, lépdaganat és sárgaság hasonlíthatlarníl gyakrabban k1sérik a hegeszté5 májlobot, elsődleges májcirrhosist feltételező véleményünktől el k ellett állnunk ellenben pedio- a nem ok nélkül gyanított billentyü-bajnak lényegesebb befolyást tulajdo~ítani a májra :zon értelemben: hogy ez különös körülményeknél fogva a jobb szív előtti
vérpangás következtében erősebben betegedik meg s igy a verőczérbeli keringés is nagyobb
mérvben akadályoztatva okúl szolgálhatott hasvízkór keletkezésére még azon időben, midőn
a nagy vérkörben vizenyő akadályozott keringés következményeként még fel nem lépett.
Tekintettel a szívbajra tárgyilagos lelet szerint a kéthegyű billentyű elégtelensége igen valószinű volt.
Ezen nézet mellett maradtunk az elhalt egyén bonczolatáig. Utolsó időben a tünetek
annyiban megváltoztak, hogy a légzés szerfelett megnehezedett, a cyanosis nagyobb mérvben lépett fel, hasmenés állott be, a hasvízkór növekedett, az altest fájdalmas lett; ezen tünetek következtében a folyadék eltávolítása végett az egy.ént megcsapoltuk. Egy hét mulva
egészen kimerült betegünk tüdővizenyő tüneménye mellett elhalt.
Bonczletet: Mindkét tüdő alsó lebenye egészen összenyomott, a felsők vizenyősen beszürődvék, a hörgök nyákhártyája mérsékelten duzzadt és szürkés nyákkal födött. A s~ív
burokban kevés tiszta savó. A jobb pitvar és gyomrocs a rendesnél k étszer nagyobbra kitágúlt, a bal szív rendesnél kisebb, a balgyomrocs falzata vastag, merev; a szhizomzata eg~en1etesen halvány, valamennyi billentyű tökéletesen ép s minden szájadék kellöen tág. Mm<lkét üres visszér erösen kitágúlt. A hasürben mintegy 20 font zavaros,. bar~ás folyadé~. A
hashártya egész te1jedelmében jelentékenyen megvastagodott, metszlapJán masan elszmescdett, a bélfodor összetöpörödött, számos kisebb s nagyobb vöröses foltot mutat és heveny,
merev izzadmánynyal bevont. A máj, különösen bal lebenye megnagyobbodott, kemény
egyenetlen felületli, szélei vastagok, metszlapja határozottan szerecsendió színű; Az epehólyagban kevés, nyákos epe. A lép mérsékelten duzzadt, tömött, sötétbarna színú. A gyomor mérsékelten tágúlt, nyákhártyája sötétebb színezetű és ragadós nyákkal födött. A vékony és vastag belekben híg bélsár, a nyákhártya nagy teijedelemben felduzzadt, részt
sötéten színezett genyes nyákkal födött. A vesék szívósak, vérdúsak. A belső ivarszerek rendesek, a húgyhólyagban kevés sötétszínű húgy.
E bonczlelet az élőn tett kórismét csak részben igazolá. Kéthegy{í billentyű elégtelenség
nem találtatott, de a szív jelentékenyen megnagyobbodott, tulajdonképen jobb fe~ében kitágúlt. Oly elváltozás, mely a heves systolicus zörej valódi okozójáúl tekintethetett volna,
sehol sem találtatott.
A máj oly elváltozást mutatott, minőt a szívtől eredő keringés~ zavarok szo~~ak okozni.
A gyomor és belek nyákhártyáin észlelt elváltozások részben régibb, részben UJabb eredetűek és bizonyosan az akadályozott vérkeringés következtében származtak.
A hashártya egészen váratlanúl oly kóros állapotot mutatott, mely kifejlödésére okvetlenül hosszabb időt igényelt. Ámbár az utolsó idöben a hason észlelt fájdalmakból hashártyalöbot kellett következtetnünk nem lehetett kikutatni, hogy az mi módon keletkezett. A hashártya fenntebb idézett tulajdona idiilt terimbeles lobra mutat, melynek oki mozzanatát véle-

ményem szerint a bonczlelet nem bi1ja kimutatni, mert a szervek minden apróbb kóros elváltozását másodlagosaknak vélem tekintendőknek. Ha szabad hasonlatot felhoznom, e kérdéses állapotnál a hashártyának azon kórképét látjuk, melyet a sebész nem oly ritkán az
idült vízsérvnél talál, melynél a hüvely hártya terimbeles lobja önmaO'ától
származván gyak0
ran hosszú ideig fájdalmatlan; míg végre a megvastagodott savós hártyának belső,' az űrt
környező felülete érzékenyebb lesz, véres és merev izzadmány-tömegeket rak le, melyeket a
gyökeres gyógyításnál láthatni.
Kevéssel ezelőtt említén;i, hogy az egyes szervek rendellenes állapotját másodlagosaknak vélem tekintendőknek. En ugyanis úgy képzelem, hogy a mellkasi térnek az altesti vízkór által, mely idült hashártyalob terménye volt, folytonosan fokozódó szűkülése következtében megnehezült vérkeringés a jobb szívre visszahatott és ez előtt a mindinkább és inkább
pangó vértömeg a nagy viszeres edényekre és ezek által főleg a májra hatott, melyben valószinfüeg benne levő csekélyebb ellenállás következtében korábban és belte1jesebben állottak
be a vérpangás következményei, mint rendesen, melyek magok részéröl a már megnehezedett verőczéri vérkeringésre zavarólag hatottak vissza, a már beállott hasvízkórt növelték és
a tápcsatorna nyákhártyáin vízkóros állapotokat szültek. Röviden : a megbetegedett hashártyától kiinduló vérkeringési zavarok egész sorozata különbözö módokon a hasürre hatott
vissza.
A jobb szív említett állapotja a tüdöbeli, leirt keringési akadályból könnyen meO'fogható, míg a systolicus zörej megfejtése nehezebb. Minthogy a szív minden billentyűje é; szájadéka rendes, ámbár izomzata halvány, de elváltozva nem volt, a systolicus zörejt vagy a
háromh egyii billentyű yjszonyos elégtelenségéböl, vagy vérhiányból (?) vagy végre harmadik, alább említendő módon keletkezettnek képzelhetjük.
A zörej támad.hatásának megfejtésére elöször felhozott módnál megjegyezhetjük, hogy
az említett billentyií. viszonyos elégtelensége igen könnyen gondolható, mely esetben két
egymásba ömlő és egymással érintkező véráram zörejt okozhat, csakhogy akkor épen aháromhegyű billentyű elégtelensége következtében a torkolati visszereknek lüktetni kell. Esetünknél ez hiányzott, mivel azonban nem azt aka1juk mondani, hogy azért az érintett elégtelenség nem lehetett jelen. Mert a torkolati visszerek lüktetése hiányát billentyűik elzáródásában kell keresnünk, mely, hogy a vérhullám folytonos odacsapódásának kitéve hónapok
·
·
múlva engedett volna, föltehetö.
T ekintettel a kérdéses - mint vérhiányból eredett - zörej kimagyarázására meg kell
jegyezni, hogy a két föütéren systolicus hangok voltak kivehetők, mely körülmény a fenntebbi felfogással nem egyeztethetö m9g.
A systolicus zörej harmadik m~gfejtését e kérdéses esetben eléfrc is véltétesnek tartom
és csak azért említem, mivel véleményem szerint jelen esetben némileg érvényesíthetönek
látszik.
A bonczleletből világosan kitűnik, hogy a systolicus zörej székhelyének a szerfölött kitágúlt jobb gyomrocsban kellett lenni. Nem következhetett-e ezen gyomrocs ily nagyfokú
kitágulásánál - különösen ha az egész szív helyzete inkább vízirányos - systolicus zörej
az által, hogy a kitágúlt gyomrocsból a tüdütér szájadéka felé húzódó véráram a tricuspidalis
mellső billentyűjének inas húrjainál oly sebességet és eröt nyervén, hogy a megfelelő szemölcsizomhoz és inas húrhoz erősebben súrlódva ezeket rezgésbe hozta és ez által kisebb nagyobb
fokú zörejt idézett elő? Hiszen a jobb gyomrocs üteres szájadéka a visszeres szájadék mellett
és előtt fekszik; ha most a szív függélyes tengelyét a test hossz-tengelyével majdnem épszöget képező helyzetben lenni képzeljük és ha fölteszük, hogy a szív fordulása minden systole
alkalmával még saját tengelye körül történik, akkor a jobb gyomrocs ürének megnagyobbo-
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dásában - tekintetbe véve a szemölcsizmok és inas húrjaik állását is találunk, mely a vér gyors áramlásánál még heves zörejt is kelthet.
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elegendő kelléket
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EWttünk lévő észlelet alapján talán szabad rendkívüli körülmények közt némely szívzörej kimagyarázásánál, hol erre más támpontot nem találunk, az elősorolt mozzanatokat
figyelemre méltatni.
E megjegyzésekkel bátorkodom szaktársaim :figyelmét egy oly tárgyra irányozni, mely ha nem csalódom - eddig még alig figyeltetett meg s nézeteim helyességének megítélésér e
tapasztaltabb ügytársaimat kérem fel.
1
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Az 1866-dik évi oholera-járvány a szt. rókusi fiókkórházban Pesten.
Dr. RÓZSAY JÓZSEF főorvostól.
Midőn jelentésünket a múlt 1866-iki év őszi hónapjaiban lefolyt cholera-járványról
tisztelt ügyfeleinkkel ezennel közöljük, - csupán azon észleletekre szorítkozunk, miket osztályunkon - a Pestvárosi szt. Rókushoz czimzett közkórház fiók-kórházában tenni alkalmunk
volt. Mellőzzük mindazon elmélkedéseket, kórrajzokat és főleg a számtalan feldicsért és
elhirhedt gyógyszereket, - melyek úgyis minden kézikönyvben feltalálhatók, bár gyakorlati haszonnal nem mindig bírnak s értékük a reájuk halmozott dicséretekkel nem áll arányban; mellőzzük mindezeket, mert mi csupán egyszerű 8szleleteinket s tapasztalatainkat
közöljük és pedig csak annyiban, amennyiben azokat szerény felfogásunk szerint hasznunkra
fordíthattuk, s ha a tudománynak nagy szolgálatot nem is teszünk vele, de azért legalább
úgy hiszük, hogy a tények őszinte és elfogultság nélküli közlésével foglalkozó szerény j elentésünk nem leend· minden haszon nélküli.
E tények a következők :
Az első cholerabeteg a kórházba jul. 17-én, az utolsó nov. 16-án jött, a j árvány tehát
4 hóig tartott. Jul. 17-étéH szünet volt aug. 7-kéig s ezen naptól fogva, bár gyéren, de
mégis fordúlta°k elő esetek, úgy, hogy míg aug. 22-én 9-czel, 25-én már 22-vel, 26-án 25-tel
és 27-én 35-tel szaporodott s így tehát folytonosan növekedett a betegek száma, míg végre
a szaporodás szept. 20-án tetőfokát érte el, t. i. az nap 3 7 beteg vétetett föl, vagy százalékban kifejezve az összes addigi betegedés'i eseteknek 7,5964 % -ka. Innen ismét lejebb szállt
okt. 24-kéig, midőn a szaporodás ismét csak egy volt, de másnap újolag emelkedni kezdett,
annyira, hogy 29-én a szaporodás megint 10, azaz 0.8984 % volt. Ezentúl folytonosan apadott a naponkint felvettek száma, míg végre nov. 16-án az utólsó szaporodás - egy gyermek - vétetett föl a kórházba s az meggyógyulván, nov. 17-én a cholera-osztály teljesen
megürült. L. T. Aa.
A megbetegedési, a gyógyulási és halálozási arány kisebb-nagyobb időközökben igen
változott; azért hogy a hullámzások annálinkább észrevehetők és szembeötlők legyenek,
azokat a táblákon az egyes napokra és hetekre is elosztottuk ábrás kimutatással átalános és
százalékos számokban, úgyszintén készítettünk ábrás kimutatásokat a nemre, a korra, a vallásra, foglalkozásra, sőt lakhelyre nézve is stb.

, Hete~ szerint legnagyobb vol: a szaporodás okt. 2-ika és 9-edike között, vagyís a járv~ny 12-ik hetében, .ekkor ugyams 273 beteg, azaz 14,9567 % gyógykezeltetett; ehhez legkozelebb állott a 10-ik hét - a szept. 18. és 25. közti idő - a mikor 222 beteg azaz 12 9 756 °~
gyógykezeltetett; a 9-ik héten, vagyis szept. 11-étöl 18-áio- 217 beteg aza~ 12 6834 °/, voi°t
kezelés alatt. Valamint kisebb volt a létszám ezenháromhéf előtt úgy fogyott a~ folyto~osan
az utána való hetekben is. L. T. B, b, Ba, Bb, Be.
'
Nem szerint összesen volt 1132 beteg. Ezek közöl a rókusi 1-sö fiókkórházban gyógykezeltetett 1000, a Josefinumban 132; volt pedig az 1132 beteg között 466 férfi azaz 41 °1,
554. nő, azaz 48 % , 1\2 gyerme~, azaz 19 %. -· Ezek közt gyógyult 5~6, ;zaz 48 % J~
pedig 200 férfi, azaz 43 / 0 , 276 no, azaz 49 °/, 70 gyermek azaz 62 °1 • Osszesen meghalt
0/
é
d"
0'
'
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586 azaz •52 10, s pe ig 266 férfi, azaz 57°/ 1O) 278 nő l azaz 50 °// Ol 42 őo-yermek l azaz 37°; o ·
Ebből látJ~k, hogy kevesebb _férfi be:egedett meg mint nő s ezeknél kevesebb gyermek. A
gyógyulási arány férfiaknál kisebb mmt a nőknél, de gyermekeknél nagyobb. A halálozási
arány ellenben férfiaknál nagyobb mint nőknél, gyermekeknél kisebb. L. T. Bb, Be.
Legnagyobb volt a halálozás okt. 2-ika és 9-ike között, tehát a járvány 12-ik hetében;
9
e héten meghalt 7 / 10 % férfi-beteg, nő-beteg ugyanannyi, a gyermekbetegek közt pediO'
legnagyobb volt a halálozás a járvány 13-dik hetében, okt. 9-étől okt. 16-ig, t. i. 1 5/ 1 0 %~
aránylag a megbetegedési esetekhez legkisebb volt a meghaltak száma a járvány 15-ik hetében, okt. 23. és 30-ka között; e héten ugyanis meghalt a férfi.betegek közöl O5/ 1 0 %, a nő
7
betegek közöl 0 / 10 % s a gyermekbetegek közöl 0 2/ 1 0 %. L. T. Bb, Be, Bcl.
A ko1· szerinti betegedési és halálozási arányokat tekintve, az elsőre nézve meojeO'yez0
hetjük, hogy legtöbb, t. i. 305 egyén vagyis 26 9/ 10 % betegedett meg a 20 és 30~as évek
között, legkevesebb: t. i. 4 egyén, vagyis 0 9/ 1 0 / 00 80 és 90 év között. A kor szerinti halálozási arányokat illetőleg azt tapasztaltuk, hogy az szintén a 20 és 30 évesek között volt a legnagyobb, és pedig az 586 elhalthoz arányosítva 23 2fi 0 °;0 , végre ha az 586 meghaltat az 1132
megbetegedetthez arányosítjuk, akkor szintén a legnagyobb halálozás esik a 20 és 30-as
évek közé, t. i. 12 %. Látjuk tehát, hogy a fölserdült i~júi s a kifejlődött férfiúi korszaknak
volt a betegségre legtöbb hajlama.
Vallás szerint keresztyén beteg volt 1118, t. i. 98 %, izraelita 14, vagyis 2 %. L. T.

C, Ca, Ch.
Átalában bebizonyúlt, hogy a zsidók a városban igen csekély számmal betegedtek meg.
Ez onnan van, hogy az alsó osztályú izraelita is mértékletesen él, egészségének gondját viseli
s ha ez megzavartatik, azonnal orvosi segélyt keres. Ennek bizonyítására szolgáljanak a következő adatok : A járvány tartama alatt az izraelita-kórházban elöfordúlt 50 eset s az izr.
község szegények orvosai által gyógykezeltetett 121, osztályomon ápoltatott 14 izr. cholerabeteg, tehát összesen a legszegényebb sorsú izraeliták közt a városban elöfordúlt 185 eset;
ha már most fölveszük, hogy Pesten 38,000-40,000 izraelita van s tudjuk tapasztalatból,
hogy a járvány alatt a szegényebb osztályok adták a legnagyobb contingenst, így ezen szám
igen csekélynek mondható s igazolva van azon állításom, hogy az izraeliták diaetetikai életmódja sok tekintetben megóvja őket a járványoktól. Sajnos, hogy azon izraelita betegek számát, kik magán orvosok által kezeltették magokat cholerájuk ellen, eddig nem puhatolhattam
ki; de igen is sikerült megtudnom az összes a cholerában elhalt izraelita betegekét, ezek öszszesen 99-en voltak, - mi ily nagy népesedéshez arányítva,, valóban csekélynek mondható.
Foglalkozásra nézve a legtöbb megbetegedés a napszámosok közt fordult elő: 488 azaz
43 1/i 0 % ; ehhez legközelebb áll a szolgák osztálya : 226 azaz 20 % ; a mesteremberek közt
a legnagyobb contingenst adták a czipészek : 34 azaz 3 %. Kovács volt : 19 azaz 1 7/ 10 %,
asztalos: 16 azaz 1 4/ 10 %, szabó: 14 vagy l 2/ 10 %, hajós: 14 azaz l 2/ 1 0 %· A halálozás a
különböző foglalkozások szerint ugyanazon arányt muta~ja, ugyanis : napszámos meghalt 294
Magyar Orvoso k és TermészetvizsgMók Munkálatai.
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azaz 50 2/ 1 0 %, szolga 82 azaz 14 %, czipész 19 azaz 3 / 1 0 %, kovács 11 azaz 1 9/ 10 %, hajós 9
azaz 1 5/ 10 °/~. - A többi osztályoknál, mint a D, Da, Db, Dc táblákból kitetszik, sokkal kevesebb:volt a megbetegedési, úgy a halálozási arány is.
Vcírosrészenlcint a megbetegedési esetekből következő táblázatot állíthatunk össze:
2

L.T.E.

Terézváros .
430 azaz 3 7 %,
Józsefváros.
267 " 22%,
Extravillán telkek
16 8 " 14 °; 0 ,
Ferenczváros
115 " 10 %,
Belváros
82 "
7 %,
Lipótváros .
70 "
6 %.
Ebbé51 látjuk, hogy legtöbb megbetegedés fordúlt elé> a T erézvárosban, ehhez legközelebb áll
a Józsefváros; legkevesebb fordúlt elő a Lipótvárosban, ehhez legközelebb áll a belváros.
A városrészek, utczák s egy~s házak, honnan cholera-esetek kerliltek a kórházba az E
táblán ki vannak jelölve; ~i itt csupán azokat említjük meg, melyekben aránylag a legtöbb
betegedési eset észleltetett. Igy az utczákat és egyes házakat illetőleg a viszony úgy áll, hogy
a Terézt;árosban az aradi utczából érkezett a legtöbb beteg, t. i. 79 és pedig a 19-ik számú
házból 13, a 11. számúból 9, a 21. sz. 7 s végre a 14. sz. szintén 7. Az erdé>sorból érkezett
59 eset, ehhez hozzá van számitva 28 eset az agg-gyámoldából, megjegyezvén , hogy ezen
28 eseten kivűl magában az agg-gyámoldában gyógykezeltetett még 63 eset, tehát összesen
91 eset; kitetszik ebbé)}, hogy az erdé>soron csak a mi tudomásunk szerint - az agg-gyámoldabelieket is hozzászámítva - 122 eset észleltetett s pedig különösen az 5. számú házban 8,
a 3-ik számúban 6, s mint említettük az agg-gyámoldában 91. Tovább menve a Ttrézváros
egyes föutczáin megemlíthetjük, hogy a kerepesi útról érkezett 40 eset, a 32-ik sz. házból
6, a dologházból 14, stb. ; a király-utczából 23 eset s végre a három dob-utczából 22 eset.
A Józsefvárosban : a zsák-utczából 21 eset, a sertéskereskedé>-utczából 19 eset, a Józsefutczából 17 eset, a stáczió-utczából 14 eset, a víg-utczai 11. számú házból 9 eset.
A Ferenc;.városban : az ülléíi útról 33 eset, a soroksári utczából 21 eset, a Flórián-utczából 14 eset és pedig ezen utczának 3-ik sz. házából 8 eset, a szénatérr6l a 2. sz. házból 7 eset.
A Lip6tvárosban : a váczi útról 21 eset, a feldunasorról 15 eset, a nádor-utczából 7 eset.
A belvárosban : a molnár-utczából 12 eset, a zöldfa-utczából 9 eset, a magyar utczából 8 eset.
Az ext?'avíllán (kültelki) részben : a Rákosról 24 eset, Ké>bányából 20 eset.
Azon utczáknak és házaknak, a melyekbé)} cholerabetegek érkeztek a fiókkórházba,
annál szembeötWbb megjelölhetése tekintetébé>l, mellékeljük Pest városának térképét, a melyen az említett utczák és házak vörös tentával vannak megjelölve.
Ezzel igyekeztünk pontosan jegyzett adataink nyomán az összes, osztályunkon előfor
dult choleramegbetegedések statistikáját minden irányban egybeállítani s a lehet() világossággal közölni. Átmegyünk azon adatok eWsorolására, melyek szorgos vizsgálaton alapúlva
az esetek miné>ségére vonatkoznak. És pedig a mi a kórfolyama~ok különféleségét illeti :
egyszerű hasmenések, továbbá ohohrinák, végtére kifejlett hány.székelési esetek jöttek gyógykezelésünk alá. ·
Az egyszerű hasmenések azáltal különböztek többnyire a közönséges bélhuruttól, hogy kevés kivétellel - nem voltak fájdalmasak, aztán meg feltüné> makacsságot is mutattak, úgy,
hogy gyakran a legerősebb belsé> és csőrében alkalmazott szereléssel is daczoltak. A székürülékek bé>vek, hígak, eleinte bélsárosak, barnásak voltak, utóbb savósakká, nyálkásakká, vilái
gos sárgákká vagy zöldes sziniiekké lettek. Ezen esetekből némelyek csak egy-két hettartam után gyógyultak, anélkül, hogy a makacsságon és kimerülésen kivűl a hányszéke-

lé~~~k je~~emzőb~ é.~ veszél;:esebb tünetei kifejlődtek volna; a javulási időszakban a tetemes
erokm~.erulés~~ kivul hosszu reconvalescentiát lehetett észrevenni, voltak azonban esetek 1 a
hol a Ja~ulási időszakban rögtön~ mondhatni félóra alatt tökéletes hányszékelés fejWdött ki .*)
~ Ebbol l~t~ató, .hogy a látszolag egyszerű hasmenés a cholerajárvány ideje alatt mily
konnyen feJlodhetik hányszékeléssé s hogy a hasmenésnek elhanyagolása mily vészes követke~ményeket vonhat maga után. Azért ezen hasmenési eseteket főleg a járvány kezdetén és
t~töfo~án e~yáltalán ne1? lehet a hányszékelési esetektől elválasztani; mert a hasmenésnek
tun,~tei,<Ya mmt azokat leirtuk, már a szervezetben (bár kisebb mértékben), de mégis jelenlevo raeiályra mutatn~k. - Jobbára azon eseteknél is, melyek a cholera minden tüneteivel
t
hozattak a kórházba, ily fenyeget() hasmenés ment előre de ez elhanyagoltatva'n át
.
'
.
men a
b et egs ég 1egsu'lyosabb a1akJába.
Cholerinanak ~ettük azon eseteket, a hol a hányással és hasmenéssel eleinte többnyire
ételmaradékok és hig bélsár, de késé>bb színtelen vagy fehéres, szagtalan, savószerű czafa~okkal telt folya~ék ürít~etett ki. Az ilyen cholerinás betegeknél gyakran voltak has~örcsök
Jelen, de alszárgorcsök ritkán; a hányás többnyire gyorsan engedett, ellenben a hasmenás
hosszasan tartott; az ürülések lassankint ritkábba}-: és kevésbbé bővek lettek, sárgás szint
v~tte~ f~l;. -. végül n:iegszünt a hasmenés is, de nagyfokú elgyengülés állott be s az üdülés
mmdig JÓ ideig elhuzodott. Sokszor hevesebben tört ki, sé>t gyakorta nehány óra alatt valódi
hányszék:elésbe ment át.
A kifejlődött hány3:ékelésnek - mondhatni - csaknem minden eseteiben mint fenntebb
említettük, sikerült el~rement hasmenést kimutatni. Ez a legtöbbeknél egy-ké't nappal eWzte
~:~ a ~lány~~ékelés kitörését. Mégis, noha ritkán, fordultak elő oly esetek is, a hol az első
bo es kimeritö hasmenést azonnal hányás és görcsök követték, úgy, hogy a betegség 2-3
6:·a alatt érte el tetőfok~t. Sé>t emlékszünk egy esetre, a hol egy ép, erős t estalkotású paraszt,
ki 1866. szept. 2-án haJnalban Kerepesré51 behajtott és a kerepesi úton a dologház előtt állott
~eg, hogy a szeke.rén le~ő 9yümölcsöt árúba bocsássa, - mintegy 7 órakor reggel rögtön
osszerogyott és tel.Jesen kifeJlett hányszékeléssel hozatott át a fiókkórházba, a hol egy óra
múlva asphyxia tüneteivel kimúlt. **)

. *). I~e vonatkozólag ~lénken emlékszünk ~gy 26 éves nőre, ki a délutáni beteglátogatásná! bélhurntJából toke~etes.en helyreálhttatva találtatván kibocsátandó vala; azonban a többi kórtermek látogatása
után vagy~s m~nteg~ három~egye~ ó~a m~lva már hányással, l1asmenéssel, kezdődő görcsökkel, hideg végtagokkal es alig tapmtható erveressei tataltuk; másnap reggelre meghalt és a bonczolásnál a hányszékelés
minden jeleit feltaláltuk.
.
. **) Miut~n a halál valódi jelei csakhamar mutatkoztak a hullán, - úgymint átalános merevség, elterJ~dt, szederJes foltok a háton stb., - még aznap vettük bonczolás alá, melynek eredménye a következö volt.
A nagyobb termetű, erős testalkatú, száraz, izmos, 32 éves férfi.hulla bőrszíne szennyes-barnás halvány; a hajzat fekete, az arczkifejezés eltorzult; szemei bee~vék, az ajkak szederjesek, a száj csukva, az
alsó ál.lka~ocs mer~~t} a nyak középhoaszúságú, a végtagok meredtek, a kezek és ujjaik, továbbá az alszárak, labfeJek és UJJaik halvár>yszürkések; a kéz- és lábujjak. bőre kissé fonnyadt, ránczos; a körmök kékes-szederjesek. A mellkas dombordad, a has kissé behuzódott.
Harmadik órában a halál után még mind a négy végtag ujjainak gyönge mozgása észleltetett, Eőt a
bonczolás bevégezte után ezen mozgások még tartottak.
A fejbőr középvértartalmú, a koponyaboltozat középvastagságú, csontbéltartalmú ; a hosszanti öbölben kevés mennyiségű sötétpiros híg vér, az agy tömöttebb, vérdúsabb, oldalgyomrocsaiban kevés tiszta
savó; a koponya felfűrészelése és az agy kivétele után a koponya fenekén másfél obony savó~, sötétpiros
Yér találtatott. A torkolati visszerekben sok, kátrányszerű sötétpiros vér találtatott. A paizsmirigy közép
nagyságú, halványabb. A gőg és légcsö nyákhártyája halvány. A mellhártya ragadós, fonalt ei·esztö, szintele1i
nyirkkat bevonva. A tüdők dunnatapintatúak, halvány-márványszürkések, légdúsak, vérszegények, a metszlapon nyomásra az átvágott edényekből - kivált hátúl - sötétpiros vércseppek tünnek elő; a hátsó ötödben
25*
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Az egyes eseteket illetőleg észleltük, hogy :
A székürülék a hányszékelés algid szakában rendesen rizslészerl-í, czafatkás, színtelen vagy
fehéres sárga volt. A hol a kórfolyamat e szakában szennyes színű, vérrel vegyített és bű
zös széklll'ülék mutatkozott, ott az összeesés rövid idő alatt érte el legnagyobb fokát és kivétel nélkül - halálos kimenetelii volt.
A hányás többnyire az asphycticus időszak tető fokán engedett; a hol ellenben rögtön
megszünt, ott többnyire halálos kimenetelnek volt előjele. B élférgek jelenlétét a hányadékben;'
szintúgy mint a hagymázban, többször volt alkalmunk észlelni.
A kimerítő gyomor-béliirülések okozta összeesettség leghamarabb az arczban , nevezetesen a szemeken mutatkozott, melyek mélyen beestek és kékes karikával lettek köriilvéve.
Hideg test és többé-kevésbé kifejlett cyarwsis majdnem minden súlyos esetnél tapasztaltatott. Némely gyermeknél azonban a cyanosis csupán az ajkak és körmök elkékülésére és
a szemek körüli kék gyűrűre szorítkozott.
Az algid stadium legmagasabb fokán az előbb nyugtalankodó betegek nagyobb részt
apathiaba és kábálomba estek, melyből csak újabb hányás által ébresztettek fel. Ily kábálomban a szemek mindig félig nyitva s a szemgolyók fölfelé voltak fordúlva, úgy hogy a tülkhártya alsó részlete a levegő és porrali folytonos érintkezés miatt csakhamar vörös edényhálózattal lön ellepve, mi még inkább feltűnt akkor, midőn a tülkhártya egészen vértelen,
fehér felső részletével hasonlíttatott össze. Ezen izgatottsága a tülkhártya köthártyarészletének sajátszerű, mondhatni jellemző kifejezést kölcsönzött a szemnek és a visszahatási szakban bő genyelválasztásra szolgáltatott alkalmat.
·
Számos betegnél a szövetek nedvvesztése és elf0nnyadúsa olyformán is nyilatkozott, hogy a
szaruhártya (sclera) alsó szélén barnás-fekete foltok mutatkoztak, melyek összeállása pergamenthez volt hasonló és a kiszáradt szaruszed.i hártya (sclera) körszeletjén (segmentum) keresztűl az edényhártya tűnt elé.
Az említett apathia némely esetnél kivételesen nem észleltetett, mert voltak egyének , kiknél a betegség tetőfokán a bekövetkezett halál perczéig folytonos nyugtalanság
volt jelen.
szederjes szinií s kissé habzó vöröses savó van beszüremkedve. A szívburokban néhány csepp tiszta savó.
A szív középnagyságú, petyhüdt, a jobb pitvar és gyomorban sok sűrű sötétpiros vér és laza véralvadék, a
bal csaknem üres. A hashártya színtelen, rngadós, fonalt e9·esztö nyirkkal bevonva. A máj közép nagyságú, sok
sürü vért tartalmaz. Az epehólyag kitágúlt, bennéke sötétszinü epe. A lép rendesnél kisebb, vérszegény,
száraz. A gyomor összehúzódva, takhártyája belövelt, duzzadt, ürében emésztetlen ételmaradék. A vékony
belek kivül halvány rózsaszínű ek, takhártyájuk bársonyszerü, reczézetesen belövelt és hol vastagabb, hol
vékonyabb, halványszürkés, sz:i.kadékony czafatokkal födve. A Payer-féle mirigy-csoportozatoknak megfelelöleg a belöveltség sűrűbb, magok a mirigyek dara.nagyságúak, halványak; & vékony belekben sok és
fehéres czafatokkal kevert, 1·izsléliez hasonló, szagtalan, híg folyadék. A vastagbelek takhártyája halvány szürkés, ürükben rizslészerü folyadék, mint a vékonybelekben. A fodormirigyek. középnagyságúak, tömöttek,
vérdúsak. A húgyhólyag összehlizódva, üres. Az izomzat száraz, sötét barnapiros.
Ezen eset eléggé bizonyítja, mily rögtön kifejlödhetik a betegség, mily gyorsan érheti el tetőfokát
és a halálos kimenetelt. Azért is különös tanúlmányozásunk tárgyává tettük és valóban látjuk, hogy pár
óra alatt mily rettentő változások történtek a szervezetben; a bélcsatorna már e rövid megbetegedési idő
alatt is a hányszékelésnek minden tüneteit mutatja. Hogy pedig ezen megbetegedés említett esetünknél
rövid volt, azt bizonyítja a gyomorban talált ételmaradék. Az izomzat száraz és barnavörös volt, mint azt
vérdúsabb cholera hullákban találjuk. Hogy ezen esetnél a hányszékelést hasmenés előzte meg, bizonyították pajtásai, kik öt itt Pesten a reggeli órákban (5-6 óra közt) gyakran üríteni látták, de látszott ez ingén
is és e mellett a test száraz volta is odamutat. Hogy hányás ment-e előre, bizonyosan nem tudjuk, de joggal
lehet állítani, hogy tartós nem volt, mert a gyomorban még emésztetlen ételmaradék találtatott.
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G?rcsök a végtagokban vagy a ~zívgödörben többnyire voltak - de öregeknél ol kor hiányoztak; gyakran a törzsre is elterjedtek három esetben pedig a rekesznek g/i.csös ös~zehúzódá~a nagyfokú lé~rekedést okozott, ~inekfolytán a lég után kapkodó betegek
cyanos1s~ még no.vekedet~. Kettő ezen betegek közöl városi poroszló volt, ezeknél a görcs oly
na~?"foku. aisphyx1át - . s mnen ered~ nyugtalanságot idézett eléS, hogy négy ápoló nem bírt
velok és I~.t láttuk a szunyal (morphmm) bőr alá föcskendésének igen kitíinö hatását, mert
három befocskendésre a betegek nyugodtakká lettek - a léa-zés ismét rendessé vált s a két
poroszl?, a nélkül, hogy más gyógykezelésben része~íttetett ;olna, 24 óra alatt teljesen mea-gyógyu!t. Ezen két poroszlónál a görcsös tünemény mellett hányás és hasmenés is mutatk~
zott. S~Játságos volt azon tünemény is, hogy valamint kisebb fokban többeknél, úgy egyik
kórházi segédorvosnál és négy kórházi betegnél tetemesb mértékben léptek fel görcsök az alés felvégtagokban s a hasban a nélkül, hogy hányás és hasmenés mutatkozott volna.
Ezen kóralakját a hányszékelésnek észl~lték a múlt járványok alatt, elnevezvén azt _
me.~·t hányás és hasmenés nélkül csupán a görcsök voltak jelen - clwlera sicca-nak s hivén
felole, hogy a hányszékelésnek legveszedelmesebb alakja· mi, miután azon esetek melveket
a leírt tünetek szerint cholera siccanak nézhettünk volna,' mindnyájan meggyógyŰltak "'a vé'
szes lefolyást nem tapasztaltuk.
A ·vizelés a stadium algidumban rendesen tökéletesen megszűnt, csak kivételesen üríttetett csekély mennyiségű húgy.
Molnár közkórházi gyógyszerész úr 12 cholera-beteg vizeletét vegyi- és górcsöi elemzés
a~~ .:evén, a következő ~redményekhez ju:ott : a húgy színe 9 esetben szalmasárga, 1 esetben
voros-sárga, 1 esetben sarga és egyben szmtelen volt. Tömöttsége a rendesnél 8-szor csekélyebbnek találtatott,_ lakmusrai hatása átalában savanykás volt, 7 esetben a húgysav szép
kéken - 3-szor pedig épen nem volt kimutatható; 6 esetben a vilsav növekedett mennyiségben talált~tott',, - a többiben ~evesebb, _vagy semmi sem. volt jelen. A húgyany csak
egyszer fordult elo rendes mennyiségben, 1-szer csak nyomai, 4-szer pedig nyomára sem
ak~dtunk. A halvany (chlor) 3-szor találtatott rendes mennyiségben, 6-szor pedig csak nyomai mutatkoztak. Kimutattatott továbbá 4 ízben fehérnye 6 ízben Bellini csövek 7 ízben
geny jelenléte. Két esetben pedig eleven ázalagok (infusorÍa) észleltettek.
'
A Drasche által említett vérzés a nöi ne1'{1zörészekböl 5 esetben észleltetett : kettő rendesen
~avadzó 24 és 26 éves hajadon volt, kiknél a havadzás idején kiviil a hányszékelésteWfokán
igen tetemes vérzések állottak be; a többi három gyermekágyas volt a 4. és 5-ik hétben ,
ezeknél a csekély fehérfolyás középfokú méhvérzésbe ment át.
A clwlera-typhoid fejlődésénél a visszahatás nagy fokot ért el; a test hőmérséke igen magasra hágott egész 41-42 °0. Az érverés egy első perczben 108-112-re, sőt 120-ra is
e~elkedett, sokszor kétszeres (diplopicus) volt, e mellett a nyelv száraz, a l~ta erősen összehuzódott s kábultság és szúnykór állott be. - A vizelet elválasztása a legtöbb esetben sőt
gyakran a súlyos halállal végződött eseteknél is rendes volt, sok fehérnyét, számos B~llini
c~övecskét, sőt több ízben genyt is tartalmazott. Halál előtt többnyire tüdővizenyő fejlődött
ki, - voltak azonban a cholera-typhoidnál oly egyes esetek is, hol a húgy elválasztás teljesen elnyomva maradt és e szerint mi is helyesnek találjuk Niemeyer azon állítását, miszerint
3: betegség azon .korszakában a vérnek húgy általi fertőztetése (uraemia) könnyen kifejlődhe
tik. - A typhoid beálltával a hányás rendesen megszűnt, a hasmenés azonban gyakorta tovább tartott és több vérrel volt keverve, sőt több nehéz cholera rohamot kiállott betegnél tetem~s mennyiségű tiszta vér is üríttetett ki. Átalában Drasche azon állítását, miszerint a typh01db3:n. fellé~ő vér~s Ül:ülések gyorsan kimerítik a beteg erejét és halált vonnak maguk
után, m1 is bebizony1thatJuk, - azonban egy leányka, daczára a három napig tartó tetemes
végbélvérzésnek, meggyógyúlt.
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A járvány vége felé a vérhasi folyamatot a végbél takhártyáján gyakran volt alkalmunk
észlelhetni, e mellett igen gyakran dyphteriticiis roncsolásokat is.
A typhoiddal egyetemben az arczon, de kivált a felső és alsó végtagokon épen nem ritkán küteg is mutatkozott, többnyire vörös foltok alakjában, néha csaláng (urticaria), ritkábban vörhenyszerű alakban. Ezen küteg mig a törzsön észleltetett, 2-5 napi tartam után
vörös-sárgássá lett, utóbb elhalványúlt, míg végre korpaszerű lehámlással egészen eltiínt.
Miután az ily betegek "V'alamennyien meggyógyúltak, noha azok 2 °/0 -ban fordúltak elő és ez
annyi betegnél nem épen megvetendő számot tesz ki, úgy hiszem, hogy ha különös jelentő
séget a kütegnek a kór kedvező lefolyására nézve nem is tulajdonítunk, legalább rosz symptomának nem állíthatjuk, miután valamennyi ily küteges beteg meggyógyúlt s a kütegeket
főleg gyermekeknél, sokszor felnőtteknél, egyes esetekben aggoknál is tapasztaltuk. Megemlitendö, hogy a járvány vége felé a cholerából üdülőknél 3 esetben himlő lépett fel.
A küljüljáratnak hltriitos lobja genyes folyással gyakran észleltetett, valamint fültőm'i
rigylob is, mely azonban egy esetet kivév;e, hol a baloldali lobos mirigy gyengedésbe ment
át és megnyittatott, jégborogatásra átalában mind eloszlott.
Iszákosoknál a visszahatás csakhamar a rezgörj alakját öltötte magára s ez mindig igen
súlyos szövődményt képezett. 36 ilyféle beteg közöl csak 3 gyógyulás.fordúlt elő.
A typhoidnál igen gyakorta mutatkozott siilyedési tüdötob (pneumonia hypostatica) és a
tüdővizenyő, a nélkül azonban, hogy a lefolyásra kedvezőtlen hatást gyakoroltak volna s számos
gyógyúlással találkoztunk. A járvány hanyatlási szakában gyakran találkoztunk a choler~
ból üdülteknél (genuin) tüdölobbal is, mi azonban akkor rögtön beállott hideg légnek tula;1donitható.
Hogy mennyit képes egyáltalán az emberi szervezet elviselni, többször tapasztalhattuk,
e tekintetben csupán egy 15 éves fiút akarunk felemlíteni, ki nehéz hagymázbóli üdülése
közben súlyos cholerába es<:;tt s ezen, nemkülönben a reá következett typhoidon és tüdőlobon
szerencsésen keresztiil gázolt.
Az egyes tüneteket ilyeneknek észleltük s most áttérve a k6r lefolyására, különösen az
algid k6rszak lefolyásánál többször az a sajátságosság mutatkozott, miszerint a beteg látszólag
javúlt, az érverés erősbödött, a test hömérséke emelkedett, a hányás és hasmenés engedett;
ezen javúlást azonban csakhamar roszabbodás követte, melynek a beteg rendesen áldozatáúl esett.
A tünetek ezen alábbhagyása után föllépett súlyosbodástól azonban meg különböztetendő a valóságos visszaesés (recidiva), mely néhányszor szintén észleltetett. Itt többnyire
cholerina vagy mérsékelt hányszékelés után határozott javúlás állott be, mennyiben az ürülések megszűntek, vagy csupán bélsáros, híg székelés maradt még vissza. Ekkor a beteg ismét
hányni kezdett, az ürülékek hamar felvették jellemző sajátságukat s az efféle beteg mindig
- kivétel nélkül - elhalt.
A kiállott hányszékelés után mindig visszahatás (reactio) mutatkozott. Ez némely esetben csak annyiból állott, hogy a rendes hőmérséklet a törzsöl\, és homlokon visszatért, e mellett pedig a végtagok hidegek maradtak. Az érverés nem jelent meg, vagy a hol tapintható
volt, ott nem erősödött. A hányás ugyan megsziínt, de a hasmenés még folyton tartott, vizelés ily betegeknél nem mutatkozott. Ezen tökéletlen visszahatás rendszerint halálhoz veze. tett. Némelyeknél az ürülések engedtével az egész test fölmelegedett, ei·ös érverés, vörös arcz
és csekély fokú kábúltság ál_lott be, azonban nagyobb mennyiségű vizelés jelentkezése mellett ~zen izgatottsági tünetek csakhamar engedtek és a beteg aránylag gyorsan üdült fel.
Néhány esetben ige~ súlyos hányszékelés után a javúlás feltűnő gyorsan következett be,
úgyannyira, hogy a beteget üdülőnek kellett mondanunk és ekkor vagy szunyékonyság és
kábultság, vagy rendes hömérsék mellett félrebeszélés és folytonos nyugtalanság állott be,
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melyet rendesen halált okozó tüdővizenyő követett. A fentebbi tünetek magyarázatukat a
bonczolatnál, főleg a mindenkor jelenlevő agyvizenyöben találják.
Hol a betegség teté>pontján halálos kimenetel közeledett, ott majdnem kivétel nélkül nehéz légzés állott be s a beteg tökéletes lethargiaba esett, melyből többé nem lehetett
feléleszteni; mellkasa alig emelkedett s csupán csak a nyakizmok működtek még, a
nélkül, ' hogy a hallgatódzás elmosódott, alig kivehető sejtes légzésnél egyebet ki.mutathatott volna.
A hány székelés ben szen vedök közt 1O terhes volt, Ezeknél a magzat-szívverések és mozgások a cholera roham után kivétel nélkül megszűntek és mindig dvételés vagy kora szülés
állott be, - a megsziilt magzat mindig életnélküli volt. E 10 terhes n() közöl gyógyúlt 4 1 meghalt 6, és ezek a terhesség utolsó hónapjában voltak, míg ellenben a haláltól megmenekülteknek terhességi idejök legfeljebb a 3-ik hónapig jutott. *)
A ragályzást s k6r tmjedését illetőleg először, továbbá általán a cholera k6roktanát illető
leg tapasztalataink a következők voltak, mikhez végül egyéni észrevételeinket és következtetéseinket csatoljuk.
Az egész járvány alatt a betegekkel folytonosan érintkező s a kórtermekben fogl_al~
kozó ápoló személyzetnél, valamint a kórházi orvosi személyzetnél sem mutatkozott valódi
megbetegedés, mi eléggé bizonyítja a cholera ragálytala:nságát közönséges értelemben. A ,fenntebb említett görcsöktől meglepett segédorvos nem a m1 osztályunkon, de a Rókus korház*) A 10 közöl az egyik terhes nő kórtörténetét érdekességénél fogva jónak látta~ egész t~rjed?ln;ié
ben közölni· ez eset a következő : A mintegy 49 éves nő 18-szor szült, háromszor részmt elvetelt, reszmt
korán szült: utolsó koraszülése ezelőtt 3 évvel volt augusztusban, mely alkalommal mintegy 7 hónapos holt
gyermeket ~zült. Azóta a különben rendes hószá:n helyett mi.~tegy 14-21 napi ~dőkö~?en erős vérzés~k
állottak be a nemzőrészekből, a melyek hasbeh és keresztfa:Jdalmakkal voltak osszekotve. Ugyanez e"."
deczember havában a beteg állítólag meghűlés következtében elveszté vérzéseit, e helyett azonban gyakori
görcsös hasfájdalmak állottak be s a beteg h~sa lassankint növekedett. Különféle ~y.?gymódok, fürdők stb .
. siker nélkül alkalmaztattak nála. Az utolsó mmtegy 5 hónapon át a beteg hasa feltunobben .ke.z~ett nag!obbodni, sőt az utolsó 2 hónapban némi mozgást is érzett hasában a _hete~, mely ~zonban al~tasa szermt_ a
rendes gyermekmozgástól elütő volt. A beteg, ezen állításának beb1zonyitására hivatkozott tobb orvosra is,
a kiktől tanácsot kért s kik őt - állítólag~ terhességben nem levőnek találták._ Az utolsó hétben a beteg
gyakrabban érzett összehúzó fájdalmat hasában, mely (1866) ok~ober 6-á~ anny~ra fokozódott, ho_?~ kéi:ytelen volt lefeküdni. Éjfélkor erős fáj dalom mellett egyszerre , mm~egy 4 itcz?ny1 vére~ folyadék urult k1 a
nemzőrészeken. Ezután a beállott nagyobb hányás és has~enes miatt a kórhazba szálhttatott, a hol a betegen october 7-én a reggeli látogatásnál 7 órakor a következők_ észleltettek : !1- beteg az á~y~an ha~yat
fekszik, arcza halvány, hasában görcsös fájdalmakról panaszkodik, a has csekely nyo:násra is .~ge~ fájdalmas. A nemzőrészek előtt levő lepedő középmennyiségü vérrel fedett. ~ h?vely?ől _mmtegy UJJny1 vastag
bélkacs lóg ki 3"-nyire. Egy erősebb görcsös rohamra csakhamar annyi b.el to_lul k1, hogy egy m~:okkal
alig lehet támogatni. A belek feltűnően vékonyak és összecsomósodvák. Kis ~zim~t után egy toló f~Jdalom
alatt a szeméremhasadékban fehér, keményes, zsírszerű anyaggal fedett test Jelemk meg, mely e~őre ny~
múlván gyermekfarnak bizonyúlt be a bal csipcsonttal mell felé fordúlva. Ezu~án.. a _ma!?zat ket lába is
megszületvén, annak feje csekély húzásra szintén megsz~letett. A hol_~ gyori;nek koldokzsmórJa lem~~szet~tt,
mire •;,, órára a szülep is kiüríttetett. A méh a szülés utan rendesen osszehuzódott, a vérzés megszunt, igy
a hányás is, de a rizslészerü székelés még 3 napig tartott.
A gyermek mintegy a 7-ik hónap végén lehetett. Köldöke t~ján ~ k~ldökzsin_?r ~elet~ tallér f?lyt?nossághiány mutatkozik, melyből a hashártya zsákszerüen .ökölny1re. k1~olult, a koldokzsmór fele eső als?
része függélyes hasadást mutat, melyen át a gyermek belei lógnak k1, ugy, hogy ezek, ama hasadékot kivéve tökéletesen be vannak burkolva a hashártyatömlő által.
' A nő kinél mint már említettük, a hányszékelés tökéletesen ki volt fejlődve, ebből 10 nap múlva
tökéletesen' felepŰlt; a holtan született gyermek, fájdalom, kedvezőtlen körülmény következ:tében b~.n
czolás alá nem juthatott. ·Az anya jelenleg is él, most mint ápolónő szolgál a sz. Rókushoz czrmzett kozkórhá.zban.
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ban működött, űgyszintén ott működtek azon ápolónők, mosónők és kórházi szolgálatot végző
egyének is, a kik cholerába estek és azután a mi osztályunkra szállíttattak át. *)
Mi részünkről megvagyunk gyözé5dve a felé51, hogy osztályunk ragályzás mentességét
nagyrészt azon körülménynek köszönhetjük, miszerint a szobaürszékek a kórtermekbé51 egészen kiküszöböltettek, tehát az ezekben szükségképen meggyülemlett ürülékek nem telíthették meg a levegé5t kipárolgásokkal; továbbá annak , hogy minden b eteg ürüléke wrtálban
felfogatván és azonnal vasgálicz oldattal elegyíttetvén a kórtermekbé51 eltávolíttatott és a
kórtermekben, de különösen az ágyneműekben a legnagyobb tisztaság tartatott fenn s végtére, hogy a kórtermek folytonosan s z ellőztettek .
Eltekintve attól , hogy a cholera teijedése - némelyek szerint - a rothadó choleraürülékek kipárolgása által eszközöltetik, vagy hogy a j árvány oka - mint mások gyanítani
akarják - a levegé5ben r ejlik, **) vagy, hogy - még mások szerint - a fertöző anyag átszivárgás utján a kutakba jutván s az ivóvizek megmérgeztetvén, igy te1jed a kór tovább,
(én részemről a rosz ivóvíznek csupán csak mint általán a szervezetre káros hatásúnak tulajdonítok némi befolyást a cholerárai hajlamosításban, de abban , mint directe elé5idézö okban
nem hiszek, mit Molnár János Rókus kórházi gyógyszerész űrnak ezen jelentésünk végéhez
mellékelt, „az 1866-iki cholerajárványra vonatkozó vegyészeti közleményei" is igyekeznek
bebizonyítani) : tény az, miszerint a choleraméreg által fertőzött egyének bélürülékei azok, melyek
által a chokra elterjedése a legtöbb esetben törté11ik.
Mindenesetre tapasztalt tény az is, hogy a tiszta levegő, a rendes életmód és a fertöztelenítés legjobb óvszerek még oly helyeken és intézetekben is, hol a járványos betegség
tovább harapódzására látszólag a legkedvezőbb viszonyok uralkodnak , nevezetesen pedig,
a hol sok egyén aránylag kis téren lakik együtt és össze van zsúfolva; itt a ferté5ztelenítés
s zigorű és követk ezetes véghezvitele bámulatos eredményeket mutat fel. Elsé5 példa erre az
idei -járvány alatt a városi kényszerdolog- és fenyítöház.
Igy a dologházban az egész járvány ideje alatt 278 egyén közöl csak 14 esett cholerába, ezek közöl gyógyúlt 11, meghalt 3.
Az ·Eggendorf-féle fegyházban a fegyenczek összes létszáma 206 volt, azonkivül ugyanazon idé5ben megfordult a házban 872 toloncz. A 206 fegyencz közöl megbetegedett 3, mindhárman meg·gyógyúltak, a tolonczokból megbetegedett 2 és mindkettő meghalt.
Fölteszem, hogy mindenki ismeri azon közegészségi viszonyokat, melyekben nálunk a
fogházak tartatnak és tudja, hogy itt leginkább van alkalom j árványok kifejlödésére s azok elterjedésére. Azért méltán állítottuk, hogy a fenntebb említett intézkedések erélyes foganatosítása,
továbbá a cholerába esett betegeknek az intézetből val6 azonnali eltávolításának köszönhetjük ezen valóban bámulatos eredményt.
Az agg-gyámoldában már nem voltunk oly szerencsések; itt 33 7 egyén között egy hó
lefolyása alatt 93 betegedett meg; ezek közöl 12 meggyógyúlt, 81 pedig meghalt. Ezen ked-

vezötlen arány korántsem oly feltünö, mint első pillanatra látszik, - ha meggondoljuk,
~ogy a~ ela~gott, em? er, ki életerejében meg van fogyatkozva már egyszer(( hasmenés által
IS annyll'a k1menttetik, hogy hetek kellenek hozzá, mig ujra fölépül; ezen járv{mynál pedig,
mely annyira megtámadja a vérkeringési és idegrendszert, a folytonos hányás és hasmenés
csakhamar végkép kimeríti az egyént és halált okoz· igy történt ez 1855-ben is, sőt más
alatt ~oha sem volt.
városok hason intézeteiben a halandósáoo 80 °1
lo
Az agg-gyámoldában szintén erélyesen véghez lön vive a desinfectio még 4 héttel eWbb,
mintsem cholera-eset mutatkozott volna az intézetben; h atározattan állíthatjuk, hogy ~ezen
intézetbe a betegség kivülről hozatott be. *)
Ami különösen a párizsi járványoknál tapasztaltatott, hogy t. i. a vasárnapi kihágá.sok
után a betegek létszáma. tetemesen emelkedett, azt az első járványnál egészen bebizonyítva
n em találtuk, mert ezen (az A. táblán látható) szigorú pontossággal kidolgozott kimutatás
szerint, minden legnagyobb betegfölvételi nap a hét közepe tájára esik; de e mellett azt is
figyelembe kell vennünk, hogy a betegek legnagyobb része nem mindjárt a megbetegedés
elsé5 j eleinél, mint p. o. a h~smenésnél került ápolásunk alá, hanem a betegségnek csak többnapi tartama után: sőt többnyire a kórkép már teljes kifejlésénél szállíttatott a beteg a kórházba.
Ami a betegség lc6roktanát illeti, átalában azt tapasztaltuk, hogy az emésztő-cs() kórállapota hajlamot idéz elő a betegség kifejlődésére ; hathatósan előmozdítják ezt még a rendetlen
életmód, rosz táplálék, iszákosság, romlott l evegőben hosszabb tartózkodás, rosz ivóviz, tisztátalanság stb. és innen magyaráztató az, hogy az alsó néposztályok, de kivált a proletariatus tűlnyomó részét képezi a megbetegedetteknek. (A statistikai kimutatásból tudjuk, hogy a
napszámosok 48 % tesznek).
Azon kutatások, melyeket korunk nagy buvárai, u. m. Pettenkoffer , Buhl, Tiersch, Griesinger , Wundcrlich és mások a kóroktan valószínű földerítését czélzólag véghezvittek, ismer etesek mindnyájunk előtt; nem kétlem, hogy azon üdvös rendszabályok, melyek ezen férfiak
által a kór kifejlésének meggátlására fljánltattak, minden gondolkodó orvos előtt irányul fognak szolgálni. Városunk közegészségi állapota igen sok káros befolyásnak lévén
kitéve, ezek közt leginkább szerepel rosz ivóvizünk s ha ez - t. i. a rosz i vóviz, - közvetlen
nem is k épes cholerát elé5idézni, mint ezt már fenntebb állítottuk, de káros hatású a]~atré
szei által a kór kifejlődését a már megbetegedett szervezetben, vagy a betegségre hajlandó
egyéneknél - mindenesetre teteme~en el~m?zdí,tja. - Molnár János.körülbelül ~0-féle kű~
vizet vizsgált meg a város különböző rész01bé5l, főleg onnan, a hol a Járvány legmkább duhöngött; vegyelemzéseinek eredménye az volt, hogy. mindenütt a szilárd alkatr~szek szaporodását észlelte, úgyszintén igen sok kútban ammomakct és légenysavat talált; igaz ugyan,
hogy ezen utóbb nevezett vagybomlási terI?ékeket nagyobb részt kötött állapotban tal~lta,
de azért világos hogy azok ily állapotban is rosz befolyással vannak az egészségre. Kmek
alkalma volt cs~k közép jóságű ivóvízet is élvezhetni, el fogja ismerni, ~ogy az ivóvíz Pes~
kűtjaiban általában kevés kivétellel igen rosz s ezen. nem kell csodálk.ozm, ~ert...ha a ~esti
vizeknek Aujeszky tr. úr által eszközlésbe vett Jeles vegyelemzéseit áttekmtJU~ , látjuk,
hoO'y míg a jó iható viz 100000-nyi részben legfeljebb 18 ° keménységgel bír, addig nálunk
a Lipótvárosban 37 °, a Józsefvárosban 53 °, a belvárosban 59 °, a Terézvárosban 65 ° a Fe-

*) Nevezetes, hogy míg a cholera-járványban segédorvosok és ápolónők mentek maradtak a kóros
ragálytól, addig az 184%-iki typhusjárvány lefolyásában nagyon ragályzónak mutatkozott! ~gyanis ek~or
a kórházi személyzetből 96 egyén betege ett meg, kik közöl többen meghaltak. Az l86"fs-1k1 hagymázJárványban az orvoaok és ápol ón ő k: közöl szintén többen betegedtek meg, ső t meg is haltak. Jelenleg is (az
1867-ik évben), midőn a hagymáz aránylag más j árványokhoz képest eddig csak csekély számú esetekben
jelentkezett, már a negyedik segédorvos betegedett meg s egy a kór áldozatáúl is esett. Ezen tény arra
mutatna, hogy a typhusnál a körüllevők a ragályozásnak inkább ki vannak téve, mint a choleránál, vagy
más szava)clrnl : a typhusnál (főleg a kütegesnél) a ragályosság sokkal nagyobb mint a choleránál.
**) Igy Molnár János úr észleletei szerint szélcsendben a járvány mindig fokozódott, ellenben szél beálltával mindig apadt; ezen észleletekből tehát azt következtethetnök, hogy a j árványt terjesztő közegnek
valószínűleg a légben kell foglaltatnia, melynek felismerésére talán a körlég szabatos vizsgálata vezetne(? ).
(L. M. J. úrnak alább a szövegben közlött észleletét.)
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*) Ugyanis Lakatos Julia nevű ápolónő szabadságon volt több héti? az aradi ~tcz~ba.n levő
h' hedt 11-ik számú házban· szabadsága eltelvén, visszatért a gyámoldába szolgalatát folytatm, mmdJál't az
el;ő éjszakán cholera által l~petett meg. Reggelre eltávolíttatott ugya~ a k?z?s hálóteremből, de még az
nap 4 ugyanazon teremben fekvő nőn mutatkoztak a veszedelmes kór tunete1, igy aztán tovább harapódzott
az intézetben.
·
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai.
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renczvárosban 73 °-nyi keménységű a kútviz s míg kú!vizeink. keménysége a i:en~es n;aximumot, azaz a 19 fokot három-négyszeresen fclülhaladJák, addig egyéb alkrészeik IS valoban
aggasztók; - tartalmaznak ugyanis azok légköneget (ammoniakot) mint rothadt állati és növényi részek terményét, továbba légsavat, mely a légköneg további felbomlásának eredménye. Ezen két alkatré.sz, me~y vár?sunk elég.kútvizében található fel, elegendő arra, hogy az
egészséget aláássa. Mmdenk1 átlátja, hogy mmdezen tényeknél fogva a vízvezetés létrehozása
városunkban égető szükség s ha a csatornáktól jó távol, a felső Dunából vezetett víz jó forrásvízzel nem is fog mérkőzhetni, legalább szerves anyagok beszivárgásától ment lesz - ha,
még egyszer ismételjük, czélszerű helyről, a Margit sziget mellől vezettetik a víz. Szerves
anyagoknak jelenléte az ivóvízben, tudjuk, mily szamos bajnak kútforrása. Végül ha tekintjük utczáink tisztátalanságát (hol áll ezek tisztasága más nagyobb városok, Bécs, Berlin és
főleg Párizséhoz képest!), ha tekintjük csatornáink absolut rosz lejtjét és gyakori bedugúlását - igenis feladatunk küzreműködni, hogy a vízvezetés minél előbb létrejöjjön, mert
azáltal mindenesetre sok betegség legbiztosabb vivője, te1jesztője tetemesen fog fogyni.
A jóslatra vonatkozólag csak azt aka1juk átalában megjegyezni, hogy az szoros viszonyban volt mindig a járvány időszakával, mert addig, mígnem tetőfokát elérte, majdnem kivétel nélkül súlyos esetek jöttek kezelés alá, mi mellett a halandóság is nagy volt, --- azontúl
a nehéz esetek is aránylag sokkal nagyobb számban mutattak kedvezőbb lefolyást. Magától
értetődik, hogy a jóslatnak mindig a járványszak szerint kell módosúlnia még az egyszerű
hasmenésnél is, miután ez is a legrövidebb idő alatt valóságos cholerává fajúlhat el. Kedvezőtlen lefolyást mutattak különösen azon esetek, melyek oly házakból hozattak be a kórházba,
a hol rövid idő alatt már több halálozás történt, a hol tehát a cholera mintegy valóságos
góczczá fejlődött (lásdF. táblát), mint az Aradi utcza 11. és 14. sz . házaiban.
A gyógymód eredményéről, fájdalom, azon viszonyt kell ismételnünk, a ~elyet a kórjóslatról említettünk, mert míg a járvány növekedésben volt, nagyobbr6szt mmden sze~el~s
sikertelen maradt, hanyatló szakában pedig a súlyos esetek egyszerű szerelés mellett is JÓ
kimenettel, gyógyuláss~l végződtek.
.
..
Hogy miket alkalmaztunk a járvány gyógykezelésénél és mily ered~énynyel, azt a kovetkezőkben foglalhatjuk össze. Ugyanis az egyszerű hasmenés elle.n elemte gyönge mákony
adagok , mint a Dower-féle porok vagy a mákonyfestvény nyuJtat~ak, d~ a hasmenés sokszor ezen szerelésre, sőt az ezekkel összekapcsolt összehuzó szerek, mmt a tunsó, csersav stb.
adagolására sem engedett; ekkor aztán a keményítőveli csörék mákonyfestvénynyel, vagy
eczetsavas ólommal keverve jó szolgálatot tettek.
Minthogy újabb időben Litle, marseille-i orvos által cholera ellen a kénsavas rézéleg
(sulfas cupri) buzgón ajánltatott, ki ezen szerelés legkedvezőbb eredményét meglepő számarán'y 0kkal be is bizonyította, - fölbuzdítva éreztük magunkat ezen szer rendelésére még
pedig a következő mód szerint: 3 obony vízben 1 szemer kénsavas r~zéleget feloldtunk, ehhez
15-20 csep sáfrányos mákonyfestvényt adtunk; rendeltük óránkmt egy étkanállal, - a
hol a betegség már nagyobb fokra emelkedett, ott minden fél, sőt minden negye~órában 1
étkanállal rendeltük venni. E mellett a kínzó szomj enyhítésére és a hányás cs1lapításár~
jéglabdacsok nyujtattak. Voltak esetek, hol a kénsavas rézéleg alkalmazása mellett a már k1
sem tapintható érverés ismét érezhetővé l?n, a testnek természetes melegsége ú~ra. fejlődött, a
hányás és hasmenés megszűnt. Ellenben ismét voltak esetek, hol az érverés k1-k1maradozása
miatt kénytelenek voltunk közbe 10 perczenkint izgatókat rendelni, rendesen a következő
vény szerint: Aetheris acetici dr. duas, camph. r. gr. dec~m. Minden 10 perczben 10~20
cseppet. A meghidegült test vagy jéggel, vagy eczetes vízzel dörzsöltetett negyed és f~lóránkmt.
A görcsök ritkán eng·edtek dörzsölésre, miért is bör al6, fócskendéseket alkalmaztunk kö1
vetkező oldattal: Morphii acetici gr. octo, aquae dest. s. unc. semis. / 6 - 1/t gran, tehát

mintegy 1/ 2 - 1/s rész a Pravaz-féle föcskendöböl egy belövelésre. Ezen eljárás szükség esetében egy órai időközben ismételve lőn.
A kénsavas rézéleg 1-3 napi használata mellett a hányás és hasmenés a legtöbb esetben engedett. Kisérlet végett mákony nélkül is adagoltuk e szert s a hatás - azon betegeknél a kik tfüték, alig különbözött azon hatástól, rnelyet a szer akkor előidézett, midőn mákonyt
adtunk hozzá, csakhogy a mákonynélküli kénsavas rézéleget - valamint olykor a mákonytartalmút is - a betegek nagyobb része kihányta s azért 30-nál több betegnél nem is alkalmaztuk. Adagolása a typhoid kifejlődésére nem látszott semmi befolyással lenni, azonban
tekintetbe kell vennünk, miszerint az említett szer csaknem a járvány közepe felé vétetett
alkalmazásba, midőn tehát a cholera jelleme már némileg enyhiilni kezdett, továbbá azt is,
hogy e mellett mindig jégdörzsölések és melegítések lőnek rendelve. Hogy a kénsavas rézéleg fenntemlített csekély adagának daczára is bír hatással, ezt mutatták azon esetek, midé5n a
szintelen vagy cholera-hasmenés ellen alkalmazva sok esetben hányást idézett elő. Továbbá
megjegyezhetjük, hogy oly esetben, hol a hányás és hasmenés már engedett; adagolására a
hányás újból visszatért s addig nem engedett, mig a szer félre nem tétetett. Tekintetbe vévén
az eddio-i tapasztalatokat, a kénsavas rézéleg állítólagos jó hatásáról semmi bizonyosat sem
mondh:tunk. Annyi azonban meggyőződésünk szerint bizonyos, miszerint a halálozás, ha
nem is lett kisebb, de nagyobbá sem vált ezen szer használata mellett és ha egyébtől nem
is, legalább túlságosan sok szer alkalmazásától s attól óvta meg betegeinket, hogy az izgatók
egész özönével el nem árasztattak.
Sokkal kedvezőbb eredményeket mutathatunk föl a morphiitm-fócskendésektöl a görcsök
symptomaticus szerelésénél. Nem volt reá példa, hogy a görcsök egysze.ri beföcskendésre ne
engedtek volna. Igaz ugyan, hogy a görcsök olykor már fél, de többnyire csak 1-1 1/ 2 óra
múlva újból visszatértek, azonban új beföcskendésre írjra eltűntek.
Alig irhatjuk le azon jótékony hatást és hálálkodását a betegnek, kit a kínos .görcsöktől csekély fáradsággal megmentettünk. Azonban csuklás elle~ 1?ár nem volt oly JÓték-~ny
hatású, ámbár itt sem hiányoztak példák, hol az a rekesz-táJOlll beföcskendésre megszunt.
)feo-lepő volt a siker két férfiúnál, kik a rekesz görcsös összehúzódása folytán a legborzasztóbb légrekedésben szenvedtek, - itt néhányszori beföcskendésre megszűnt az asthma.
Fájdalom, ha igazak akarunk lenni, azt kell ismételnünk általában a gyógykezelést illetőleg, a járvány kezdetén bármily gyógykezelés mellett is nagyobbrészt meghaltak a bet~
gek, utóbb pedig (a járvány hanyatlási szakában) a legegyszerűbb gyógykezelés mellett is
könnyen meggyógytlltak.
Mihelyt a reactio beállott s a hányás és hasmenés megszűnt vagy tetemesen engedett,
a betegnek kali aceticitm-ot (1/2 ---'.1 dr. 4 unc. vízre) rendelt~nk, mire ~ legtöbb esetben néhány óra vagy 1/ 2 nap alatt bő vizelés állott be. A„ typho1d többnyire ugyanazon szerr~l
kezeltetett, azon kivűl a hol a láz nagy fokot ért el huvös mosásokat, a hol a beteg adynam1cussá lett, gyönge izgatókat használtunk.
A reconvalescentiában visszamaradt makacs hasmenés gyakran csak tápláló ét~·end s a
beteg erejének gyarapodására engedett. A beteg erejének emelésére jó sikerrel nyuJtottuk a
.. .
/.
vörös bort.
Duka Tivadar hazánkfia ajánlott szerének a chlorodyne-nek :;:) JÓ hatásat nem tapasztal*)Dr. Bowmann W. E., a „Canada Lancet" szerkesztője, folyóiratának 1864. oktober 15-iki számában a chlorodyne következő készítésmódját közli :
_
Végy : Chloroformból .
unc. sem1s
Aether. sulfur. .
gutt. XC
01. menth. piper.
gutt. VIII
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tuk, úgyszintén az ozon feldicsért különös eredményét sem láttuk valósúlni. A kinalt nehezen s lassan lábadozóknál sokszor igen jó eredménynyel használtuk; adagolására a test hamarabb visszanyerte erejét. Ellenben hányszékelési eseteknél, hol látszólag intermissio észleltetett a kinalnak rendelése különös javúlást nem eredményezett. Meleg fürdök használatát
szintén megkisérlettük s többnyire a meleg fürdőben ig·en jól érezte magát a beteg, de a
rövid enyhülés nem volt tartós, mert a ftiTdö után az előbbi súlyos tünetek újból fölléptek.
A halálozás, mint már említettük, a járvány különböző időszakaiban változott, mert mig eleinte s a járvány tetőfokán, mint ez az illető táblából látható, tetemes, 70-80% volt, később
engedni kezdett s a járvány yégefelé csak igen rit~án volt ~aláleset. - A haland6sági szúzalék a gyógykezelt betegek összes létszámát tekmtve 52 '/0 , ezen szám egyátalában nem
feltiinő magas, ha tekintjük a viszonyokat, melyek közt a legtöbb beteg a kórházba jött;
t. i. a legkedvezé>tlenebb életmód - s az egészségnek legártalmasabb viszonyok közt élő
egyén akkor jött a kórházba, ha betegsége tetőfokát már elérte. A legtöbb nedves pinczelakokb61 hozatik, soknak hajléka sincsen, több napig meleg ételt nem vett magához, sőt még
ha a betegség is dühöng rajta s a kórházon kivül van, pálinkát iszik. Igy tehát nem csoda,
ha a legelhanyagoltabb állapotban sok félholtan hozatott be a kórházba, elannyira, hogy ilyféle
beteg gyógykezelés tárgya sem lehetett; volt elég eset reá, hogy alig fektették az ágyba a
beteget már meg is halt. - Ily kedvezőtlen diaetetica és külviszonyok közt nem lehet csodálni, ha a halandósági százalék 52 volt.
Azonban másutt a jelen - s az elé>bbi járványok alatt alig volt kedvezé>bb az eredmény;
igy Bécsben sohasem volt 50-52-őn alól a halálozási százalék, sőt 1855-ben a cholera osztályon 53 °/ 0 volt. Berlinben 1866-ban 52 % volt a kórházban s a városban 60 %. Aachenben,
a kitüné> cholera-kórházban a halálozási százalék 4 7 -58 volt, magánházakban 51 °10
-66%.
Párisban a kórházakban a halálozási százalék 54 és 58 közt ingadozott.
Olaszországban, hol rövid idő alatt kétszer jelent meg a járvány s hol először 1865. juliustól egész 1866. februárig tartott, másodízben pedig az 1866. májustól oktoberig terjedő idő
közben volt a halálozási százalék:
Első fólléptekor: Nápolyban 58 %, Anconában 57 °/ 0 , Foggiában 52 % , Barlettában 94 % ,
Nápoly külvárosaiban 69 '/'0 •
Másodikfölléptekor Nápolyban volt .72%, a külvárosokban 46°/o, Castelmarcban 56 %,
Genuában 64 % Palermóban 85 °/g.

. Látjuk teh~t, hog~ a halandósági 52 százalék (fájdalom!) csekélynek mondható; de ha
haJszálnVlra
sem akarunk eltérni ' meO'
kell vallanunk ' hogy ezen 52 °l1o -ot is
az igazságtól
,
Jo
csak ugy nyertük, ho~y először számításba vettük a járvány minden esetét - a nehezebbeket/" könnyebeket is, továbbá az tis oka ennek, hogy - mint emlitettük - a járvány
apadtával a betegek a legcsekélyebb gyógykezelés mellett is nagyobb részt meggyógyúltak.
V égűl 82, hányszékelésben elhaltnak bonczleletét van szerencsém bemutatni. A bonczolást dr. Genersich Antal úr vitte véghez, melyeknél röviden összefoglalva a következők észleltettek.
Az első szakban elhaltalcnál. Külvizsgálat: A test szárazabb, izmos, a gát izmai 1·endesen daganatszerüleg kidomborodnak. A bőrszín rendesen átálában halvány, néha - mint ez az alsóbb
nép~sztályolmál lenni szokott átalában barnás-szürkés halvány, a szemkörüli tájon,
az aJkakon, a végtagokon, vagy legalább az újjakon halvány szürkés. Vérszegény egyéneknél , pl. kövér gyermekeknél vagy korcsvegyeseknél a test szine halvány, csak a kéz újjai
szedeijesek; a test átalában violaszinű, a mellen és hason halványabb szürkés, - vérdús
egyéneknél sötétebb violaszinii.
Az arczkifejezés eltorzított, fájdalmas. A szemek beesvék és ritka kivétellel félig
nyitvák. A köthártya többnyire belövelt, a szn.ruhártya zavaros és gyakran úgy, mint a
tülkhártyának szemrési részlete pergamentszerűleg kiszáradt, az orr hegyes. - Az ajkak
vékuyabbak. szárazak, a száj csukott. A nyak többnyire szikár, a mellkas dombordad, soksz9r domború. A has meghuzódott, némelykor ki;ssé behuzódott. A kéz és lábfök, különösen
az újjak bőre rendesen ránczos; a kézújjak gyakran befelé görbührék, a körmök mindig
kékesszürkék vagy sötét violaszinüek. A halotti merevség gyorsan beállott, erős és tartós
volt. A háton eiteijedt szedeijes - véraláfutásnélküli - foltok.
Egy esetben a 3-ik órában a halál után még mind négy végtag újjainak gyönge mozgása észleltetett.
· Belviz.sgálat: A fejbőr középvértartalmú, ritkán vérdús. A hosszanti öbölben középmennyiségű, többnyire siiriided, a villámgyorsasággal lefolyt esetekben - meglehetős
híg, sötét-piros vér. A kemény és lágy agykérek valamivel vérdúsabbak, utóbbiak ritkább
esetekben kissé ragadós, színtelen nyirkkal bevonvák, gyakrabban hátrafelé mérsékelt
mennyiségű savóval beszüremkedvék. Az agy gyakran, kivált a rövid időre a halál után
bonczoltaknál tömöttebb, többnyire középvértartalmú, néha valamivel vérdúsabb. Az oldalgyomrocsokban nagyobbára kevesebb tiszta savó, az edényfonatok középvértartalmúak; az
agy kivétele után 1-11/2 obony sötétpiros ,.vér folyt ki. A torkolati visszerekben . hol kevés
vagy középmennyiségű, hol sok laza véralvadékkal kevert kátrányszerű, - a villámgyors
lefolyású esetek némelyikében csak sűrűded sötétpiros vér. A pajzsmirigy középv~rtartalmú
vagy halvány. A torok nyákhártyája sokszor belövelt; a gége- és légcsöé többnyire középvértartalmú, néha vérdúsabb, a hörgöké a legtöbb esetben kisebb nagyobb, fokban belövelt,
néha duzzadt, gyakran nyákczafatokkal födött. A mellhártya a legtöbb esetben ragadós, fonalt
eresztő, szintelen nyirkkal bevont. A tüdők akkorák mint mélyebb belégzésnél, a mellkas
felnyitása után összelohadnak, mellsé> 4/5 -ük dunnatapintatú, halvány, márványzott, szürke,
gyakran tűgomb eO'ész borsónyi naO'ysáO'Ú meJlhártya alatti léghólyagc:ia sorokat mutatnak;
legdúsak, vérszeO'é~yek
száraz metszla~j~kon nyomáskor az átvágott edényekből kevés
0
vastag, sötétpiros vércse~p nyomható ki. A hátsó ötöd kevésbé vagy inkább lószörpárna
tapintatú rózsa - eO'ész violaszinű vérdúsabb mérsékelt mennyiséirű habzó vöröses savóval
'
0
'
'
beszüremkedett; ugyanitt egyes esetben kendermag, egész mogyorónyi nagyságu, törékenyebb egyenletes sötétvörös szinű részletek találtattak, melyekről sűrű vér volt levakarhat6.
1
A szívburok belé>l néha szintelen, ragadós nyirkkal bevont, többnyire 1- 2 csepp, ritkán 12
obonnyi sűrű, tiszta, sárgás savót tartalmaz. A szív átalában petyhüdtebb, kevésbé

H.esin. Cannab. indic. . . . . . . gr. VI
·
Capsici contus.
. . . . . . . . gr. II
keverd össze s néha felrázván hagyd néhány napig állani.
Azután végy: l\forph. muriat. . . . . . . . .
gr. XVI
Aquae . . . . . . . . . . . . drachmas duas
oldd fel kémüvegben borszeszláng felett és ha kihűlt, adj hozzá :
Acidi hydrocyanici . . . . . . . , gutt. LXIV
Acidi hydrochlorati . . . . . . . . drachmam unam
sűrű theriak ( elect. anodyni) . . . . . unc. duas
keverd az egészet össze és lassa.n kint adj hozzá theriakot vagy ~izet, vagy mindkettőt, m1g osszesen
4 obonyt nyom.
A theriak fajsúlyának egyenlőnek kell lenni a chloroform és aetherből származott elegyével, mert ha
sűrű, akkor az edény alapjára ülepedik s ekkor még vizet kell hozzáadni; ha ellenben híg, akkor a folyadék fölszinén úszik s mindaddig aethert kell hozzáadni, míg a kellő sűrűséget el nem érte.
Az így készített chlorodyne 120 csöppje egy nehezéket nyom és könnyen elegyíthető; belőle egy fél
nehezék 4 szemer hangyhalvagot, - 1 1/'1. szemer aethert, - 1/ 10 szemer kenderkivonatot, - 1/ 4 szemer
sósavas·szunalt - és 1 szemer könkéksavat tartalmaz.
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O'yors lefolyású eseteknél izomzata néha hal:ányabb és törékenyebb. ~ szív _felületén az alap.hoz közel néha kölesnyi, egyenletes sötétp,ll'OS foltok találtattak. A Jobb pitvar és gyomo.rban sok a balban kevés siirli sötétpiros vér és laza véralvadék s elég gyakran kevés, ntkán sok kocsonyaszerff rostonya . . A tüdütér rendesen ,sifr{~, sötétpiros vérrel telt. A
hashártya leggyakrabban színtelen, ragadós, fonalat eresztő nyll'kkal bevont.
A máj többnyire középnagyságú, ~eve~ebb, vagy közép men~yis~gli, ritkán ~ok, .sűrű
vért . tartalmaz; az epehólyag többnyire kitágult és nagymennyiségu, so~szor hig, ntkán
sfüű rendesen zölcles szinű epével telt; - a közös epevezeték kutaszszal átJárható, nyákhártyáj~ bársony küllem{i, de szájadzása helyén kissé duzzadt, hol az epehólyag· _durvány_n~l
kül hiányzott (egy eset) a bélbennék is sárgás-zöl~~s volt. A lép rend~snél k~sebb, mmd!g
.ránczos, száraz , többnyire vér.szegény. A hasn~álmmg·y középvértartalmu. A Wirsung vezetek
egyszer kitágúlva és slfr{i, tejhez has_onló h1g folyadékkal ~elve volt. A g~omor ren~esen
összehuzódva , nyák.hártyája többnyffe , halvá~.Y, néh~ kisebb-nagyobb fokban belövc~t,
d.uzzadt volt., ritká.bban csoportosúlt, mákszemnyi, sötétpll"~S J?ontokat mutatott, - még ritkább esetekben számos, kölesnagyságú fölületes folytonossagh1ányok barn~s czafatokkal fedve
mutatkoztak rajta; nyákhártyáján több - kevesebb ,nyák , ür,ébe~ többnyll"e a vékonybelekben találthoz hasonló folyadék, néha emésztetlen etelmaradek, ritkán csak. kevés nyák. , A
vékonybelek kivülről a legtöbb esetben halvány, - vagy sötétebb rózsaszmüek, n!.ákh~~-
tyájuk többnyire a vakbél felé mindiukáb~ slirűdő, reczéz~teseu __ belövelt, b,ársony kull~m~ ~
a csípb~l alsó részletében .- különösen fé1:fiaknál - e~·os belovelt~ég: n_eha a Payer-pla,
que-ok és elkülönített mirwyek körül slfrlin csoportosult, néhol oszszefolyó, egyenletes,
sötétpiros pontokból álló, tallér egész tenyérnyi na,gyság:í.. folto)r. ~. ~eJ:'er-plaque-ok kevés~é
vagy egész egy vonalnyira duzzadvák; az elkülömtett mmgyek , kulonösen a v~kbél fel~ mak
- egész köles nagyság·nyira duzzadvák, halványak, elég gyaluan azonban, kivált a. villámgyors lefolyású esetekben a nyákhártya csak csekély mértékben belövelt, néha helyenlunt vagy
egészben középvértartalmú, sőt halvány és mirigyei nem cluzzadvák. A nyák~ártY,át vastag kocsonyás vagy pépes, nyákos czafatokfedik. A vékonybél bennéket egys~er h1g:, szmtelen, fe~ér,
nyákczafatokkalkevert folyadék (rizsvíz), máskor lúg megtúró.sodott teJ, még máskor halvany
sárgás kocsonyás vagy fehéres czafatkákkal kevert folyadék (n~slé), egyszer ~~·gony_al,eveshez
vagy hagymamártáshoz hasonló folyadék, máskor kocsonyaszeru folyadék áttunő nyákczafatokból álló tömeg (megemlítendő, hogy utóbbi esetben a vastagbélben dar~bos. bélsár talált:1'tott)
képezé. Nevezettanyagok majdnem mindnyájan szagtalano~ (csak a~1mahs szagga: ~irtak)
többnyire színtelenek vagy fehéresek, _néha. vörhenyesek (erő~ebb belovelés ~ellett) , ntkáb~
esetekben p. o. az említett epehólyagnélküh leánynál sárgás-zol.~esen vo.lt.ak s~m.~zve. ~ _vast~g
belek középvértartalmúak, nyákhártyájuk átalában halvány-szurkés, mmgyei tobbnyue mák
egész köles nagyságúak, ürökhen a vékony belekben találthoz has~nló, rendesen kevesebb
czafatot tartalmazó és egyenletesen zavaros (borléhez hasonló) rr.ég lúgabb folyadé~. ,-:- A fodormirigyek tömöttek, i~endesen babnagyságnyira duzzadvák, halvány szedeiJeS szmuek, ~ok
szor kivül halvány violaszinűek.' A vesék középnagyságúak: elég tö;riöttek, a kéregá~!omany
többnvire halványabb vérszegényebb - a villámgyors lefolyásu esetben vagy kozépvértartal~ú vagy vérdús, ~ vesemedenczében és húgyvezetékekben némi fehéres zavaros nedv, a
hólyag összehúzodott, üres, máskornéhánycsepp tejszerű vagy nyákczafatkáktól zavaros folyadékot tartalmaz. Egy villámgyors lefolyású esetben 3 obo~y zavaros, fehérnye nyomokat tartalmazó húgy észleltetett, melyben azonban szorgosabb vizsgálat mellett rostonyahengerek nem találtattak. A méh ürében gyakrlin vörhenyes nyák belövelt nyákhártya melletti
a hüvely nyákhártyáján sokszor sajtmázszerű lepedék. - Az izom~a~, tömött, száraz, rendesen valamivel halványabb - vérdúsabb egyéne~nél sötéfüarna szmu.
A m"'ásodi.k szakban, t. i. a typhoidban elhaltak bonczlelete annálinkább eg·ybevágott az

első szakban elhaltak bonczleletével, minél hamarabb múltak ki, de különböztek azoktól a
következőkben

:
A külvizsgálatnál ~„ !est nem talál atott oly száraznak és izmosnak, a bőrszín átalában
halvány volt, csak az UJJak voltak halványszürkések. A halotti merevség gyöngébbnek észleltetett.
A belvizsgálatnál a hosszanti ~bölben a síiríided, sötétpiros vér mellett kocsonyás rostonya
találtatott; a_.soha n em ragad6s, nyirkos Ugyagykérek és az agy középvértartalmúak, többnyire
sav~san beszuremkedve vo_lta~. Az oldalgyomrocsokban rendes mennyiségíi vagy több tiszta
savo találtatott, a torkolati v1sszerekben slfrűded vao·y híg sötétpiros vért laza rostonyás
véralvadék~al tarta~maztak. A rnellhártyán már nem ~olt ragadós nyirk. A tüdők "vérdús.abbak
voltak, ~ v1zdag maJdnem egész hátsó felüket elfoglalta. A szívburokb.an egy egész másfél
obony tiszt~ savó ta~álta~ott. A szív petyhüdt, többnyire szakadékonyabb s törlapján halványabban cs1kolt. - A Jobb gyomorban híg vagy slirűded sötétpiros vér, laza rostonya és
véralvadék találtatott. A hashár{yán az említett ragadós nyirk hiányzott. A máj kissé petyhüdt,
de tömött, rendesen vérszegény volt; az epehólyagban sok vao·y
kevés sűrűded sokszor kát0
rányszerli, sárgás-zöldes vágy sárgás-barna epe észleltetett. A lép többnyire rá~czos, száraz,
vérszegény, máskor középvértartalmú, néha szakadékony volt. A gyomor tág, nyákhártyája halvány, sárgás nyákkal födött. - A vékonybflek már nem voltak r6zsaszinűek,
némelykor a csipbél violaszinűnek találtatott; - nyákhártyájuk rendesen középvértartalmú,
a csipbélben azonban gyakran belövelt volt s néha véraláfutáspkat mutatott, ily esetben
részint levonható, részint le nem vonható, barnás-szürkés, álhártyaszerű lerakodmány födte.
Mirigyei néha duzzadtak voltak, máskor nem - mikor nem volt levonl~ató , álhártyászerli
lerakodmány borította a megvastagodott s erősen belövelt nyák.hártyát, rajta gyakran borsó
egész mandola nagyságú, rendetlen alakú, egyenetlen, fölemelkedett széllí~ egyenetlen alapú,
szennyes barnás csapadékkal födött folytonossághiány is találtatott. Bcnnékét többnyire
sok sárgás szinli nyák erősebb belövelés mellett szilvaléhez hasonló anyag képezé. A vastagbelek nyákhártyája többnyire halványszürkésnek találtatott, a vak és végbélben azonban a
nyákhártya néha erősen belövelt, itt-ott vérrel aláfutott, duzzadt é különösen a redőkön
levonható, vagy le nem vonható szürkés-barna, szakadékony álhártyával födött volt, a bélbennékét többnyire sűrűded, s~rgás, néha szilvavízhez hasonló, ritkán pépszer~ barnás bélsár
képezé. - A vesék kéregállománya elég tömött volt ugyan, de színe hah-ánynak, sárgásszürkésnek észleltetctt; - némely esetben a vesél~ megduzzadtak, kéregállományuk túl~á
gosan törékenynyé, halványszürkéssé vált. A 'h úgyhólyag összehuzódottnak, vagy üresnek,
vagy kevés zavaros vizeletet tartalmazónak észleltetett. A méh ürében kevés üveges, ritkán
vörhllnyes nyák találtatott. A hüvely felső részében és a méh nyakán egy alkalommal több,
krajczár nagyságú, öblözetes, éles szélli, puha alapú, s·zennyes, biizös csapadékkal födöt~
folytonossághiáuy találtatott.

*

*

Azt hiszük, nem lesz érdeknélküli; ha szerény értekezésünk mellé Molnár János "Rókus
közkórházi gyógyszerész úrnak a pesti kútvizek vegyi alkata körííl a cholerajárvány tartama
alatt tett észleléseit a következőkben mellékelve adjuk :
Hogy a budapesti kutak legnagyobb száma nem jó ivóvizet szolgáltat, arról mindenki
meggyőződhetik, a ki előbb jó ivóvízhez szokott.
A magyar kir. természettudományi társulat közlönye. 3 .-4-~ kö~et~ben találju.k _Aujeszky úr munkáját, melyből felvilágosítást nyerünk arra nézve, hogy miben áll a pesti vizek
roszasága. E becsteljes munka kimutatja:
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1-ször, hogy a pesti ivóvizek nagyobb részt több mennyiségben tartalmaznak szilárd
i·észeket, mint a mily mennyiségben azok jó ivóvízben előfordulnak;
2-szor, a pesti vizekben a szerves anyag rothadási terményei, u. m. az ammon- és. a légsavas sók feltalálhatók;
3-szor, hiányzik a pesti vizekben a szabad szénsav, mely hiány a tiszta vizet is rosz
ízűvé és melynek jelenléte sokszor a sókkal megterhelt vizet is jóízűvé teszi.
A budai kútvizek egy részének megvizsgálása után állítja, a :Q;).Í kivált a ráczvárosi
és országúti budai kútvizeket illeti, hogy ezek a pesti ·kútvizeknél még rosszabbak.
Aujeszky tr. úr már úgy is megvizsgálván a pesti vizeket, Molnár úrnak nem lett volna
indoka magát oly fárasztó és többszörös hason ismétléseket igénylő munkának alávetni, ha arról
meg nem győződött volna, hogy a pesti vizek minőlegesen és mennyilegesen a tartós, száraz
időjárás által megváltoztattak, lÍ.gyannyira, hogy most sok technikus czélra haszonvehetetlenekké váltak, ámbár azok még pár év előtt jó szolgálatot tettek. Azonkívül az utólsó
járvány alatt az a tünemény mutatkozott, hog·y míg némely házakban a járványnak sz~í.mos
élet áldozatúl esett, a szomszéd házakban egy gyászos eset sem fordult elő; e feltűnő tény
okozta, hogy részint magán felszólítások következtében: részint arra hatóság·ilag felszólítva
az illető kútvizek tanulmányozásához fogott.
Feladata volt tehát a következö meghatározásokat eszközlésbe venni , - meghatározásokat, melyek egészségügyi szempontból igen fontosak :
1-ször. A szilárd részeknek mennyileges meghatározását.
2-szor. Az ammoniak kimutatását. Továbbá kimutatni
3-szor, a légsavnak jelenlétét,
4-szer, a cyanvegyület jelenlétét s végre
5-ször, a hydrothion által kicsapható fémekét.
Jóllehet, a jelen kérdések tanulmányozásánál az egészségügyi szempontokra volt utalva,
mindazonáltal a mellett, hogy a víz górcsői vizsgálatát eszközölte, még a Cl-t és a SO 4 -t is
meghatározta, mivel azokat a budai kútvizek vizsgálatánál is :figyelembe vette. A meszet és
magnesiát csak helyenkint határozhatta meg.
A fenntebbi kérdéseknek meghatározási módja és eredménye ,a következő volt :
1-ször. A szilárd részek meghatározása, ily módon:
Mindenekelőtt mindig 100 k. e. víz pároltatott el egy igen vékony és belöl fénymázolt
porczellán tégelyben vízfürdőben; az így nyert maradvány még egy óráig száríttatott 120 e.
foknál légfürdőben és kihűlése után 80 5 mellett harang alatt megméretett. 5-féle vízpróba
vétetett elpároltaMs alá következő eredménynyel:
Az 1000 r. vízben talált szilárd részeknek mennyisége volt
Az Elisabethinum
kútvizében 1.015 (Beküldetett az intézet elöljárósága által.)
A Károly laktanya
"
3.100 (Beküldetett a térparancsnokság által.)
A köfarauó-utcza 8-ik sz. ház
"
2.360 \
.
.
A zsák-utcza 8-ik sz. házának
2 _700 (Beküldetett a J?zsefváros1 cholera-orvos
A József-utcza 38. sz. ház
:
1.900
Gerguhcs tr. Úr által.)
Az üllői laktanya kútjainak vizében :
·
az 1-ső Pavillon külső udvarában lévő kút vizében 3.800
az 'P
"
kisistálló-udvarában " "
"
4.150
a 2-dik
"
jobb oldalán
" "
"
3.960 , (Beküldetett Tormay tr. városi
a "
„ bal "
" „
" 4.088
főorvos által.)
a 3-dik
„ külső udvar~~~n " "
"
2.000 ·
a
"
"
kisistálló-udvarában „ "
" 2.360

t

l ·

E kutak kitisztítása után találtatott :
az 1-ső Pavillon külső udvarában lévő kút vizében 3.7 70
az „
,, belső „
,, „ „ 4.200
a 2-dik
„ jobb oldalán
„ „ „ 3.800
a
„
„ bal ,,
„ „ „ 3. 8 70
a 3-dik
„ külső udvarában " "
„ 1.715
a
,,
„ belső istállóudvarában „ „ 1.490
a dohány-utczai 34. számú ház kútvizében 2.140 / (Beküldetett Apaticzky tr. városi tiszt.
a kerepesi út
20.
„ „
„
2.900 \
beli orvos llr által.)
az aradi utcza
11.
„ „
„
2.050 ~
az „
„
19.
„
„
„
1.700
(B ek"ld
· tr. v áros1· orvos
_
21.
u etett G u;·ov1cs
4 000
:zme:ő-utc~a
15.
::
:: ·
::
4.070
ur által.)
„ ,,
„
0.400 ,
a két szív-utcza 26.
a vas-utczai Oszvald-féle ház kútvizében
3.210 1·
1-~ő kútjának vizében 3.675
(Beküldet~tt. To1;1~ay tr. városi
a király-utcza 24. sz.
a
„ „ 24. ,, „ 2-ik „
„ 3.900
főorvos m által.)
„ „ 24. ,, ,, kávéházi kút
4.200
a
Az elősorolt házak mindenikében a járványnak számos élet esett áldozatáúl. Alapos megbirálás és összehasonlítás végett kútvizet m~g oly házakból is vett vizsgálat alá, hol egyetlen
egy cholera-megbetegülés sem fordúlt elő. Igy
a diófa-utcza 13. sz. háza kútvizében szilárd részek mennyisége volt 3.010
a „ s kerepesi llt (Herz-kávéház) „
„ „
„
„ 2.300
az Akadémia-palota
„
„
„
„
„ 0.415
a Rókus-kórházi templomkút vizében „
„
„
„ 2.815 1851-ben 2.3558
.
186G 1851
„ kerti kút
„
„
„
„
„ 2.100-2.742
a
"
„ fürdő kút
,,
"
„
„
„ 3.200-2.120
a
"
„ mosókút
„
" „
„
„ 1.815-2.311
a
"
halotti kamara
a
"
,,
" 2.115-2.976
melletti kút
„
"
"
" 2.100-2.613
„ vendéglői kút
a
"
"
"
"
„ fegyencz-udvaráa
"
,, 4.000-2.440
ban lévő kút
„
az István-téren lévő kút
„
„" „"
" 2.400
"
„ 3.880-1863 ban 3.307
Gschwindt gyári kút
„
„ ,,
2-szor. Az ammoniak tm·talomnak kimutatása :
Az ammoniaknak csak azon mennyisége vétetett :figyelembe, mely, még 500 k. c. vizben
kimutatható.
Előleges kisérletek által találtatott, miszerint egy keverék, mely 100 k. c. maró natronlúgból és 500 k. e. lepárolt vízből állott, csak kevés habzás mellett oly lepárlatot adott, mely
tökéletesen semleges hatású volt; a használt lepárlási lombik 1500 k. c. térfogatú volt.
A kisérletek eléíbb minölegesen úgy történtek, hogy a lúggal kezelt víznek forró párája
előbb kifőtt, lepárolt vízbe vezettetett, melybe egy darabka vörös lakmus papir tétetett. Azon
1
esetnél, hol a lakmus papír egészen megkékült, egy második vízmennyiségből ( 5 része lepároltatott és hígított sósavba vezettetett. A lepárlat vízfürdőben szárazra elpároltatott és a
maradvány mint salmiak megméretett. A használva volt sósav külön elpárologtatva nem
adott megmérhető szilárd maradványt; az eredmény következő volt:

„

„

„

„

,,
,,

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai.

27

210

211

,
Az Elisabethinum kútvizének ammoniak tartalma semmi.
A Károly laktanya
„ , 2? milligramme. salmiak=ammoniak NH3 1000 r. v. 0.0188
a kőfaragó-utcza 8. sz. ház kutv1zének ammomak tartalma=nyoma
a zsák-utcza
8. „ „
„
„ semmi.
A József-utcza 38. „ „
„
„
„
nyoma,
a. vas-utcza
8. „
„
„
„
„ semmi.
Az üllőj_ laktanya kútjai vizében találtatott az ammoniak:
az 1-ső Pavillon külső udvarában : nyoma.
az „
„ kis
„
32 milligramme salmiak = 1000 r. v. NH3 0.0215.
a 2-dik
„ jobb oldalán : 25
„
„ „ „ „ „ „ 0.0168.
a
„ „ bal „
25
„
„ „ „ „ „ „ 0.0168.
a 3-dik
„ külső udvarában : 28
„
„ „ „ „ „ „ . 0.0188.
a
„
„ kis
„
28
„
„ ,, „ „ „ ,, 0.0188.
E kutak tisztítása után az ammoniak tartalom megint jelen találtatott.
A dohány-utcza 34-ik számú háznak kútvizében : nyom~„
A kerepesi út
20-ik
„
„
semmi.
Az aradi utcza 11-ik „
„
.,
nyoma.
„
19-ik „
„
,,
semmi.
„ „ „ 21-ik „
,,
„
semmi.
A mező-utcza
15-ik „
„
„
semmi.
„
„
semmi.
A két szív-utcza 26-ik „
A király-utcza 24-ik
1-sőkútvizében: 28 mgr. salmiak=NH0 1000 r. v. 0.0188.
„
24-ik
„
„ 2-ik és a kávéházi kút vizében: semmi.
Cholera-esetektől ment maradt házak kútjaiból merített vízben :
Diófa-utcza 13-ik szám : semmi.
nyoma. .
Herz kávéházi kút
Akadémia-palota:
30 milligramme salmiak=lOOO r. v. NH~ 0.0202.
„
„ „ „ „ „ „ 0.0255.
Rókus-kórházi templomkút: 38
„
„ kerti kút, halotti kamara melletti és vendéglé5i kútban nyoma, ellenben a fürdői és mosókútban nyoma sem találtatott.
„
fegyenczudvarban : 41 milligramme salmiak=lOOO r. v. NH4 0.0276.
Az István-téri kút vizében
44
„
„ „ „ NH. 0.0296.
15
„ „ „ „ 0.0105.
Gschwindt gyár kút vizében
3-szor. A légenysavnak jelenléte azáltal ismertetett fel, hogy 200 k. c. viznek elpárlási
maradványa vörösrézpor és tömör kénsavval hevíttetvén, légenysav jelenlétét a kémcső üregének vörös gázzali megtelése bizonyítá.
Jelenlevőnek találtatott a légenysav következő vízpróbákban :
a Károly-laktanyai vízben,
a köfaragó-utczai 8-ik sz. ház kútvizében,
az üllői laktanya első és második Pavillon minden vizében,
a kerepesi út 20-ik sz., valamint a mező-utczai 15-ik sz. házak kútvizeiben nem találtatott.
Továbbá találtatott
a király-utczai 24-ik sz. ház 1-ső kútjának vizében és
a Rókus kórházi templom udvarán lévő kút vizében.
Így tehát 34 megvizsgált kút vizében a légenysav 9-szer, az ammoniak pedig 20-szor
találtatott; - oly eset, hol mindkettő együtt találtatott, 7 volt.
Egészségi szempontból oly vizet, mely ammon- vagy légsavas sókat tartalmaz, rosz iv6víznek nevezzük és pedig az említett anyagok keletkezési okainál fogva. A vizet ártalmasnak

azonban csak akkor nevezzük, ha sikerül biztosan kimutatni, hogy a szerves anyag, mely
kisebb-nagyobb mennyiségben mindig jelen van légenytartalrnú szerves állati anyag, vaO'y
hogy ha a vízben valami veszélyes hatású fém v~gy igen sok szilárd alkatrész fordul elé>. ~
A~ ily. szerves. anyagok jelenlétét olymódon mutathatjuk ki, ha ~ nyers szilárd részeket
lassan 1zzás1g hevítjük, a fellépő géfa akkor alkalikus hatású lesz és pörkölt bajhoz hasonló
szag~ bűzt terjeszt. Másik módja: ha a szilárd elpárlási maradványt ·natron-mészszel keverve
hevÍtJük , akkor légenytartalmú szerves anyag jelenléténél ammongáz kifejlődése ész-
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„

„

„

„

„

„

„

„

„
„

„
„

lelhető.

Ezen eljárás szerint, t. i. a megvizsgálandó elpárlási vízmaradványt hevítvén, az izzás elején kifejlődő párának vörös lakmusra gyakorolt csekély alkalikus hatását találta észlelé5; egyszersmind a kifejlődő szagot - bár csekély volt és csak rövid ideig tartott - érezte is. Az eredményt
annál kevésbbé tartja döntőnek, mivel az alkalikus hatás az eredeti amrnon tartalomnál fogva
mitsem tanúsít és a szag, mint subjectiv érzés nem elegendő oly fontos kérdésnek eldöntésére. De a legtöbb esetben azt tapasztalta, hogy a szilárd vízmaradvány kezdé5dő izzásig hevítve vagy szikrázni kezdett, vagy vörös, salétromos gázt fejlesztett ki. Igaz ugyan, hogy az
utolsó tünemény oda volna magyarázható, hogy a jelenlevő szerves anyag nagyobb hőfokon
szétbontotta a szintén jelenlevő légsavat, de ez által mint látjuk, még sem tudható meg, valjon a kinyomozott szerves anyag növényi vagy állati volt-e? E kérdés csak az ammon- és
légsav-tartalom külön mennyileges meghatározása és az elpárlási maradványban lévő összes
légenytartalomnak meghatározása által dönthető el; mely eljárás azonban sokkal több időt
vesz igénybe, mint a mennyivel Mol:r1ár úr rendelkezhetett.
Mindamellett, hogy a 4-ik és 5-ik kérdés megoldása végett véghezvitt kémletek tagadó
eredményt adtak, szükségesnek látta a követett eljárást részletezni.
A cyanvegy feltalálására több előkisérletek után a következő kémmód ismertetett el a
legérzékenyebbnek. Ugyanis 500 k. c. kénsavval savított vízből 50 k. c.-nyi lepároltatott, a
párlat higított kalilúgba vezettetett és csekély térfogatra elpároltatott , a maradvány még
azon melegen kénsavval savítva óraüveggel befedve fél óráig állni hagyatott, megjegyzendő,
hogy az óraüvegnek belseje kénammonnal meg volt nedvesítve. Legkisebb cyanvegy jelenlétében a kénammon kéncyanammon vegyűlékbe ment át s a higított vaschlorid oldatot vérvörös színre festé.
A hyd1·othion mint ujonnan készitett hydrothionvíz vétetett használatba, mindig 200
k. c. vizet 100 k. c. hydrothionvízzel kevervén, némely esetben igen csekély, zöldes-fekete
csapadék keletkezett, mely nehány csepp sósavban könnyen feloldhatónak találtatott, anélkül, hogy a hydrothion tartalmú savanyú keverékben a legkevésbé festett válmány i~ keletkezett volna.
A chlortartalom tized norma! ezüst oldattal titriroztatott.
A kénsav tartalom a nyers kénsavas baryt mennyiségébé5l mint 80 4 kiszámíttatott.
Az elpárolási maradványokat megméretésük után sósavban feloldotta és megjelzett
külön üvegekbe szedte, későbben azután azt szokott módon - az igen csekély ammoncsapadéktól elválasztva oxalsavas (sóskasavas) ammon által a meszet és a mész-oxaloldattal lesz{frt folyadékból a magnesiát phosphoros ammon által lecsapta. A meszet, níint szénsavas
meszet megmérte, a magnesiát pedig mint phosphorsavas vegyet. Az eredmény az összes
eredményeket tartalmazó táblázaton van kimutatva.
A górcsői vizsgálat alkalmával talált szerves anyagok voltak : farozsda, ázalagok (infusoria) eleven és holt állapotban; ezek színtelen, golyóalakú, sebesen mozgó és az ember globulinnak 1/ 4 nagyságát kitevő monadák alakjában is tűntek fel. Végre több esetben volt alkalma tapasztalni, hugy a talált nyálkaféle válmány onnan vette eredetét, miszerint az illető kútba békák estek bele.
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A nyert kutatási eredmények egészségügyi és kóroktani szempontból tekintve ezen adatokat, belőlük a következő átalános következtetéseket vonhatjuk :
1-ör. A víz szilárd alkatrészeinek mennyiségét kimutató jelenlegi eredmények az előbb
tett meghatározásokkal egybevetve arról tanúskodnak, hogy a szilárd részek mennyiségét
növekedésben találjuk; de tekintve a víz szilárd alkatrészeinek mennyiségi nagy változékonyságát a 0.4-től egész 4.2-ig; tekintve azt, hogy a szilárd részek mennyisége oly helyeken, hol a járvány nem lépett fel, sokszor többnek találtatott, mint ott, hol az mutatkozott,
Molnár úr véleménye szerint a legdöntőbb tény az, hogy a szilárd1·észek mennyiségének változásai a cholera-járványnyal viszonyba nem lwzhat6k, mivel a szilárd részekben legszegényebb
ivóvíz épen oly helyen találtatott , a hol a cholera gyászos emlékezetet hagyott maga
után.
2-or. Az ammon- és légsavtartalom egészségügyi szempontból egyértékűek, mivel mind a
kettő csak kötött állapotban foglaltatik a vízben és mivel nem a szerves anyagok rothadási

1

;

terményeiiil tekintendők.
Az Aujeszky úr által talált ammoniak legnagyobb mennyisége 0.0664 volt, a jelenlegi
meghatározás 0.0296 részt mutat ki mint legnagyobb ammon-mennyiséget és ha visszalapozunk azon helyekre, hol az ammontartalom egymáshoz közelfekvő pontokon jelezve van,
úgy találjuk, hogy míg Aujeszky úr az Aldunasoron 0.0158 részt talált, addig Molnár úr
az Akadémia palotájában levő kút vizében 0.0202 részt talált. A Király-utcza 49-ik számú házának kútvizében talált Aujeszky 0·0031 rész ammont, jelenleg pedig a nevezett utcza 24-ik
számú házának 1-ső kútvizében 0·0188 rész ammon találtatott.
A légenysav mennyisége ép oly változékonynak észleltetett.
Ha tekintetbe vesztik a), hogy a cholerára vonatkozó oktani viszony kipuhatolásánt
megvizsgált 29 kútvíz közöl 8-ban sem ammon sem légenysav nem találtatott; ha tekintetbe vesszük b), hogy az ammon és a légenysav nagyobb mennyiségekben sokszor oly helyek
kútvizeiben találtatott, a hol egy cholera megbetegülés sem fordúlt elő; ha tekintetbe veszszük c), hogy az ammon és a légenysav járványos és nem járványos időkben egyaránt kimutathatók minden nagyobb város kútvizeiben, belátható ténynyé válik, hogy sem az ammon, sem
·
a légenysav jelenléte a cholem járványnyal viszonyba nem hozható.
Igy megfontolva az összes elősorolt tényeket, kiviláglik, hogy sem a vízben található
szilárdrészek mennyisége, sem az ugyanabban kimutatható ammon- vagy légenysavtartalom
mint cholerajárványt egyedül előidéző okok nem szerepelnek.
De mível a pesti kútvizek vizsgált vegyviszonya mégis eltér ajó ivóvizek vegyi viszonyától,
kivánatos lenne, hogy nálunk is mielőbb létesülne a vízvezetés.
Bár Molnár úrnak következő második közleménye az e részbeni kutatásoknak csupán
kezdetleges kisérleteit tartalmazza, ennek daczára említést tesz erről, mivel véleménye sze1·int, ha kísérletei és vizsgálódásai folytatására és kivitelére tö):>b szakembert megnyerhetne,
akkor mindenesetre igen érdekes adatoknak jutna birtokába. Eszleletei a következők :
A sárgás szürke köd, mely szept. és novemb. havában Pest városában az esti órákban leszállt, benne azon gondolatot kelté, hogy ezen homályosodás okát közelebbről kifürkészsze.
E czélból a köddel kevert körlégből egy részletet szivókészlet segítségével egy hosszú csövön keresztül vezetett, mely cső· előbb fölforralt, tiszta, lepárolt vízzel volt megtöltve. Gondja
volt a csőnek tisztaságára, azt ugyanis először légenysavval, azután vízzel és végre forró víz
pára által tisztította meg. A kísérletek a Rókus kórházi kertben, szabad ég alatt, tehát az utczai portól a magas kórházi falak által meglehetősen mentesen tartott helyen tétettek;
egyébiránt a levegő elannyira nyugvó volt, hogy a falevél sem mozgott.
Miután 50 litre levegő a vízen keresztül hajtatott, a kisérletet félbe::izakasztotta. Kevés

..
J.

A „sz. Rókus" közkórház fiókosztályán és „Josefinum" cholera-kórházban .
1866-ik julius 17-töl noveinb~r 17-ig kezelt 1132 cholera-betegről

általános kimutatás - szaporodás, gyógyűlás, halálozás és nemre nézve űgy az egyes napokat, valamint az egész járványt illetőleg.
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kezelt cholera-betegekről hetenkénti ·á 1ta1 á no s kimutatás.
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A „sz. Rókus" közkórház fiókosztályán és a „Josefinum" cholera-kórházban
kezelt 1132

a e e

:1..

cholera-betegről

hetenkénti kimutatás százalékokban.
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es nalálozási,százalékos hetenkénti kimutatás nemre nézve.
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„sz. Rókus" közkórház fi.ökosztályán és a „Josefi.num" cholera-kórházban
1866. julius 17-töl novembet 17-ig kezelt cholera-betegek koros z t á 1y o s
kimutatása v a 11 ás és nemre nézve.
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Ezek közül ápoltatott
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A Szt.Rochusifiók-és a JoRephinurni dwlrra-l\()11\ázakhan i866i~ .Tnl fit~l Nov.11i~ kezelt ii3~ cholera betegről
.bete~edési és liaiálozási százalékos kinrutatás nemre, korra és vallásra nézve.
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a.

choler~-kórházban
1866. julius 17-töl noveinber 17-ig kezelt 1132 cholera-betegekröl korosztály szerint %-ban.

Kimutatás a „sz. Rókus'' közkórház fiókosztályán és a ,,Josefinum"
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A halálozás az 586 elhal thoz arányosítva

!.z 586 meghalt az 1132 megbetegedetthez
arányositva

Kereszt. Ízraelita 1Összesen / Összesen I K ereszt. J Izraelita Összesen 1Összesen Kereszt. Izraelita / Összesen 1Összesen

1•0600
1·5900
1•5900
1•5017
2· 1200
2•0317
3· 8868
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1•2366
1 ·5898
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0·2649
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1
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2·9019
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11 •9490
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5•6331
1
3 ·2433
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2•0484
2·7312 0· 1707
0· 1707
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.

1·1994
o· 6183
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1·3656
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0·6828
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0•3532
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·- l ·0600
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,,sz. Rókus'' közkórház fiókosztályán és a „Josefinum'' cholera-kórházban
kezelt cholera-betégek összegének fog 1a1 k o z ás szerinti kimutatása
átalános számban és százalékban.
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A

„sz. Rókus" közkórházfiókosztályán és a„Josefinum" cholera-kórházban

A

kezelt cholera-betegek lakásainak kimutatása a városnegyed-, utcza
és a házszámok följegyzésével.

,,sz. Rókus" közkórház fiókosztályán és a „Josefinum" cholera-kórházban
kezelt

cholera-betegekről

fog 1a1 k o z ás szerinti kimutatás ha 1ál o z ás r a
nézve átalános számban és százalékban.
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után a vizet tiszta edénybe beöntötte és a zavarosabb színű folyadék egy részét górcsöi
vizsgálat alá vette. .
Ez alkalommal hosszú, átlátszó szálkák voltak láthatók, melyekben pókszálakat vélt 'felismerhetni, sárga töredékek, melyeken meglehetett ismerni, miszerint rovarokból származnak.
Továbbá láthatók voltak zöldes és sárgás növénymagvak (Sporen), azután igen finom szemcsés nyálka, mely darabonkint az egész láttéren szétszórva találtatott, végre pedig eleven
ázalagok. Ez utóbbiak közt az első fajnak mozgása sebes volt és pödördedes irányban történt, az állat pedig maga gömbölyded, hosszúkás zöld pontokkal volt pettyegtetve. A második faj már igen kicsiny volt, mozgása ugró, teste zöldes színű, hosszúkás; ezek gyérebben
találtattak. A harmadik faj sárgás színű, de nagysága a legnagyobb 1/ 2 0 m. m., mozgása körben történt; legkisebb számmal ezek voltak.
A nyálka másnapra fel volt olvasztva, az ázalagoknak már csak rothadó hulláit találta az
észlelő úr. A víz ammontartalmúnak találtatott és légenysavas ezüsttel kezelve a világosságnál igen gyorsan violaszínt vett fel.
Véleménye szerint csak számos ilyféle kísérletek nyomán lehet adatokat nyerni arra
nézve, hogy nálunk mily idegen részek találhatók a levegőben. Annyi áll, hogy nyugvó légnél a járványnak kiteijedése növekedett, azonban ha a legkisebb szélfuvalom reszketteté
meg a fák leveleit, kiterjedésének apadása észrevehető volt. Tehát a gyanú nem egészen
alaptalan, hogy a cholerának csirája az u. n. „miasma" a levegőben rejlik.

*

*

*

Befejezésifl megemlítendőnek vélem, hogy a számos gyászos eset által nyujtott alkalmat kellőleg igyekeztem felhasználni. Azonban sajnálattal kell elismernem, hogy a magam
elé tiizött egyik föladatot megoldani, t. i. a cholera oktanát leplező homályt csak némileg is
eloszlatni - buzgó munkásságom daczára sem sikerült ; de kárpótol azon tudat, hogy t. szaktársaimnak az 1866-iki pesti cholera-járvány hű képét adom és ha az általam egybegyűjtött
adatokat egy szerencsésebb buvár értékesítheti, fáradozásaim jutalmazva lesznek.
Munkám végén előadtam Molnár János úr velem közlött észleletét , mi hogy viszonyitható-e a cholera oktanával, a jövő titka.

A jobb felső állcsont csonkolása (Resectio maxillae superioris).
KOVÁCS SEB. ENDRE föorvostól.

".,DÉMIA
"'klou,
KÖNYVTÁRA

K. Boris 30 éves, földmíves neje: öt gyermek anyja. Állítása szerint jobboldali arczában
érzett jelentéktelen feszülést kivéve egész 1866 május haváig egészségesnek érezte magát.
Ekkor a feszülés érzetének növekedése mellett jobboldali szemfoga fölött egy borsónagyságú daganatot vett észre, mely azonban sem nagyobb fájdalmat sem működési zavart nem
okozván, miatta orvosi segélyért nem folyamodott.
A daganat azonban nagyobbodásnak indúlt s oly gyorsasággal növekedett, hogy julius
havában már nem csak arcza volt a kitolúló daganat által szerfelett elrútítva, hanem ennek
a szájürbeli betolúlása miatt az evésben, beszédben és légzésben is tetemesen akadályozva
lön. Azért is julius hó 19-én a kórházban keresett segélyt s az I-ső sebészi osztályra fölvétetvén rajta a következők észleltettek:
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A középt~rmetű, petyhüdt izomzatú, beteges kin~zésű nő arczánakjobb oldalán (1. 1-ső
ábra) egy, felul szélesebb, Jefelé keskenyebb, szederjes bőrrel födött daganat volt látható
mely ~ járomc~ont sze~gödri része alatt kezdődött s részint be és lefelé terjedett. FölfelJ
a.~ also szemhéjat .~nny1ra feltolta, hogy a szemrés ~lig látható, befelé a jobb orrszárnyat
folemel;én az orrm:be ~atolt s az orrsövényt annyll"a átnyomta, miszerint egy középvastag~águ kutaszszal is alig lehetett a bal orrlikon át az orrüregbe jutni. Le- és hátfelé a
száJp~do~ a szájfübe lenyomván a fognyujtvány alsó széleig kidomborúlt, le- és kifelé
3: felső aJk és felső állcsont közöt~ a szájrésen .gyermekököl nagyságban tolúlt ki. Felülete
sima takhártyá;al. vo~t bevonva kivévén a l~gk1állób? részét, melyen a takhártya egy ezüst
hatos nagy~águ kiterjedésben e~állott. A JObboldah metszfogak és szemfog a meghosszabbod?tt és folernye~ett medernyujtványban könnyen mozgathatók és kitolultak, a zápfogak
pedig a medernyt1Jtvány daganatába. mélyedtek. A daganat külső felülete egyenletes sima,
állománya ellenállóbb ruganyos tapmtatú, a bőr kékes szederjesen szinezett - részben
mozgatható. A beteg feszülés érzetét kivéve fájdalomról nem panaszkodik beszéde érthetlen
evése sőt légzése is nehezített.
'
'

I

1-sö Ábra.

2-ik Ábra.

A ke.letkezés: ~~fe~l6'dés és észlelhető tünemények után a dag sarcoma-nak határoztatott,
mely ~ Highmor ö?olb?l eredve a csontfalakat keresztül törvén gyorsan növekedett s ann ira. tei}eszke~ett, m1szerrnt a beteget nemcsak eltorzította, hanem a táplálkozást és lé zrst
mrn~rnkább akadályozván a beteg életét fenyegeté. Azért is a beteg saját óha'tása m!llett
a lliutét elhatá~'.oztatott s augusztus 3-án következőkép vitetett véghez.
J
. Az .arcz kozépvonalán a szemzug magasságának irányától kezdve az orrháton, az orrsövény JObb oldala mellett az orrcsúcson és felső ajkon keresztül egy függőleges metszés.
által a~. 01·~·szárny és felső ajk felhasíttattak (1. 2-ik ábra); ezen metszés felső végétől pedig az alsó
szemgodn széllel, párhuzamosan futó s egész a jármcsont testének külső széleig te1jedő metszés.
ál;,a: ~g;:k::i ~laku lebeny képeztetett, mely adagtól elvá.Jasztatván annak alsó rövidebb száráúl
a e s aJ piros széle szolgált. Az igy képezett lebeny egy segédnek adatott át, ki azt kezé-

1

vel ki és hátfelé vonta. Ezáltal az egész jobb arcztáj és szájür meglévén nyitva, a daganat
egész kiterjedésében látható és hozzáférhető volt. Először a Highmor ürön kitolúlt és lefelé
hágó része a felső állcsont-és orrkagylóról lefejtetvén eltávolíttatott; miután a metszfogak
és a harmadik zápfog is eltávolíttattak az ujképlet szélei mellett a lágyrészek egy erős szikével a külfelületen és a szájpad alsó felületén a csontig beható metszés által elválasztattak
s ezen - a lágyrészeken képzett résen-egy egyenes lapfürész segélyével a felső állcsont
ikalakban keresztül fűrészeltetett, melynek alapja a két eltávolított _fog helyének - csúcsa
pedig a felső állcsont szemgödöralatti részének felelt meg. A fűrészszel el nem választható
hátsó részek részint csont-olló, részint véső segítségével távolíttattak el. A sebfelület több
pontja izzó vassal érintetett, minek következtében a csontból eredett parenchimatosus vérzés
nagy részben megszűnt.
A sebfelület szorgoson megtisztíttatván a felső állcsont kifűrészelése által létre jött„ ür
tépetpamatokkal befödetett, 36 körülöltött és néhány, csomós varrat által egyesíttetett s
ezek támogatásáúl ragtapaszcsíkokkal födetett be. A beteg ágyba vitetett, feje magasal;>bra
helyeztetett s az arcz egyszerű száraz ruhalemezzel takartatott be.
A műtét utáni első két napon mind a helybeli, mind az átalános visszahatási tünetek
igen mérsékeltek voltak, úgy hogy a hőmérsék 3 7,5 °C, az érverés pedig 75-80-on felül
nem emelkedett, azért is hideg borogatások épen nem alkalmaztattak.
A műtéL utáni harmadik napon a ragtapaszcsíkok levétettek s a varratok mind eltávo.líttattak, mivel az egész nagy teijedelmű seb elsődleges hegedés utján egész hosszában
teljesen egyesült; újolag felrakott ragtapaszcsíkok által azonban helyzetében biztosíttatott.
Negyediknaponajobbhegedett s helyét csa~ egy
-0ldali alsó szemhéj vizevékony vörös vonal Jelölé.
nyősen beszifrödőtt, felda~z á~lcsont s;bfelül.ete meggadt ; a szájürből genyes
tisztult és dus sa1Jadzással
váladék kezdett rnivárogni.
vonatott be, mely napró~
A genynyel telt tépetdaranapra észrevehetően tölté k1
bok a szájürből kivétettek.
a műtét által előidézett rést.
.-a seb langyos vizzel kiföcsHuszonhat nap múlva mái·
kendeztetett, szorgosan megali~ v~l~szta;ott el ge?y s
tisztoaattatott s tiszta nedrövid idő mulva - mmtán
a beteg fényképészetileg leves té~ettel ismét kitömetett.
A dagadt szemhéjra állott
ábrázoltatott - ~yógyul~an
:vízbe mártott ruhalemezek
hagyta el a kórhazat és v1szrakattak mérsékelt hűvös
sza utazott családja körébe.
borogatások gyanánt.
A műtött és gyógyult nő
Az említetttisz.tító kötöfényképét a 3-dik ábrában
zés naponkint ismételtetvén
van szer~ncsém b.emu~at~i.
a szemhéj hetedik napra egé. E.bből láthatJá~ önö~, .
.szen lelohadt; nyolczadik
m1szerrnt a véghezvitt munapra a seb egész hosszában
3-ik Ábra. .
tét által a ?eteg nemcsak
, v:eszélyes baját~~ . m.ente~ett
teljesen és szilárdúl összemeg, hanem szerencsésen lefolyt gyógyúlás által arcza előbbi helyes alak1at is v1sz.szanyerte s nála, ha - a képen is kivehető - vonalszerű sebhelyet, mely az orrháto?,
.orrszárnyon és felső ajkon még látható leszámítjuk'· a lé~ezett ,.ékte~enségnek .s véghezVItt
műtételnek semmi nyomát sem fedezhetjük fel. Azért is a leirt mutéteh módot mmden hasonnemű esetben bizton ajánlhatom, mert mindazon előnyöket, melyek feltalálóját, a halhatatlan Dieffenbaclt-ot ennek kivitelére elhatározták, csakugyan magában foglalja.
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mód által ugyanis
„
~-ör, az arczideg sértetlenül maradván az arcz hí(dése és javíthatlan petyhüdtsége elkerultetik.
2-or, a Stenon-féle nyálvezeték teljes é~ségben maradván nyálsipoly sohasem támadhat.
3-or, könycsorgás ezt sohasem követheti.
~-er, a mii.tét után közvetlen lefit~egé5 pofa s~bzett sz~lein elé5bhi alapjához odatapadván
semmi éktelenséget.sem.hagy h~tra, mmtán a száJüregbe.m sebfelület élénk sa1jadzása által
annak feneke annyira kiemeltetík, hogy az ép oldaltól alig különbözik.
5-ör, a műtétet legnagyobb kiterjedésben is lehetővé teszi, mivel a képzett lebeny által a
míítéti tér teljesen nyílttá és hozzáférheté5vé tétetik.
A kiirtott dag szövettani vizsgálat alá véve következő leletet nyujtott:
A kiirtott dag 1;0integy 3 bécsi hüvelyk hosszú és 2 hüvelyk széles, alapja a felső állcsont fogmedernyujtványával szorosan összefügg; a két nyujtványa közöl az egyik a szájrésen kitolúlt, míg a másik a kemény szájpad helyén a szájürb<kidomborúl, lefelé a mellső
jobboldali záp- és első metszőfogakat a hiányzó medernyujtványok helyett lazán körülövez~, sőt a zápfogak ál~ala tökéletesen fedvék s tetemesen .megkisebbültek, úgy hogy gyökeren:~ek csak durványa1 vannak. A dag külső felülete mmdenütt egyenletes, nyujtványai
a száJ megvékonyult nyákhártyája s a felső állcsont hártyája (periosteum) által feszesen
fedetnek, alapja pedig a fölötte fekvő sejtszövettel függ össze. A dag állományára nézve
t~mött, tapintatra májhoz hasonló keménységű, metszlapja világos sárgás szinii, több helyen
kisebb nagyobb edényeknek megfelelő nyílásokkal ellátott. A nyujtványok alsó részei
átmetszve egyenletesen simák - mig alapjaik felé közeledvén rostos szerkezetük mindinkább feltűnik, magában a csonttal összefüggő részben pedig igen szépen láthatók a minden
irányban kereszt~zé5dö rostkötegek, melyek lefutásuk szerint könnyen szakíthatók. A rostkötegek beh~tolnak a cso;r:itállomá~yba, mely részben egészen hiányzik, hol pedig jelen van,
megvékonyult, érdes s rnmtegy vájt küllemű. A rostkötegekben elszórva számtalan kisebb
nagyobb csontszálkák és lemezecskék találhatók.
A daganat alsóbb vagyis ifjabb részeiből készült górcsői átmetszetek gömbölyded: sarjadzó felületeknél előfordúló sejtekhez hasonló sejteket mutatnak s egymás között igen átlátszó, alig kivehető sejtközti anyag által kötvék össze ; a sejtek nagyságra felülmulják a színtelen vértestecseket, eczetsavval érintve egy jól körülvonalozott, világosan látható magtestecscsel ellátott magot mutatnak.
A dag ugyanezen oldalán meglehetős felületesen tett átmetszet egész más képet mutat.
350 vonalos nagyításnál szorosan egymásmellé helyezett, igen finom vonalszerií rostok láthatók, melyek ~gymással összeszövődve különböző ,gerendezetet ~épeznek, úgy hogy közöttük
sok helyen kisebb nagyobb hézagok maradnak. E hézagok sejtekkel telvék, melyek alakjukra nézve leginkább a hámsejteket közelítik meg: ezen sejtek semminemű kötanyag által
egymáshoz nem köttetnek, hanem az említett hézagokba úgyszolván beszorítvák. A sejtek
egyenetlen - négy vagy ?t szögűek - vagy rendetlen gömbalakúak, a sejtburok átlátszó,
bennéke szemcsés, néha zsircseppeket tartalmaz, 1- 6 maggal ellátott, melyek részint osztódásban vannak, a magtestecs kevésbé jól kivehető. Borszeszben keményített részen készült
átmetszetnél - mely kiecseltetett - igen szépen látszik a hézagos alkat (alveolarer Bau)
miután a sejtek hézagaikból nagyobbára kiesvén csak a rostok által képezett gerendezet
(stroma) látható. A dag belső részeiben tettmetszetek borégény és glycerinnel kezelve orsóalakú sejtek által képezett huzalokat mutatnak, melyek között elszórva gömbölyded sejtek is találhatók. Az orsóalakú sejtek szálacsos anyag által kötvék össze s rendkívül finomak,
úgy, hogy csak a legfinomabb elkészítésnél és vizsgálatnál láthatók ; eredeti alakjokban,
midőn is nagyobbár~ mint hosszúdad, orsóalakú sejtek tűnnek föl - s igy két végükön

nyujtványokkal látvák el, melyek vagy egyszerűek vagy elágazók, - egy vagy több tisztán látható maggal ellátvák, melyek szintén jól kifejlett. magtestecscsel bírnak; a közéjök
beágyalt gömbölyded sejtek n~melyike két oldalán megnyúlt és a hosszűdad orsóalak kezdetének első lépcsőzetét mutatja. A dag legbelsé5bb rétegeiből vett metszetekben mindinkább
tűnik az orsószeril sejtalak és helyébe a szálacsos sejtközti anyag lép és hatahnas huzalokat
képez, melyek a csontl:llomány Havers-féle csatornácskáiba behatolnak. A rostkötegekben
talált csóntszálkák a felső állcsont állományának elhalt maradványai.
A dag vagy a csonthártya alól (periosseuse, periostal) vagy a csontvelöbé51 (intraosseuse
Nelaton, myelogen Virchow,) indúlt ki, de jelen kiteijedésénélfészkét meghatározni majdnem lehetetlen; a csont állománya részben el lévén pusztulva, ez épen úgy történhetett a
csonthártya alatt növő dag nyomása által, mint a csont belsejében támadt újképlet által.
Maga Virchow „Die krankhaften Geschwülste" czim{í munkája II. köt. 295 lapján
mondja: „Befinden sich die Geschwülste nahe unter der Oberflaeche spongioeser rrheile, wie
an der Epiphysen der Rőhrenknochen, an den Zahnrandern der Kiefcr, so greift die Geschwulst fast irnrner in die Markraume über und es ist dann schwer die periostiolen Sarcome
von den myologenen zu unterscheiden."
,
A dagot elemei rendezése s összetételei után sarcoma-nak kényteleníttetünk nyilvánítani, mely legifjabb részeiben gömbölyded sejtekből (granulation Gewebe, Billroth), góczában pedig orsószerű sejtekből (tissu fibro-plastique, Lebert) áll - egyes részeiben hézagos
alkatot (alveolar Bau) mutatván, mely hézagok epitheloid sejtekkel telvék, csontközötti részletei pedig egészen rostszerűek. Tekintetbe vévén azt és az orsószeril sejtek túlnyomósságát a
a dagot „sarcoma fibrosum fasciculare-nak nevezendjük, mely legifjabb részleteinek egyes
helyein rákkal szövetkezett.
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A fehérnye-vizelésröl.
PLICHTA SAMU tr.-tól.

Orvosi gyakorlatom terén felmerült nehány fehérnye-vizelési kóreset különzéki kórhatárzatáról s gyógyszereléséré51 van szerencsém nehány-szóval rövid említést tenni.
Távolról sincs szándékomban magamat azzal kecsegtetni, mintha a kór gyógyításához
valamely új s határozottan döntő adalékkal járulhatnék , czélorn sokkal korlátoltabb s csu~
pán abból áll, hogy egy kórala.knál, melynek igen nehéz gyógyításánál a gyógysze.relés1
kisérelgetésekre nagyon tág mező nyílik, az általam észlelt esetekben használt s legsikeresebbnek bizonyúlt gyógyszerelésre irányozzam tisztelt szakt.ársaim figyelmét.

*

*

*

A magángyakorlat terén a fehérnye-vizelés elég gyakori jelenség.
A heveny lázas kütegeknél, különösen vörhenynél, kanyar~nál, idült kóroknál, tüdő és
mellhártya lobnál, gümő s szervi szívkórnál, sőt nem ritkán a f~jzsába szabálytalan. lefolyásánál, mint a mely kóroknál az _alburninuriát nyilván észlelhetm, oly tünetösszl~tek Jelenkeznek sokszor, melyek az orvost kórhatárzatában me~zav~ij.ák és aggályossá teszik.
A szorgalmasabb megfigyelés, csekély mennyiségú vizeletnek felforralása vagy nehány
csepp légenysavnak alkalmazása csalhatlanná teszik a kórhatárzatot s iménti állításom igazolva van.
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Hamon szerint minden agy s gerinczagy izgatottság, agyrázkódás, a n~gyedik agygyomrocs sértése, - meghűlés, alkoholismus, láz, terhesség és különnem{i idült bántalmak
előhozhatják a fehérnye-vizelést.
S ha az a jelölt okok miatt jő; elő, Hamon a kór külöletét fehérnyés idegkórnak nevrose albuminique - nevezi.
Vogel, Bemard és több mások eltérő nézetei sokféle okot tulajdonítván e kór11;ak, egyszersmind előjövetelük gyakoriságát is jelzik.
A kór lényegét illetőleg a vélemények igen eltérők.
Az albumen, kisérletek folytán állati hártyán át nem szűrhető s hogy a véredény falán
mégis kiválik, annak oka lehet:
1. Változás a véredények kötszövetében.
2. A fehérnye oly tömecs - molecularis - változása, melynek következtében az a különben szabályos minöség{i edény falán átsziirödni képes.
A fehérnye-vizelés leggyakoribb okáúl a vese véredényeiben előjövő azon vérpangás
vétetik, mely az által tételeztetik fel, hogy a szív működése nem eléggé erélyes s az edény
falainak ruganyossága meg van lazúlva.
Bequerel azt hiszi, hogy az a húgycsövecskék sejtjeinek leválása által származik.
Mások a vese visszereinek kitágúlását' tekintik okáúl, ez esetben - állítólag - a vérből
a fehérnye alkrész az edény falán igen könnyen átszűrődik.
Sokan ismét a vese hajszáledényeinek kemnyéd - amyloid - és zsiros elfajúlásából
következtetik azt.
Egyébiránt ezen kór lényegének ösmerete még csak töredéke azon tannak, mely a jövőben hosszas buvárlat és megfigyelés által leend tökéletes.
Annyi sok tudományos megvitatás, megfigyelés, a kór tulajdonképeni lényegét még mai
napig sem fedezhetvén föl, csakis azon külölettel kell megelégednünk, hogy a húgyban vegyi kémlés folytán - fehérnye találtatik.
A mondottak szerint a fehérnye a vérből a húgy elválasztásával vagy egyidejlíleg válik ki, vagy pedig a már elválasztott húgyban képződik az; a húgyhólyag - vagy nőknél a
méh-hüvely edényeinek felrepedése folytán.
Első esetben val6di, az utóbbi esetben pedig álfehérnyekórral találkozunk.
Vogel vegyes fehérnyekórt is említ, melyhez az imént említett s egyidejiileg fellépett
oknál fogva támad.
Magán gyakorlatomban a fehérnye-vizelésnek következő alakjait észlelém meg.
1. Láz és vízk61· nélküli fehfrnye-vizelést legtöbb esetben az egyén visszeres vérűsége mellett, - igen sokszor minden lényeges változás nélkül terhes nőknél, - szervi szívkórban
szenvedőknél majdnem minden esetben, vizelethajtó szerek behatása után, a düllmiriO'y
0
kó1ja s a húgyhólyag hurutja mellett.
Különösen korosabb egyéneknél, hol vizelés-nehézség s a húgynak zavarossága volt a
panasz, vegyi kémlésem mindannyiszor fehérnyét eredményezett.
2. Lázzal összekötött vízk61· nélküli fehérnye-vitelést a heveny küteges kórok lehámlási
korszakában.
·
Ily j ellege van az idöközileg fellépő fehérnye-vizelési kórnak, melynek két példányát
volt alkalmam megfigyelni, egyiket Gömörmegye, másikat Nógrádmegye főorvosával.
A kór külölete mindkét esetben - 26 és 2 7 éves nőknél - 24 órai időközi rohamban
jelentf.ezett következő tünetekkel :
,Atalános elgyen.gülés, fájdalom a gerinczoszlop lefolyásában, rázóhideg, lúdbőr , lehatalmitott érverés, maJd fokozott vérkeringés, szóval láz és végre izzadás. - A csekély meny-

nyiségben kiürített vizelés időközileg, de különösen a roham tartama alatt nagy mérvű
fehérnyét tartalmazott.
Miután ezen tünet összletek a váltólázat jelezték, mi a kórt febris intermittens larvatának határozók s valóban nehány szemer csersavas-kinal adagolása után az összes k61jelek elenyésztek.
A második esetnél 17 napi javulás után a kóralak ismétlődött , de a kinal adagolása
csakhamar ismét legyőzte.
A fehérnye-vizelést a legközelebb lefolyt keleti choleránál is észleltem és pedig midőn
a hányás és székelés megszűnt már, ezen esetben elöjövetele okának azon kiizzadást tartom, mely átalános vérpangás következtében a vesében létrejött s ott izgatólag hatván alkalmi okúl szolgált a fehérnye elválasztására.
3. Láz és vízk61·1·al összekötött albuminitriát csakis a vörhenynél.
4. Láz nélküli, de vízk6rral összekötött fehérnye-vizelést Brigth kórnál valószinűleg előre
ment vesehurut s az ennek következtében fellépett visszerek tömülése által , ez volt valamennyi kóralak között a legveszélyesebb, mennyiben a vese degeneratióját okozta.
A gyógykisérletnél a következőket figyeltem meg :
1. A sokak által ajánlott húgyhajtó szerek a kór alakját sokszor fokozták s kielégítő
gyógyeredményt nem mutattak fel.
2. A Niemeyer tübingeni tanár kórodáján Liebermeister és Schmiedlein tudorok által a
Brigth kórnál állítólag jó sikerrel alkalmazott fürdőket s étrendi gyógyeljárást t. i. a
tejjeli kezelést, 5 esetben huzamosabb ideig kisérlém meg s annak annyira kidicsért eredményét nem észleltem.
3. A felül érintett szerek alkalmazása után megkisérlett összehúzó szerek a legkedve:r.é>bb sikert mutatták fel; - ezek közöl különösen a csersavas-kinal, melyet minden esetben
határozott jó eredményünek találtam. - Ennyiből áll, mit a tisztelt szakgyűlés előtt megemlíteni bátor voltam.

Gyógyúlással végződött petefészektömlö kiirtásának (ovariotomia) egy esete.
'
..
Közli HORVATH GYORGY tr. sebészkóroclai tanársegéd.
A petefészektömlő kiirtása azon mfüétekhez tartozik, melyek a jelenkor sebészi tekintélyeinek elméit rendkívüli mértékben foglalkodtatják, úgyannyira, hogy jelen évtizedünk
első felében a külföld legelső tekintélyei sietve keresték föl a petefészek-tömlő kiirtásának
nagy mesterét Backer-B1·ownt a „The London surgical Home" czimii magángyógyintézet
igazgatóját, tőle a műtétet elsajátítandók.
EléO'gé ismeretes, hogy angol s amerikai orvosok a petefészek-tömlő kiirtásában minő
szerencsével járnak el, különösen Backer-Brown s Pence1· Vells, ki állítólag 150 ovariotomiát vitt véghez s hogy ezek szerencsés példája után indulva Európa minden kitünö sebésze iparkodik a tölök elsajátított miitétet hazájukban meghonosítani. A franczia sebészek
közöl legnagyobb számmal s legtöbb sikerrel Köberle vitte véghez a műtétet 29-szer, melyek
közöl 20 gyógyult s 9 halállal végződött; azonkívül Nelaton s Boinet, Demm·giiay 1 Gi?'~lde s
többen több kevesebb szerencsével; mig Németországban, különösen kezdetben a francz1áknál
sokkal nagyobb sikerrel rnliködtek, söt legközelebbi szomszédságunkban is Bécsben, a kezdetleges sikertelenség ujabban két szerencsés lefolyás1l. mlitéttel koszoní.ztatott.
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Nem szándékom a tisztelt gyülekezetet a petefészek-metszés statistikájával úntatni
hanem egyszerűen s örömittasan arról tudósítani, hogy mi magyar orvosok is büszkéknek
érezhetjük magunkat azon tudat mellett, hogy külföldi merész szomszédjaink mellett édes
hazánk is bír oly jeles műtevőkkel, kik férfias és szakavatott bátorsággal teljesített mfüételeikkel még a külföld figyelmét is magukra vonták s méltó elismerését kiérdemelték.
A petefészek-metszést hazánkban eWször boldogult Semmelweis szülészi tanár vitte vé•Yhez: mely eset azonban a kellemetlen helyi viszonyok miatt 36 órával a műtét után haláll~l

. A hüvelybe vezetett kezünk újjait a fanív fölött a hasfalakon keresztül kitapinthatjuk,
a nélkül, hogy kutató ujjaink közé valamely tömörebb összeállású test jutna.
Végbélen keresztül tett vizsgálatnál a végbél mellsé5 falán át egy hüvelyk hosszú, tömörebb miné5ségű és a méh hüvelyes részének mi;:gfelelö képletet veszünk észre, mely fölfelé domboruan végzé5dik a nélkül, hogy rendes körülmények szerint a nádra testének
megfelelő dudorzatot találnánk, még akkor sem, ha a fanív fölötti tájékra lefelé irányzott
nagyobb nyomást gyakorlunk. Ezen hüvelyknyi hosszú képlet a végbélen keresztül is minden irányban kitapintható s szabadon mozgatható.
Egyébkint a beteg középtermetű, meglehetősen táplált, légzési s emésztő szerveinek
miiködése, nemkülönben az el- és kiválasztások a havadzás leszámítása mellett rendesek.
Előzményeire vonatkozólag a beteg kövekezé5 fölvilágosító- adatokat ~özöl.
Mintegy 5 év eWtt altestében minden eWrement ok nélkül erős fájdalmaktól lepetett
meg, melyek a faniv fölötti ~ájon, de főképp a baloldali lágyéktájon l~gnagy~?b fokúa~
voltak, ez időben egyszersmmd tapasztalta a beteg, · hogy alteste térméJé~en n~ve~ede.tt s
hogy a lágyéktájnak megfelelő hevés fájdalmak a czonibokra és a kereszttáJakra is kitei]edtek. Vizelése és székürülése ezen bántalmazottság fő fokán fájdalmakkal volt összekötve, melyek három heti tartam után enyhültek s végre teljesen megszűntek. Maga az_altes~ térmenagyobbodása azonban megmaradt, mely mellett még tapasztalta, hog·y hasbeh dag1a helyváltoztatáskor mindig a test mozdulatait követi. E kettős körülmény a betegnek föltünvén,
orvoshoz folyamodott tanácsért, ki öt teherbe_n lenni állította s mitsem i:~ndelt., Orvosa ez~n
állításában a beteg megnyugodva, békévé! VISelte hasában a folyton novekedő dagot, m1g
végre, midőn több éven át hiába várta terhes~.égétöl való szabadul~át, a R?kus-kór~áz nögyógyosztályához fordúlt segélyért, honnan mutevés végett a sebés~1 kórodara utasittatott.
A beteg egyéb előzménY:eit illetőleg állít~a, hogy 23 éves koráig_ t~lje~_en ép é~, egész~
séges volt s noha 3 2-ik évét éh, havadzása eddig nem vo~t, b~r a n emi oszton kielégithetés1
vágy nála kell() mértékben mutatkozott , sőt azt annyira is űzte, h?_gy 23-éves koráb~n
hosszaqb ideig tartó bujafekélyekben ~z~nvedett, ké~ é;vel később pea.1g" 5 éven keres~tul,
minden évben megjelenő mondola-lobpi voltak; majd ismét 3 évvel késobb bal szeméiemajakának bel falazatán di6rnekkoraságú dag lépett föl, ~ely fölfakadván, sárgás ~olyadékot
választa ki. Megemlíti végre, hogy egy izben váltóláza is volt, mely ellen orvosilag -~ezyel
tetett. Fehérfolyása 9 év óta van, kezdet~en ugyan csekély!, de. a dag kelet~ezte s novekedése óta valamivel több kiömléssel. Szülei és 4 testvére elotte ismeretlen baJban haltak el.
Eo-y nőtestvére él és egészséges.
o. A jelen állapotban leírt tünetek szerint a. 3-s~oros. térfo&atú hasban találunk eg!
gömbölyded, sima felületű, érméczesen feszes tapmtat,u, mmden ll'ányban m~.zgatható, fáJdalmatlan daganatot, a mely kontatás~·a tompa, m~g az éles határokkal k01:~!.~z.ett da&'
környéke mindenütt dobos. E dagnak fájdalmatlan mivolta és határozottan kor~lut szélei
azt mutatják, hogy nem lobos daggal, hanem ujdonképlett~l van dolgunk, m~ly UJdo~képlet
azon körülménynél fogva, hogy egyenletesen ér1::iéczes, rajta a hullámzás ny1l~~~o~. t~nemé
nyei mutatkoznak, híg folyadékot tartalmaz s ~mnt~ogy e d~g. határozottan korufut szélekk el bir és a beteg helyzete változásakor, valammt k1vülré5l ráJa gyakorlott nY:omáskor hely~
bé51 kitér ez a hasürben szabadon mozgatható; azon körülményné~ fogva ped1_g, ~ogy a rá.Ja
gyakorldtt erősebb nyomásra sem kisebbí~hetö é.s al_akjál:>an csakis ~yomás ~de.ie alatt ;~1tozik, de a nyomás megszűnte után elébb1 alak.iát ismét azonnal VIsszanyen, ~zon hatarn,zott tudatra jövünk, hogy ezen híg folyadékot tartalmazó dag, valamely a hasurben létez~
tömlő ~által képeztetik. Továbbá azon elősorolt tünete~, ~-ogy e da~n-~k föl é~ oldalvást1
mozgatása a hüvelybe vezetett és a hüvelyes ~·észt rögzít~ Ujjakon. némi osszehangzó moz.~ás
kölcsönöztetik , arra utalnak, hogy a tömlő a méh huvelyes iészének helyzetváltozásara

végződött.

Második, .ki e műtéthez az elé5rement szerencsétlen lefolyású eset után fogni bátorkodott, mélyen tisztelt fönököm s szeretett tanárom Balassa úr volt, kinek működését teljes
siker koronázta, miről többen e tisztelt gyülekezetből személyes meggyőzödésbé51 merített
tudomással birnak.
Mint fenntebb említém, nem szándékom jelen értekezetemben a tisztelt gyülekezetet
statistikai a~atok felsorolásával úntatni sem e műtétre vonatkozó javalatokat, ellenjavalatokat elöadm, hanem ha megengedni méltóztatnak a Balassa tnr. úr által műtett s szerencsés
lefolyású petefészek kiirtásának kórtörténetét előadni.
E kórtörténet, mely Mészáros Károly, a sebészi kóroda egyik legkitűnőbb tanítványának
dolgozatából van átvéve, a következé5.
„Urbán Verona, 32 éves, pándi (veszprémmegyei) születésű, hajadon, folyó év május
26-án következő kórképpel vétetett föl a sebészi kórodára.
A középtermetli s megleheté5s külemű fiatal egyén altestének térfogata a rendesnél 3-szor
nagyobb, úgy azonban, hogy annak külalakja nem egytnletesen domború, hanem a jobb és
b~l rászttáján fölfelé domboruan végződő s mindkét helyről be- és lefelé huzódó nagyobb
kiemelkedés tűnik elő, mely kiemelkedések a köldök-tájon egymásba összefolyva, a mézeskalácsból készített szívhez hasonló alakot öltenek magukra, mely alak hanyattfekvéskor a
has térméje említett alakjától annyiban tér el, hogy a fekvő oldalon nagyobb kidomborodást mutat.
Az egész has felülete feszes, rajta azonban a bőr redőkbe szedhet() s minden oldalra
szabadon mozgatható. A has térméjének összeállása a leirt alakban kissé feszes, tömöttebb,
érméczesen ellenálló, kopogtatásra mindenütt tompa hangot ád, míg a körönyi részekben u.
m. a köldök fölötti tájékon, a jobb és bal rászt- s mindkét oldali lágyéktájon, valamint a fancsont fölött puha, engedékeny tapintatú s dobos kontatású. Az egész has tapintatra nem
érzékeny, még~ legnagyobb nyomást is minden fájdalom nélkül kiállja. A tompa ikontatású
hangot kü.lölő k1domborod6 részlet nemcsak a beteg helyezete változásával látszik helyzetét
változtatm, de azt még kezünk nyomása által is képesek vagyunk eszközölni, a midé5n is a hasfalak mögött egy sima felületii gömbölyded dagot tapinthatunk ki, a melyet nemcsak mellüh-ől, hanem hátulról is körül övezhetni.
. Bel~izsgálatná~ a hüvely bemenetét rendes alakúnak, magát a hüvelyt kell() mértékűnek
és irányunak találjuk; a hüvely felső részletében a méh hüvelyes része a rendesnél valamivel
magasabban és mellfelé irányulva áll. Tapintásra ez a rendesnél kevéssel duzzadtabb tömörebb ; a ~éh szájadéka, mely alig egy lencsényinek tapintható, bársonypuha részlet által
környeztefak; a keskeny méhszájba vezetett kutasz alig halad_fél hüvelyknyire, hol feszes
ellenállásra talál.
„
Tü~?rreli, vizsgálatnál a~ elébb leírtakon kívül a hollótoll vastagságnyi méhszájból
uveg_szeru, nyulós váladék tümk elő. A méh hüvelyes része tapintásra nem fájdalmas, minden irányban rendesnél szabadabban mozgatható a nélkül azonban hogy ezen mozo-ás a
hblid
.
'
b
as e ~ganatra átteiJedne,
míg azonban a méhszáj
rögzítésekor a ' daganatnak fölfelé
és
oldalvásti mozgásakor abban némi összhangzó mozgatást tapasztalunk.
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semmi lényeges befolyással nincs, hanem hogy az hosszabb köteléken a petefészken ül s
a~b~,l i?dul ki; mely körülménynek igazolását már a, beteg kórelőzményeiben találjuk, a
nudon Jelen baJa kezdetekor a kis medenczében fészkelő dag nagyobb növekedésnek indulva
a végbél és húgyhólyagra, úgyszintén a medenc~e falain lefutó idegekre együttesen nagyobb
nyom~st gyakorolván; ezekben :i;iagyob? fokú fáJ~almakat, amazoknál pedig fájdalmas miiködési zavarokat (u. m. gyakori és fáJdalmas vizelést s székelést) idézett elő; mig e dag
növekedésével a medenczeürben el nem férhetvén, abból kiemelkedett, az elébb említett
sze1:veket a nyom~s alól fölszabadítá s a beteget gyötrő tünetek megszűntek. Minthogy
ped1g e dag alapJában a bal oldalon kevésbé hozzáférhető, valamint annak follépésekor j elenkező fájdalmak is a bal oldalon mutatkoztak, a tömlő a bal petefészekben
fészkel.
A töml~ falain~k sima .egyenletes felülete és annak mindenütt egyenlő ruganyossága
következtetni engedi, hogy Jelen esetben egyszerű tömlő van jelen, melyhez ha még most a
daganatnak nagyfokú hullámzásából következtethető savószeríi bennéket is tekintetbe veszszük, egyszerű savós petr'fészek-tömlövel vagy petefészek-vízzel (cysta ovarii serosa vagy hydrops
ovarii sinistri) van dolgunk.
A belvizsgálatnál, különösen a végbélen keresztül tett vizsgálatnál leírt azon tünetekből, hogy a végbél mellsé5 falán keresztül csak egy hüvelyknyi hossztí., tömörebb összeállású
és minden ?l~alról kö1:ültapintható és szabadon mozgatható képletet találunk, melyhez, ha
még az eddigi hószámhiányt és a méhkutasznak kellő mértékbeni be nem vezethetését veszszük, azon határozatra jövünk, hogy itt a méh teste vagy teljesen hiányzik, vagy pedig kifejlődésében hátramaradt.
.
A kór-okot illetőleg, mint átalában minden újképlet létrejövetelének okáról biztosan
nem s~ólhatunk, csupán kifejlődésének mikénti módozatairól van némi _tudomásunk. Tudjuk
ugyams, hogy a petefészek apró tömlőcskékből és hólyagcsákból összetett szerv, melyek
közül egy vagy több hólyagcsának ismeretlen befolyás következtében bennéket elválasztó
~ulajdona kórossá elváltozván, annak kiürítési vagy fölszívódási képessége megint valamely
ismeretlen hatánynál fogva megakadályoztatik és az igy kóros úton összehalmozód'ott bennék az ür falaira nyomást gyakorolván, annak lassankinti kitágulását, falainak megvastagodását, szóval ann~ nagyobbodását idézi elő, míg végre ezen nagyobbodás oly fokot ér el,
hogy a betegre nézve nemcsak alakjának megváltozása által azon éktelenséget idézi elő,
hanem nagysága és súlya által mozgásában és járkelésében is gátolja, sőt a hasűri zsigerekre
nyomást gyakorolván, azoknak míiködését nemcsak zava.ija, de kártékony befolyást is idézhet elő úgy ezekre, miként ezek által fölfelé a mellkasi zsigerekre, mig végre ezek mlí.ködését teljesen megszüntetve a beteg halálát idézik elő.
Minthogy ezen , a betegre nézve később kártékonyan ható dagot a szervezet maga
köréből kiküszöbölni nem képes, sem pedig gyógyszerek adagolása által annak eltűnését
eddigi kísérletek és tapasztalatok szerint eszközölni képesek nem vagyunk, az egyszeríi csapolás, habár az beföcskendéssel járna is, eredményre eddig nem vezet, mert a bennéket elválasztó .tömlő ~egmarad, a gyakoribb csapolás pedig végkimerülésbe dönti a beteget: igy
tehát Javaltatik a szervezetre kártékonyan ható dagnak a szervezet köréből olymódoni eltávolítá~a, hogy ~z ujratermelődé~ veszélyének a beteg többé kitéve ne legyen. J avaltatik továbbá
azért is, .mert Javalatunknak kivánt sikert ígérhetünk, főleg azon körülménynél fogva, minthogy .a J~len állapot szerint minden oda mutat, hogy az ujdonképlet semmi nevezetesebb
h~s~n zsigerrel ö~szenőve nincs, azaz: hogy az a hasürben különváltan létezik. Nem kevésbé
kivitele kedvező Jeléül vehető, hogy javalatunk a beteg óhajtásával párosul ki teljes odaadási
kedélylyel vá1ja bajátóli szabadultát.
'
Itt talán nem lenne érdektelen, ha mielőtt az általunk véghezvitt műtét leírását előad-

nám, korunk egyik legmerészebb, de egyszersmint a petefészek kiirtásában legeredménydúsabb sebésze Backer Brown eljárását s tanácsát röviden előadnám.
~-
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Mielőtt a sebész a míí.téthez fogna, mondja Backer Brown, meg kell győződve lennie
arról, mikép a dag csakugyan petefészki tömlő, hogy az növő félben van, a betegnek alkalmatlanságot, szenvedést okoz s valószinüleg halálát fogja előidézni; továbbá, hogy másnem ii
gyógykezelési módok, melyek a petefészek kiirtását lehetlenné nem teszik, sikertelenül lőnek
megkísértve s végre, hogy a beteg egy heroicus műtét elviselésére, minő a petef~szek metszés is, még elegendő erővel bír. Odatapadások szerinte ellenjavalatokat nem képeznek, épen
oly kevéssé azon körülmény hogy a tömlő szára széles-e vagy rövid.
Igy lévén a dolgok, csak az a kérdés mikor viendő véghez a mfüét?
Backer Brown azt tartja, hogy mielőbb, miután a mlítét veszélye növekszik, minél
tovább tart a betegség, minélinkább nő a dag, annak falazata és szára, minél jelentékenyebbek az odatapadások, minél korosabb s gyöngébb lesz a beteg. A tömlő kiirtását
soká halasztani épen oly veszélyes, mintha kiszorult sérvnél a sérv metszéssel késni akarnánk
Ő a míí.tét előtt következő intézkedéseket ajánl :
Ha az idő hideg, a betegnek, mielőtt a mfüéti asztalra hozatnék, flanel köntöst s a
míitét után flanel bugyogót kell magára vennie. A bör tisztán s nyitva tartása végett
több nappal a műtét előtt néhány meleg fürdőt vegyen. - A műtéti nap reggelén
a belek egy adag ökörepe, himbojolaj, vagy csőrével kiürítendők. A lábakra melegített
korsóknak kell készen állani. A műtéti terem légmérsékének 15-ön · alul s 17 ° R-n fellil
állania nem szabad. A kandallón egy vízzel telt üst folyton forrásban tartandó, hogy a szoba
leveO'őie nedves maradJ·on főleO' ha keleti szél fuj, a midőn a körlég forró és száraz. Ha a
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beteg ágyán míí.tétetik, melyben aztán fekve marad, úgy annak alsó része viaszos v szon:
nal s egy ócska paplannal védessék, mely később könnyen eltá.volítható . A beteg lábai
padon vagy zsámolyon nyugodjanak, a lábak s czombok 171-eleg hans1~yák, ~ kez~k és karok
pedig meleg flanelba burkoltassanak. A ~angyhalvaggah érzéketlemt~s miat.t tobb órával a
műtétet meO'előzöleg eledelt magához venm nem szabad s vele a késöbbi hánymger s hányás
élkerülése t~kintetéből 2-3 órával a műtét előtt jéglabdacsok nyeletendők. A mfüéti teremben elegendő forró víznek kell készen állania, hogy abba szivacsot mártani s flanelt. melegíteni stb . lehessen. Minden segédnek a műtét előtt tudnia kell, mi a teendője, hogy zavar ne
támadjon s a hashártya lemeztenítésénél a lehető legkevesebb idő menjen veszendőbe.
Az eszközök közöl használtatnak egy vagy két szike, olló, tartasz (clamer), egy nagy
szúrcsap, horgok, sebészi s horgas úgyszintén Museux-féle csipeszek, hosszú tűk ér~zfonalak
kal, a minők a bélrepedés műtéténél alkalmaztatnak; a vérző edények lekötésére kis kötelék ek (fonalak), egy haskötő flanelból, mely a műtét után alkalmaztatik, vászon, ra?:tapasz st~.
hasonlóan kéznél legyenek. Egy szakértőnek vagy tapasztalt s gyakorlott ápolónonek a mutét utáni egész éjen át a beteg mellett kell maradni, kinek még a következő 2-4 nap
folytán is csupán 2 órára szabad rnágára hagyatnia. . .
.
.
MaO'át a műtétet legjobban a következő módon aJánlJa véghez VItetm. A beteg hanyatt
5
fekvésbe helyeztetvén s elbódítatván, a sebész 2-3 hüvelyknyi hosszú puhatoló metszést
tesz a has fehér vonalán. Miután a hashártya ketté hasíttatott és a tömlő le van meztelenítve,
a műtevő annak fölületén 2 vagy 3 újjal végig simít, meggyőződendő, ha odatapadások
vannak-e j elen; az psetbcn, ha hogy ezek j elentéktelenek s nem régiek, a kéz segítségével
szétszakítantók az erősebbek ecraseur-rel választandók szét, vagy ha edénydúsak, „ leköttet'
nek s késsel. metszetnek
el. Jőnek azonban esetek elő, melyeknél•az odatapadások oly tömö-
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rek edénydúsak és kiteijedtek, vagy oly sajátságosan helyeződvék, hogy a műtéttel föl kell
ha~yni s vagy a tömlőnek egy részét kimetszeni, vagy minden további sebés~i eljárástól
elállani. Az összefüggések jelenléte s azok szétválasztásának szüksége az eredeti bemetszés
megnagyobbítását teszik sürgetővé. Négy hüvelyknyi bemetszés elégséges lehet, gyakran
azonban hosszabbra van szükség. A tömlő vagy tömlők azután egy alkalmas vastag szúrcsappal meO'szúratnak, a folyadék kiürítésénél szorgosan ügyelvén, hogy abból a hasürbe
semmi ne j~thasson. Ha azonban kitűnik, hogy a tömlő vastag és edénydús, vagy pedig
több osztatú, akkor az egész dag kiirtása a legbiztosabb eljárás. Ezt eszközlendö, a mlí:tevő a
dag szárát bal kezében fogván, azt gyöngéden a medenczeürből kifelé húzza, míg az egyik
segéd a beleket s csepleszt meleg flanellal ovatosan visszatartja. Most a teendő az, hogy a
kocsány véredényeinek menetei pontosan szemügyre vétE:::ssenek, hogy azt szikével vagy
kusztorával veszély nélkül meglehessen szúrni s az igy képzett nyiláson egy ütérdag-tií a
legerősebb fonal kettős hurokjával átvezettetvén, a kötés a dag n_iindké~ oldalára szorosa?ráhurkoltatik. A kötésnek oly szorosan kell a daghoz alkalmaztatma, a mmt csak lehet, miáltal a kocsány egész hossza megtartatik s igy annak vége, melyen a kötés van, ezzel együtt
a hasüregen kivül leend tartható. Ennek megtörténtével eltávolíttatik a dag s annak kocsánya 1j2 hüvelyknyire a kötéstől elmetszetvén, a segédnek adatik át, ~i azt alsó sebszé~énél
fogva tartja. A műtő aztán a sebet a lehető leggyorsabban egyesíti, egy hüvelyknyire a
sebszélektöl s 1/ 2 hüvelyknyi távolságra egymástól érczvarratokat alkalmaz a hasfalakon át,
pontosan ügyelve, hogy a hashártyát meg ne sértse.
Ha a dag szára hosszú, Backer-Brown a helyett, hogy kötést alkalmazna, olyforma
csiptetöbe szorítja azt, níinőt az asztalosok használnak, ezzel együtt a kocsányt a hasüregen
kivül csüngeni engedi. Ennek az az előnye van, hogy a csiptetö a mú'.tét után 2-4 nap
múlva eltávolítható, a seb gyorsabban gyógyúl s az üdülés gyakran 2-3 hét alatt megtör:
ténik, mig ha kötések alkalmaztatnak, ezek legalább 9-10 napot, sőt néha ugyanannyi
hetet igényelnek, míg eltávolíthatók; mindaddig pedig, míg helyt állanak, a beteget teljesen gyógyúltnak tekinteni nem lehet.
Mákonyt Backe1· Brown a mú'.tét után csupán akkor ád, ha a beteg elviselhetlen fájdalmakról panaszkodik, mivel a szer könnyen émely, hányás és más hasonló kellemetlenségekre
ád okot. A táplálékot jég, tej, sör vagy gyönge húslé képezik, melyek az első 48 óra alatt
nyujtatnak és ha a beteg állapota megengedi vagy azt követeli - bor. ~ogy a belek 4~5
napon át nyugalomban legyenek, a mákonyt per rectum lehet alkalmazm. Ahólyagnak mmden hat órában húgycsap által kell kiüríttetnie, a szobai levegőnek pedig az első héten át
gondosan a melegség fennemlített fokán kell tartatnia. Mielött a seb egyesíttetnék , jó, ha
csak az egyik petefészek távolíttatott el, a másikat is megvizsgálni és ha ez szintén kóros
lenne, egy füst alatt azt is kiirtani.

Eszköz-készletünk szike, kusztora, vájtkutasz, tompa horgok, szúrcsap , horgos fogó, csipeszek, többrendbeli hosszú szárú Petit tii s nagy és kisebb sebészi tlí:k, fonal , olló stb. voltak.
Miután a beteg a mlltő asztalon hanyatt fekve kellőleg kábíttatott, Bal~ssa tm. úr·
több tisztes vendég s számtalan hallgatóság jelenlétében következőleg vitte véghez a műtétet:
domborü elő szikével a has fehér vonalán a köldök s faniv között egy körülbelül 4-5 hüvelyknyi hosszú egyenes metszést tett a külbőr s a bőr alatti kötszöveten , azután a jobb oldali
egyenes hasizom bőnyéjének belső széle vájt kutaszszal fölemeltetvén, kellő hosszban fölhasíttatott; most az izom kifelé huzása mellett az izomhüvely hátsó lemezét képező bőnye s a hashártya
választatott ketté ugyanazon irányban. Ezen működésre szamünk elé tünt a minden oldal·
ról szabadon körüljárható és savósan fénylő hashártyával bevont hullámzó tömlő.
Igy meg levén nyitva a hasür s hozzá férhető levén a tömlő, a h elybeli s ~gédletet nyujtó
segédek egyike dr. Lwnnicze1· Sándor főorvos úr a sebszéleket oldalvást mmdkét oldalról
gyöngédeden a tömlőhöz szorítá azon czél elérésére, hogy részint a metszlapból szivái:gó
vér a hasürbe ne jusson, részint pedig a küllégnek behatolása megakadályoztassék, valamrnt
netán a csapoláskor oda ömlő folyadéknak a hasürbe juthatása elkerültessék.
Ekkor a kettős csövű kaucsuk csővel ellátott vastag szúrcsap a fennebb leirt módon
rögzített tömlőbe szúratott oly mélyen, hogy a csap gyűrlí:zete a tömlő falán belű~ állott.
A szurony eltávolítása után a esőn keresztül tiszta vízszínű híg foly adék bőven ömlött elő.
Ezután a tömlőt Miizeux-féle fogóval a csapolási helytől fölfelé rögzítettük, a melynek segítségével , midőn a tömlő tartalmának nagyobbrésze kiürült,a lazábbá lett tömlőt a csap .gyűr~jén
innen kettős fonallal rá szorítottúk s igy azt a hasfalon készített nyíláson lassankmt kifelé
húztuk. Miután így az egész tömlő a külvilágra kihúzatott s az egész bennék kiüríttetett, · mely mi.í.ködés néhány perez lefolyása alatt oly szabatosan sikerült, hogy a tömlő tartalmából egy csöpp sem jutott a hasürbe, - alkalmunk volt tett kórisménk minden oldalú helyességéről meggyőzödhetni, a midőn is a hasürbe nyúló tömlő csöszeri.i kocsánya végén a mé.h
hüvelyes r észének csakis a jelen állapotban leirt részletét találtuk s hogy a tömlő egy kis
tér leszámításával, hol az a csepleszszel csak szálagosan volt összenővei mely gyöngéd vonásra
szét vált, mindenütt szabadnak találtatott.
Meg levén a folyadék teljes kiürítése, történt a kocsány-szorítónak alka~mazása s a
tömlőnek eltávolítása , mi nagy Cooper-féle ollóval eszközöltetett. MO'St elővigyázatból a
kocsányt a csiptető alatt vastag kettős fonallal átszúrtuk, azon eshetőségre gondolva, hogy
ha netán a csiptetö meglazulván a kocsány vissza huzódik, igen könnyen vérzésre adhat
alkalmat, mely körülményben a fonal segítségével azt könny~n ismét a külvilágra húzhatjuk. Ezek után a seb egyesítéséhez fogtunk, egyesítettük pedig a sebszéle~et egész vastagságukon átható csomós varratok által s pedig a kocsányon felül 4, alól pedig 2 öltés~ a~~l
mazva ~2 hüvelyknyi távolságban, mig a köztéreket felületes csomós varratok által egyesit.ettuk.
Az így egyesített sebszéleket ragtapasz-csíkokkal födtük. Ez rrreg lévén,,~ nyomá~ al~! megszabadult hasfalakra cselekvőleges nyomást gyakorlandók, megfelelo mennyiségu tépetet alkalmaztunk s ezt 3 újjnyi széles s az egész testet átövező ragtapaszcsíkokkal a hasfalra mérsékelt feszességgel oda szorítottuk.
A tömlőből kiürített folyadék azon része, mely edénybe folfogatott (megjegyzendő,
hogy nem csekély mennyiség a fol·yadékból a mi.Hő asztalon mellék utakon veszett el), 14 fontot nyomott, míg maga a kiirtott tömlő l '/2 font súlyú volt.
Műtét után a beteg egyenletes hőrnérsékű, a többi betegtől elkülönzött szobába vitetett,
hol azonnal erősítőül tömény húslevest s tokaji bort kapott; egyébként óva intetett a beszélgetés s mozgástól, míg· másrészt környezetéből az ápoló személyzeten kivül különösen a tömeges látogatás távol tartatott.
20
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Ezek volnának Backer Brown-nak a műtét előtt, alatt s után teljesítendő rendszabályai,
melyek szerint ő maga is műtételeit végezte.
Az igazat megvallva tisztelt gyülekezet! bennünket nem kisfokú lázas izgatottság tartott uralom alatt, midőn a miitétre készültünk, mert mi sebészek műtét közben mindig csak
hideg vagy épen jeges vizet szoktunk szivacscsal alkalmazni , vajmi különösnek tetszett
önmagunk előtt a meleg víznek, és szivacsnak mellőzésével a flanelnak alkalmazása: azonban,
midőn még üntapasztalatból nem szólhatunk, szükséges az ajánlottakat legalább kéznél tartani, ugyanazért kellő mennyiségii meleg vizet rendeltünk s tartottunk a fennebb előadott
rendszabályok szerint készen.
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A kiirtott tömlőnek megvizsgálását Lang tr. az élettani tanszék segédje s magán tnr.
volt szíves eszközölni, ki is vizsgálati eredményét következőleg irá le:
„A vi3sgálat tárgyát képező tömlő fala 1-:-- 2 m. m ..vastag s k~t hártyára oszlik, melyeknek külseje vékonyabb és külső felületén fényesen sima, belseje vastagabb s különösen
belső felületén egyenetlen úgy, hogy a szemnek durva reczézetet mutat, melynek felülete
korántsem oly fényes mint a külső hártya külső felülete. Laza kötszövet köti össze e két hártyát melyek még színre is különböznek egymástól , a mennyiben a külső fehér, a belső
piro~. Górcsőileg a külső hártya finomrostos kötszövet~é>l áll, mely kivül nincsen hám által
fedve; a belső szintén rostos kötszövetből áll, csakhogy itt a rostkötegek sokkal változatosabban hatolnak egymáson keresztül kasul és sok orsóalakú sejt is keveredik közéjök. Azonkívül e hártya belső felületén egy szép hám fedezhet() föl, melynek sejtmagvai szabályos ovalis
alakjuk által tűnnek föl.
A tömlé>-fal egyik helyén sebzés mutatkozik, azaz azon helyen, hol az, alapjáról le lön
fejtve. Ezen hely szomszédságában a tömWfal koszorú alakjában meg van vastagodva, vag~is
mintegy koszorúalakú redőt képez, mely redő különböző vastagságú rostképletként tümk
föl. Ezen rostos koszorú eO'yik
helyén ül egy mogyorónyi nagyságú valamivel keményebb
0
képlet. Ezen utóbbi képlet górcsfüleg is különbözik a rostos koszorútól; mert mig emez ero::;
rostos kötszövetbé>l áll és sok helyen vegyileg egyenesen inszövetnek bizonyúl, addig amazok kötszövete finomabb rostozatú és számos orsóalakú sejtet is mutat. Azonkívül kettémetszéskor gyurmájában egy 3 m. m. átmérőjű gömbölyíi kis cystát mutat, melynek bel~eje savós
tartalmat mutat és melynek fala belső felületén szintén oly epitheliummal van kll'uházva,
minőt már a magtömlő belsö felületén leltünk. Petét ugyan nem voltam képes a kis töm~ő
ben föltalálni, de tekintetbe véve az alapszövetet, melyben e kis tömlő székel és ~ely. teljesen a petefészek alapszövetével hangzik össze és tekintetbe véve a kis tömlő epithehumát,
melynek sejtjei leghasonlóbbak a Graf-féle tömlő epithelium sejtjeihez: kétséget ~em szenved, hogy ezen mogyoró nagyságú darab a visszamaradt petcfészcknek egy darabja s hogy
a talált apró tömlő alkalmasint azon képződésnek első fokát mutatja, melynek eredményeként
a nagy tömlőt látjuk magunk előtt."
A kórlefolyás következő volt: közvetlen a műtét után a beteg érverése 7 6, hőmérséke
3 7 8 ° C volt. EO'észben kimerültnek látszott, azonban csupán a műtéti sebben levő fájdalomról1 panaszkodot~. Rendeltetett egy szemer eczetsavas szunyal (acetas morphii~ négy obony
mondola fejetre s egész teste szorgosan betakartatott. Délután 4 órakor hasa ~issé feszültnek
és érzékenynek találtatott, érverés 80, hőmérsék 3ö,6 °,rendeltetett hasá~·a hideg b?rog.atás,
melyeknek behatását dicsérte. Estve fél tiz órakor némi feszültség volt Jelen a famvtájon s
miután tudjuk, hogy a beteg nem vizelt, meg·csapoltuk, érv. 80, hőm. 38,2 ° C. Ejjel 1 órakor, a beteg állapota várakozáson felül kielégítő a mennyiben nyugodt, hasa legkevésbé
sem prtffadt, minden fájdalom nélküli, szomja nem fokozott; érverés 78, hőm. 38 ".
Jiiliiis 3-án a beteg az éjjel körülbelől, habár többször megszakasztott időközökben, hat
órát aludt, vizelete önként kiürült, fájdalmai csakis a sebzett helyen vannak , hasa nem fájdalmas; érv. 76, hőm. 37,6°. Hideg borogatás folyton kellemes érzést okoz s a mondolafeje~~
tel együtt folytattatik. Délben érv. 80, hőm. 38, 3 °, tömény színleves és 2 evőkalán tokaji
bor adatott; délután beteg gyakrabban elszunyadt, erősebb fájdalomról panaszkodik a seb
faniv fölötti részén; a nyelv kissé bevont; érv. 88, hőm. 39, 1 °. Esti 10 órakor érv. 92, hőm.
39,1 °. Éjjeli 2 órakor beteg nyugodt, szomj gyakrabban mutatkozott; érv. 98 hőm. 39,2 °.
Rendeltetett sodavíz és jéglabdacsok.
Jiiliiis 4-én reg. A beteg éjjel sokat aludt, fájdalmokról csakis a fennemlített helyeken
panaszkodik; szomj fokozott, érv. 102, hőm. 39, 3 °. Adatott tej felében vízzel czukrozva,
mi jól ízlett. Délben érv. 104, hőm. 39, 5 °. Adatott tömény leves és tej; délután szomja

alábbhagyott érv. 108, hőm. 40,2 °. Estvc 9 1/ 2 órakor. Egész nap nyugodt volt, gyakran
aludt, fájdalmai a hasban nincsenek, has nem puffadt; érv 108, hőm. 40 °.
Jidiu.s 5-én. Éjjeli 1 1/ 4 órakor a beteg nyugtal~n, keveset alszik, fájdalmai a fennte~bi
helyeken erősebben nyilvánulnak, szomja fokozott. Erv. 108, hőm 39,9 °. Reg_gel. Egész éjjel
keveset aludt; fájdalmai megszűntek. Nyelve bevont, szája i~telen, ételek iránt közönbös,
miért is a mandolafejet vétele elhagyatott; szomja fokozott. Erv. 110, hőm .. 39, 7 °. D. e. a
kötés folbontatván, a kocsány fölött és oldalt a sebvonal a sebváladéktól megt1sztitta!ott, reá
chlorvizes tépés tétetvén, ujra beköttetett. Délben a szomj alábbhagyott. Étrend: mmden 3
órában 1 evőkalánnal tokaji 1/ 3 vizzel, továbbá ugyancsak a harmadik órában 2 kalánnal
tojássárgáját tejjel czukrozva. Erv. 116; hőm. 39,8 ".Elrendeltetett t?vábbá, hogy a ko~sányra
minden 3-4 órában uj chlorvizes tépés rakass1k. Délután. A vizes borogatás, mrntán a
betegnek kellemetlen érzést okozott, elhagyatott. Erv. 114; hőm. 39, 7 °. A has közép részén
mindkét oldalon kissé puffadt s nyomásra fájdalmat külöl. Miután mir_ideddig ~zéklet~t nem
volt, csőreűl langyos víz, czukor és olajjal rendeltetett, azon esetre pedig,. h3: fájdalmai fokozódnának: Rp. Butyri cacao unc. semis; acetatis morphii, gr. unum; olei ohvar. q s. ut fiant
suppositoria Nro. 3; mi azonban igénybe nem vétetett. Este 10 órakor csőre adatott. A hasfájdalmak megszűntek. Érverés 114; hőm. 39,3 °.
Julfos 6 án. Éjjeli 2 óra után érverés 108; hőmérsék 39,2 °., Reggel. A beteg éjjel
keveset aludt, hasfájdalmai nincsenek; székletét nem volt, szomj fokozott, nyelv bevont,
étvágy nincs. Érv. 100, erősebb, hőm .. 39,2 °. Délelött. A varrat?k eltávolíttattak, a sebszélek
egyesülvék. Défotán. Beteg hangulata i.ngerült, bágyadt, szeme~ b~esvék. Rendeltetett: Rp.
Acetatis morp gr. 1/ 3 partem; sach. albi, scrup. duos. M. f. p. div. u~. doses aequales Nro. ~:
S. este 1 port. Etrend: tömény színleves, tojás-sárgája melegített te11el és czukol'ral és tokaJI
bor. Este 9 órakor érv. 98, hőm. 38,8 °.
Jid. 7-én reggel. A beteg éjjel so~at al~dt, nyugodt volt, hasában se~ ö~k~nyt, sem
1
~yomásra fájdalmat nem érez; ~yelve t1sztulm kezd; étvá.~ya csekély, szomja kisse fokozott.
Erverés 92; hőm 38,8°. Reggeh 10 órakor a kötés meguJI.tásakor tapaszta~tuk,. hog3:, ~ kocsány külső vége annyira elszáradt és az üsz~ösödés a.nnyira elöhaladt, n;iszermt elov1gyázatból az eszközt összébb szorítottuk; a szontó alatt vi~ágosan volt láthato a leválás; A kocsány melWl kevés véres geny tisztíttatott ki. Délittán. Erv. 88. hőm. 38, 7 °. Estve. Erv. 86.
hőm. 38,6°.
.
.
.
Jiil. 8-án reggel. A beteg é~jel eleget aludt, ns:elve .kissé bevont, szomja r~~des~ f~t
clalmai nincsenek. Reggelire kávet kapott, mely nem igen izlett es 2 kalánnal tokaJit. D~lelo~~
1
12 órakor a kacsszorító majdnem önkénytesen l~jött: a seb~rben megleh~tős mennyiségu
/
2
. sárgás geny volt. Annak tisztántartása és a chlorvizes tépésseh bekötése mmden 3-3 órában elrendeltetett. Érv. 84, hőm. 38,4 °. Délután a sebürben a genY,képződés folytonosa~
nagyfokú, továbbá a nagy varratok szúrt helyeiből is jelenkezik. Erv. 84, hőm. 38,5 ·
Estve érv. 86, hőm. 38, 7 °.
·
Jid. 9-én reggel. A beteg jól aludt, fájdalmai nincsenek, nyelve ~ssé bevont; vizel~se
szabad, étvágy kezd jelentkezni. Érv. 84, hőm 38,2 °. D~lben . .Edd~gi étrendü.nk~e a tejes
darát is fölvettük. Mint zsongító pedig rendeltetett. Rp. Bisulfatis chm. gr. duoCl.ecim; sa~h.
albi dr. duas. Mfp. div. in dos. Nro. 12. S. Napo~ta 4. port. ~bé.dre k~zönsége,~ ~eves, teJ;s
dara és egy sült csirkeczomb adatott. Délittán. Miután az addig ivott, ~é.gbe hutött sodaVIzivásra köhögési inger mutatkozott, ennek félretevése mellett mondola-fejetet szunyallal adtunk. Érverés 80, hőm. 38,3 °. Estve érv 80. hőm. 38,1 °.
,.
.
Juliiis 10-én reggel. A beteg az éjet nyugodtan tö!té, ~ajdalmakr.ól ~en;i panaszkodik,
nyelve még kissé bevont; étvágya meglehetős. A genyk1folyas l;1ég mu~d1g jelentékeny; a
sebszélek különösen a jobbik a legszebb sa1jadzásban vannak. Etrend mmt tegnap. Érv. 76;
29*
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hőm. 38 °. D. u., Nehogy a chlorvíz a sebszéleket fölmarja, továbbá a tépés chamomilla

Bekövetkezvén az egyetemi kórodák bezáratása a szünidő miatt, a családi ápolásban
egyént jul. 31-én a Rókus kórházba tettük át, hol is Kovács S. Endre főorvos
úr osztályára vétetvén föl, teljes megerősödéseig a leggondosabb ápolásban ré8zesült. A
tölcsérszerű sarjadzó fölületet 6 nap leforgása alatt nemcsak kiemelkedett, de be is hegedt,
melyre pár nap mulva a kórházból kikéredzett. Ez idő óta gyakrabban volt alkalmam a
beteget látni, kinek egészségi állapota tökéletesen helyreállt s munkaképessé lett. A kiegyenlített hasfal a műtét h~lyén betegnek semmi fájdalmat nem okoz, a heg puha, a hasfal
szabadon mozgatható, nem rögzített. Ezen fölül Balassa tnr. úr, ki a beteget október hóban
látta, a hüvelyen keresztül tett vizsgálat alkalmával még következő megjegyzésreméltókat
talált.
„A műtételi heg mivolta jelentékenyen jobbra vá~tozott s e változás igen tanulságos. Ezen
heg ugyanis azon helyen hol a dag kocsánya a seb alsó szögletében be lön csíptetve, a beteg elbocsáttatásakor tölcsérszerűen s mélyen be volt huzódva, jelenben - három hóval a
a műtét után - a hasfalak szinvonalára teljesen kiemelkedett, e mellett puha és semrui
feszülést nem okoz. A hüvelyen általi vizsgálatnál a méh hüvelyes része felső végén nagyobb
tömböt képez mint előbb, hogy ha pe\iig e hüvely boltozatát fölfelé toljuk, a hasfalat pedig
be és levelé nyomjuk, vizsgáló ujjaink semmi közbenső képletet nem tapintanak, jeléül
annak, hogy a m(ltételi heg kiemelkedése a tömlőszár kinyujtása folytán jött létre. "

theába mártatik. Erv. 84, hőm 39 °.
Jitl. 11-én reggel. A beteg az éjjel jól aludt, kedélye vidám l nyelve tisztult l étváo-ya
meglehetős. A sebürből a genyképződés kevesedett. E trend mint fennteb b. Itrv. 82, hőm. 3 8, 7 °.
Délután érv. 78, hőm. 3 7, 7 °.
Jitl. 12-én reggel. A beteg az éjet jól tölté, semmi fájdalomról sem panaszkodik, nyelve
tiszta, étvágya jó; 6 óra felé könnyű székletétevoltaműtétótae!sőizben.Erv. 75, höm.37,6°.
A sebür mélysége megméretvén, 1 i/ 2 " mélységűnek találtatott. Etrend. Mainaptól ebédre bornyüsült is adatik, nem különben naponkint 1/ 2 messzely bor. Délután érv. 74, hőm. 37,5°.
J'lll. 13-án reggel. A beteg jól aludt, étvágya jó, székletét volt, érv. 70, hőm. 37,6°.
Délittán a sebürből igen kevés geny jő ki, a sa1jadzás szépen előrehalad· a has mindinkább
összehúzódik. Érv. 76, hömérsék 37,8°.
'
Jitl. 14-én reggel. Az éjet jól tölté, étvágya jó, közérzete rendes.Érv. 72, hőm, 37,3 °.
Délittán nehéz és kemény székletét a beteget igen kimeríté. Többször czukros vizes olajos
csőre, még is mesterségesen kellett a meggyí.ílt és megsült bélsárt eltávolítani. Érv. 76 hőm.
37,4 °.
Jitl. 15-én reggel. Esti 10 és 12 órakor ismétlöleg kellett a meggyűlt kemény bélsárt
mesterségesen ~ltávolítani; szappanos és himbojolajos csőre azonban reggel felé könnyű
székletételt eredményezett. Egyébkint a beteg a bélsár eltávolítása után eleget aludt. másnap egész víg volt, hasáb3:n semmi fájdalmat nem érez, nyelve kissé be;vont, étvágya nincs.
A has egészen beesett, raJta a kötelékek megtágulván eltávolíttatak. Erv. 70, hőm. 37 ,4°.
Délután érv. 72, hőm. 38,1 °.
.fúl. 16-án reggel. A beteg jól aludt, nyelve tisztult, étvágya visszatért, közérzete rendes. Erv 68; hőm 37,5°. D élittán érv. 70 hőmérsék 38,3 °.
Jul. 17-én reggel. A beteg jól aludt, közérzete rendes, étvágya a legjobb. A sebürből
igen kevés geny ürül ki. Érv. 64, hőm. 3 7,6 °. Dél'lttán. Miután a javulási állapot oly annyira
előre haladt, fölöslegesnek tartottuk a további elkülönöztetést és a beteget műtélele előtti
helyére rendeltük vissza. Az oda vez ető rövid utat (4 kórtermen keresztül) saját lábán tevé
meg, kevés támogatás mellett.
Jul. 18-án re.~gel. Éjjel a beteg nyugtalan vol~,; keveset aludt; egyébiránt állapota
rendes, székletéth1Jával.Érv. 70, hőm 36,3°. Délittán Erv. 64, hőm 37,9°.
Jitl. 19-én reggel. A beteg jól érzé magát, érv. 72, hőm 38, 1 °. miután azonban már két
nap óta széke nem volt, csőrét rendeltünk, minek következtében délután bő székletétele
volt; érv, 70, hőm 37,9°.
.lul , 20-~n reggel. A beteg jól aludt, állapota, rendes. A sebürben a sa1jadzás helyét a
hegesedés ·váltJa föl. Erv. 66, hőm 37,6 °. Délután. Erv. 68; hőm 37,8 °.
Jitl. 21-én reggel állapota rendes, érv. 70, hőm. 38°. D. u. Érv. 70, hőm. 37, 6°.
Jitl. 22-én reggel. A beteg az éjet jól tölté, reggel felé kissé fönnjárt, mire bal alhastáján fájfialmak jelentkeztek; meghagytuk neki, hogy még néhány napig az ágyban maradjon. Erv. és hőm. ezen napon rendes, változatlan (érv, 68, hőm. 37; 0) .
Jitl. 23-án reggel. Állapota rendes; a beteg alhastáji fájdalmai megszűntek . Jul. 25-én
a beteg már gyakran fönn is járt a nélkül, hogy a fönnebbi fájdalmak jelentkeztek volna.
Érv. 62-76 közt ingadozik; hőm. pedig 36,9 °-3 7,4 °.
Jitl. 26-án d. u. a beteg legelősz~h· ment ki a szabadlevegőre. Jitl. 29-ig érv. 62-6 6
közt ingadozik; hőm. 36,8-37,1 °.
Jul. 29-én. ·Betegünk állapota ezen aránylag rövid idő után a lehető legjobbnak mondható, a mennyiben jól néf; ki, étvágya kitűnő, erőbeli állapota fokonkint javül a sebür hegedése pedig utósó időszakába lépett.
'
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szűkölködő

A helybeli érzetlenités.

(Anaesthesia localis).

HORVÁTH GYÖRGY tr. sebészkórodai tanársegédtől P esten.

A gyakorló sebészek úgy miként a laicusok tudják, hogy minő áldásdüs hatása van
sebészi műtéteknél a chloroform és aether egyidejű, vagy azoknak egyenkinti alkalmazása
által előidézett átalános kábitásnak ; úgy másrészt nem tagadhatjuk azt sem, hogy ezek alkalmazása által már igen sokszor vagy a kívánt eredményt nem nyertük el, a mennyiben
az egyénre ezen szerek rendes adagja semmi kábítást nem eredményezett, sőt inkább felfokozott rángásokat s oly fokú görcsös rohamokat idézett elő, hogy a mfüéthez fogni nem
lehetett, míg másoknál azok csekélyebb mennyisége is a legszerencsétlenebb kimenetelt
idézte elő ; ugyanazért voltak egyének, mint Simpson, Nimneley J. Roitx, .Aran, a ditblini
Hardy és mások, kik arról gondolkodtak, hogy miután az aether s chloroform nemcsak
beszívás által, de ideges és lobos fájdalmaknál helybelileg alkalmazva is fájdalom csillapítólag
hatnak, vajjon nem volna-e lehetséges ugyanezen szerek alkalmazásával az ép szöveteket a
környi idegek hódítása által érzetlenné tenni a központi idegsejtek közvetítése nélkül?
A kísérletek, melyek ezen föltételből indultak ki, sikertelenek m~radtak. Mások ezen
eszmével nem hagytak föl egészen, hanem a kérdésnek más oldalról való tüzetesebb tanul.
mányozását vették elő.
Ugyanis azon mindennapi tapasztalatból kiindulva, hogy különösen télen , mmden
boriték nélküli vagy csak csekélyebb ruházattal födött végtagjaink az erős hidegnek huzamosabb ideig kitéve levén, abban az érzékenység nemcsak alábbszáll némi kis bizsergés megmaradásával, de gyakran minden érzés megszűnik a nélkül, hogy teljes fagypont állott volna be,
míg más alkalommal hozzáférhető fájdalmas testrészünkön ráfuvás által iparkodunk fáj dalmunkat enyhíteni: Velpeait és Arn'Jtt azon gondolatra jöttek vajjon az apróra tört, megsózott és
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hólyagba rakott jégdarabok által, azokat egy helyen alkalmazva, nem lehetne-e érzéketlenséget eredményezni? Kisérletük sikere oda ment ki, hogy azzal meglehetős fokú érzéketlenséget idézhetni elő; azonban ezen eljárással sem sikerült tisztán a kivánt czélt eredményezni;
mert míg egyrészről az érzéketlenítés eszközlésére, hogy az kellő fokú lehessen, igen hosszú
idő kivántatik, ügy más részről ezen szerek által a sz.övetek még a kivánt környezeten túl
is jelentékeny távolban kárt szenvedtek azaz megfagytak, mely megint a lefolyásra nézve
nem volt közömbös.
Gerard után pedig Richet, Follin es Leconte az aethert úgy tekintették, mint a melynek
elgözöltetése által kis téren igen nagyfokú hideget s ez által ugyanazon téren igen jelentékeny érzéketlenséget idézhetni elő. E czélból Gerard még 1854-ben egy eszközt készíttetett,
melynek egyik része hosszú végii föcskendöböl állott, melylyel a borégényt (aether) a bőrre
csöppentvén, míg a másik része fúvó volt, a melynek segélyével a bőrre csöppentett aethert
gyorsan. elgözölögtette.
Ezen eljárást is többen megkisérlették, a gyakorlati téren neki több pártolót szerzendök;
azonban széles alkalmaz_á snak még sem örvendhetett, minthogy e módon való elgőzölögtetése
az aethernek elegendő hideget s így kellő érzéketlenséget nem eredményezett.
Richardson az eljárás s eszköz tökélytelenségében lelvén meg a hibát, azon iparkodott
javítani a midőn a két eszközt a már kölönben úgy is feltalált permetezők (pulverisator) alapján egyesítette, vagyis e czélra egy ujabb alakú permetezőt készíttetett kettös labdáj~1 fújtatóval ellátva.
Riehardson eszközével a bőr vagy teljesen megfehéríthetö, a midőn még a mélyebben
fekvő képletek is érzéketlenné lesznek, vagy pedig csak fölületes érzéketlenítést idézhetni
vele elő.
Azonban nincs épen szükségünk Richardson eszközére, különösen ha valakinek fúvóval
ellátott permetezöje már űgy is van, a melylyel épen űgy lehet érzéketleníteni, eH:;nye csak
az, hogy könnyebben kezelhető s a szétporlasztott aether-részletek nem terülnek annyira
szét s igy nem megy annyi veszendőbe, mint egyéb permetezöknél.
.Használjuk bár Richardson eszközét vagy valamely közönséges permetezőt, ha mélyebben fekvő képleteket akarunk érzéketleníteni, akkor föltétleniil vegytiszta aetherre van szükségünk, mig a fölületes érzéketlenítésre a közönséges kereskedésbeli is elégséges.
A teljes érzetlenítést .akkor eszközöljük, ha mélyebbre akarunk hatni s működésünk
remélhetőleg tovább fog tartani, míg felületesebb metszéseknél pár másodperczig tartó eljárásnál a csekélyebb fokű is elégséges.
Hogy azonban teljes fájdalmatlanság jöjjön létre, megkívántatik a borégény vegytisztasága mellett még az is, hogy a bőrt érő sugár egy újjnál hosszabb ne legyen. Három
t1jjnyi hosszt1 égénysugár úgy hat, mint 6 rész égény, 2 rész chloroform vagy 7 rész aether
s 1 rész chloroformból álló elegy; ezek mindegyike csak fölületesebb érzéstelenséget eredményez, az utóbbi elegy azonban valamivel hatásosabb.
Midőn tiszta borégényt használunk 10-15 másodpercz alatt teljes fájdalmatlanságot
támasztunk s a bőrben mi érzés sem mutatkozik, míg az fehéredni nem kezd, ekkor azonban
éles égető ?izsergés keletkezik. Ha azonban az égény akár hangyhalvag, akár borlangg~l kevertetJk, az érzetlenség csak 4-5 elsöpercz mulva áll be, a végül támadó érzés pedig tompa és erős. A betegek a tiszta borégénynyel való kezelést jobban szeretik.
Mint már fönnebb érintém , hogy tiszta égényt rövid vagy hosszú sugárral
vagy épen. az égénynek csak elejét használjuk-e? attól függ, vajjon mélyen vagy fölületesen. fekvő idegeket akarunk e érzésteleníteni; megjegyzendő azonban, hogy a tiszta égény s
rövid s~gár alkalmazására a szövetek jobban összehú?.ódnak s egyszersmind tömöttebbek lesznek, mmt a hosszű sugárnál, vagy az égény elegyénél. Ugyanazért nagyon vérdús részek1

nél a r~vid sugár~ alkalmazzuk, a vérzés csillapítását is '. egyúttal jelentékenyen eszközölhetvén, m1g a hosszu sugár s az elegy oly helyeken alkalmazandó, hol a szöveteknek ipuha
milyen p. o. a sérvműt.ét
állapotban való megmaradása eljárásunknál föltétleniil szükséo·es
0
sipoly s tályognyitás stb.
'
'
. Mióta "R;ichar~sori: eszközét a nagy világnak bemutatta (1866), azóta úgy Játszik a helybeli érzetlemtés mmdmkább nagyobb tért foglal el a gyakorlatban s nem méltatlanul, mert
m~g így műtéve a beteget, ha elég ügyesen alkalmazzuk az érzéketlenítést, beteg semmi
fájdalmat se171 érez s főként, ha kényes helyen történik a műtét, az ébren levő beteg kedélyére
lehet beszélm, hogy nyugodtan viselje magát, míg átalánosan kábított egyénnél több segédre
van szükségünk, kik a végtagokat rögzítik, nehogy a beteg a műtevöt működése közben akadályozza s a mi a legfőbb egyik jó tulajdona, hogy általa a beteg élete soha semmi veszélyes
állapotba nem jő, mi a chloroformirozás mellett vajmi gyakori.
.A szaklapok hasábjaiban olvastuk, hogy Spencer Wells hírneves angol nőgyógyász m. é.
martms 16-án petefészek tömlő metszést (ovoriotomia) vitt véghez oly betegen, kinél a tömlő
nagysága miatt a máj s .a szív annyira felfelé voltak tolatva s a tüdők összenyomva, hogy
a chloroformot alkalmazni a legnagyobb vakmerőség lett volna. Beteg a műtétet minden fájdalom nélkü 1 tűrte s csak akkor volt némi szükség a chloroform beszivatására, mi dön a tömlő
odanövését kellett elválasztan~ mely ha nincs jelen, a helybeli érzetlenítés a mütét fájdalom nélküli bevégzésére elég leendett volna.
Ugyancsak mult év martius havában <ireenhalgh tnr. császár-metszést vitt véghez, melynél a helybeli érzetlenitést Richardson tr. maga eszközlé rövid sugár mellett, a midőn 25
fuvó nyomásra már érzetlenség mutatkozott, beteg cs;:i,k akkor árult el kellemetlen érzést,
midőn Greenhalgh az erősen összehúzódott méhbe nyúlt. Az egész műtét 20 perczig tartott,
maga a méh is annyira összehúzódott, hogy az a szem elöl a kis medenczébe tünt el.
Mult év julius havában Newmann tr. (Stamfordban) vitte véghez szintén helybeli érzetlenítés mellett a császármetszést Richardson eljárása szerint, mely esetben a beteg némi karczolási érzésen kivi.tl egyebet nem tapasztalt, míg a harmadikat újra Greenhalgh tr. vitte
véghez minden fájdalmas érzet nélkül, mely esetekből Richardson tr. következő korollariumot vonja :
1) A műtételek alig jártak valami fájdalom.mal s ezt is csekély szülfájdalomkint lehet
tekinteni.
2) Az első császármetszésnél beteget a mfüét előtt hányinger lepte meg, de a helybeli
érzetlenítés mellett hányás nem következett, mi chloroform általi bódításkor bizonyosan el
nem maradt volna, akkor pedig a belek a sebbe jutván a műtét hosszabb lefolyású és bonyolódottabb leende.
3) A hideg a vérzést csillapította, a vesztett vér a 3 obonyt nem haladta tűl.
4) A hidegnek köszönhetni, hogy a méh oly hathatósan huzóqott egybe.
5) A betegek a műtét alatt semmi rázkodást sem szenvedtek, míg chloroform mellett
nem egyszer fordúl elő, hogy metszéskor összerezzennek s a szívlökések megállanak, a légzés
kimarad.
6) Hogy az eszmélet nem hiányzott, az a műtétkor elönyűl szolgált, így a beteg nem
nyugtalankodott, mindig csendesen viselte magát s midőn egyszer az egyik felszólíttatott,
hogy a rekeszizommal ne nyomjon lefelé, azonnal engedelmeskedett.
7) A műtét alatt legkevésbé sem kellett attól tartani, hogy a beteg meg fog halni.
Ezen a helybeli érzetlenítésröl kedvező körülmények olvasásakor már kezdetben mindjárt tettem kisérleteket minden irányban, azonban azok csak addig mentek, hogy egyik
egyénnél a bőrt pár másodperczczel hamarább, másiknál később tudtam érzéketlenné tenni
s hogy ezek közöl egyiknél korábban, másiknál később tért vissza az érzékenység, azonban
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daczára a fenntebb előso1·olt fényes eredményeknek teljes bizalmat nem helyeztem benne különösen nagyobb műtéteknél, míg később a kedvező véletlen ebbeli kételyemet teljesen
elhárította.
Ugyanis Ráth tr. szülés~i tanársegéd barátom uno~a nőv~rén' ~ ~óig ta:tó hosszas. szenvedés után hashártya mögötti tályog (abscessus retropentoneahs) fe1lodött kia bal oldah vese
és a lép közötti tájon, a mely, midőn a betegség negyedik hónapja végén a tanácskozásra
hivott Hoffmann tr. kórházi főorvos úr által felismertetvén, sem a kezdetleges hüvös borogatások, sem pedig később a meleg pépek, zsongítók, a felszívódást, szétoszlást elősegítő szerek
alkalmazása mellett nemhogy engedni látszott volna, hanem a pár hó előtt viruló egészségnek
örvendő lányka, a hosszas szenvedések által er~jében. teljesen megfogyva a végkimerülés,h~z;
közel volt. Ekkor Hoffmann tr. a tályogmegnyitását Javalotta s annak eszközlésére én szohttattam fel.
A tályogot fedő képletek vastagsága, azoknak nagyfokú érz~kenysége s az egy.énnek
erejében csaknem végképeni kimerülése chloroform alkalmazását tiltotta, ugyanazért aJánlottam kisértenénk meg a helybeli érzetlenítést. Ezen ajánlatom készr:;éggel elfogadtatván, Ráth
tr. barátomltt kértem fel annak eszközlésére. Eszközöltük pedig az érzetlenitést nem ugyan
Richardson-féle eszközzel, melynek akkor még birtokában nem voltam, hanem egyszerü fecskendő alakú Fischer-féle permetezővel. Körüll}elől 2 perczig alkalmaztuk az éP-ény-sugárt
4-5 hüvelyknyi magasságban, midőn én egy kétélű gerely kusztorával vitt~m véghezjunius
19-én 1866. a műtétet, a midőn a beteg az ejtett sebzés mikor történtéréH mitsem tudqtt, sőt
még azt sem érezte, midőn az ürt kutaszolván, azt lefelé mélyebben terjedőnek találtam s a
O'eny szabadabban térténhető kifolyása végett a már készített nyilást vájtkutasz s kusztora
~egítségével tágítottam s csakis körülbelől 20 percznyi idő multával, midőn már a genyszalaO'Ot vezettem be, kiáltott fel beteg: „Jaj mi történik velem, ugy-e most operálnak?!"
5
,
Ezután pár napra egy cseléd-lánynak az állcsúcsáról papillomát irtottam ki ~e!ybeli
érzetlenítés mellett Verebélyi László tr. segítségével, mely esetben még a seb egyesi~eséhez
szükség'elt csomós varratokat is a betegnek minden fájdalom érzése nélkül vé~eztem. ugyanezen lány balczombja mcllfelszínéről idegdagot irtottam ki rögtön az előbbi után s a beteg
semmi fájdalmat sem panaszolt.
.
.
,
Pár napra ezután a sebészi kórodán egy erőteljes, de túlérzékeny férfi JObb.laba nagyujját izelte ki Balassa tnr. úr rákos elfajulás következtében, mely esetben a locahs anaesthesiát én alkalmaztam. A miitét teljesen fájdalomnélküli volt, a sebfölületen sem parenchymatosus sem üteres vérzés nem levén a sebszéleket a kiizelés végett eszközölt érzetlenítés
'
rovására
lehetett minden fájdalom nélkül egyesíteni.
. .
Ezen sikeres kiizelés után Balassa tnr. úr a helybeli érzetlenítést úgy a kórodai, mmt
magán gyakorlatában széltében alkalmazta, sőt tudok egy esetet, hol egy rakonczátlan fi~na~
szándékoltuk a tenyerébe jutott üvegdarabokat chloroform alkalmaz~sa ~ellett eltávohtam,
képtelenek levén őt chloroformirozni, a helybeli érzetlenítés mellett pedig vigyorogva bámulta,
mint metélik tenyerét s hogy az nem fáj neki.
Több ily sikeres esetet tudnék még felhozni, hol a helybeli érzéstel~nítést alkalm~~tuk
nem csak kisebbszerű, de nagyobb péld. emlő-csonkításnál s nagyobb ujdonképletek knrtásánál hol mindenütt a kívánt sikert eredményeztük, azonban nem akarván a tisztelt gyülés
bizal~ával s béketürésével visszaélni, azok mellőzésével csak annyit akarok még megemlíteni,
hogy ezen helybeli érzéstelenítésr:;el megismerkedni s az eszközt birni mai napság ép oly
szükséges, miként egy gyakorló orvos sem nélkülözheti a subcután fecskendőt ; különösen
pedig ajánlom vidéki ügyfeleimnek figyelmébe, kik sokszor kellő segédlet nélkül kénytelenek
valamely műtétet véghezvinni, ezen szerben hatalmas segédre találnak.
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A herék gümősöd ésé ről.
FANTA ADOLF tr. Sz .. Fehérvár főorvosától.

A güm~kór főleg azért oly veszélyes és rettegett, mert rendesen az életre nélkülözhetlen
szerveket, milyenek az agy, tüdő, bélcsatorna támadja meg. A herék az életm{iködések közt
szintén fontos szereppel bírnak, talán épen azért képezik a gümőkórnak is egyik kedvencz
helyét. A gümők elsőlegesen többnyire a tüdőkben lépnek fel; az agyi tünetek, a kimerítő
hasmenés, mint az illető szervek gümősödésének kó1jelei, a tüdőnek már előrehaladt gümő
k61ját kisérik. A herében. a gümé>k többnyire késé>bb fejlődnek ki, mint a tüdőben . Vannak
azonban oly esetek is, melyekben a herék megbetegedése elsőleges.
A gümős lerakodások a mellékherékben kezdődnek, sárgás, puha, sajtszertí. anyag alakjában, mely körül a herék állománya tömött kötszövetté fajúl. Ezen lerakodások később az
egész herére, ondózsinórra, nyirkmirigyi·e, húgyszervekre és hashártyára is elteijednek. A gümős here nagyobb térfogatú, kemény és ha a gümők fPlületét is ellepték dúdorzatos; a gümők genyesen szétmálván fekélyeket, sipolyokat és barlangokat képeznek, végre az egész
herét elroncsolják.
A mult hónapban a heregümősödésének igen érdekes esetét kezeltem, melyet bátor leszek a következőkben közleni s egyúttal a kiirtott gümős herét bemutatni.
H. József, 26 éves, acsai születésű, csizmadia legény, f. évi junius 10-én vétetett fel a
fehérvári városi kórházba. A betegnek jobb heréje ökölnagyságú, kemény tapintatú, egyenletes felületű és nyomásra kissé fájdalmas; a borék színe és összeállása rendes, kivéve, hogy
a külső oldalon a here közepének megfelelőleg lencsenagyságú folytonosság hiány látható;
az e helyen bevezetett kutasz a herét haránt irányban keresztülhatolja és gömbje erősebb
nyomás mellett a tulsó oldalon érezhető; ezen nyilásból nyomásra zöldes, bűzös híg geny
nagy mennyiségben ömlik ki és azonkivül is folytonosan szivárog. Az ondózsinór, valamint
a bal here teljesen épek, a közel fekvő nyirkmirigyek beszűrődve nincsenek és a húgyszervekben rendetlenség nem észlelhető.
A beteg elsoványodott, bőrszine haivány, a tüdők egészségesek; étvágya nincs, de a
székelés rendesen történik. A nyakon levő nyirkmirigyek nehány év óta beszűré5dvék és diónagyságú csomók alakjában tapinthatók.
Az egyén elbeszélése szerint a betegség egy év előtt kezdődött, midőn a jobb here alsó
részében daganatot vett észre, mely kevéssé fájdalmas volt és folytonosan növekedett, míg az
egész herét körébe vonta és a jelen nagyságot elérte. A daganat két hónapra keletkezése után,
a mostani sebnyilás helyén érzékeny és puha lett, azután felfakadt s azóta szünet nélkül genyed. A beteg több ízben orvosoltatta magát, a pesti Rókus kórházban is kezeltetett, de minden szerelés sikertelen volt.
A kutasz általi átjárhatóság és a nyomásra nagy mennyiségű genynek kiürülése világos
jelei voltak annak, hogy a herében genyüreg van jelen. Azon kör~lmények, hogy egyrészt
az egyén görvélyes alkatú, a daganat lob nélkül keletkezett és mmden szereléssel daczolt,
másrészt, hogy a here egyenletes felületű, fájdalmatlan és 10 hónap alatt sem növekedett,
kizárták mind az egys,;erű lobból származó genyedést, mind a rákos elfajulást és jelenlevő
gümősödésre genyes széteséssel és ba.rlangképződéssel utaltak.
Szükséges volt, hogy a hosszan tartó és a beteg erejét kimerüléssel fenyegető genyedés
megszüntetése legyen a kezelés főczélja. E végre 10 napig iblanyfestvényt löveltem a sebüregbe, de eredmény nem mutatkozott; megkisértettem ugyanannyi ideig a Fricke-féle öf!sze·
Mágyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai.
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nyomó kötést; a daganat a kötés alatt az üreg falainak egymáshoz közeledése által megapadt
ugyan, de a kötés levétele után elöbbeni nagyságát visszanyerte. Miután a megkisértett eljárások a genyedést meg nem szüntették, sőt a beteg mindinkább gyengült, a herekiirtására határoztam magamat.
'
A műtételtöl nem palástoló hatást, hanem gyökeres gyógyúlást reméltem, mert sem a
szomszédos mirigyek beszűrödve, sem gümök a test más valamely lényeges szervében jelen
nem levén, a daganat kiujulásától vagy más testrészből kiinduló életveszélytöl tartani nem
kellett.
Ezen esetben a herében gümöket, a nyirkmirigyekben pedig görvélyt találunk; ez véleményem szerint bizonyítéka azon rokonságnak, mely a gümőkór és görvélykór közt létezik,
s melynélfogva sokan a gümős és görvélyes képzödések szövettani hasonlatosságából kiindulva a görvélykórt a mirigyek, savós hártyák és csontok gümökórjának tartják. A herék
gümősödése rendesen más szervek gümősödésével jár, itt pedig gümök helyett a rokon vagy
azonos görvélyekkel párosult.
·
A kétféle műtételi modor közöl a here kifejtését választottam. A Zeller-föle eljárás, mely
szerint a here a bőrrel együtt egy metszéssel eltávolíttatik, véleményem szerint elvetendő,
mert a bravourszerű gyorsaságon kivül más elönynyel nem bír s az ép és kóros szövet közti
határ biztos kijélölését lehetetlenné teszi. Miután a beteg chloroform által érzéketlenítve volt,
két félholdalakú metszés által, melyeknek végpontjai egymást érintették, a sebnyilást körülfoglaltam s a herét szikével történt metszések által kifejtettem. Az ondózsinór az ondóve-zeték kivételével leköttetvén, átmetszetett. Az együttes lekötést az edények egyenkinti fölkeresésének azért tettem elébe, hogy az utóvérzésektöl biztosabb legyek. A borékból történt
csekély terimbeles vérzés csillapítása után a sebet négy varrattal egyesítettem.
A seb gyógyulása rendesen történt; az ondózsinór lekötött vége 14 nap múlva a műté
te! után levált és elutazásomkor csak kis teijedelmű, tisztán sarjadzó sebfe_lület volt még jelen.
_
A beteg kinézése tetemesen megjavúlt, étvágya megjött.
A kiirtott here hárt.y ái épek, nagysága ökölnyi, állománya kemény, fehéres, tömött szövetté változott, melyben helyenként borsó eg~sz mogyoró nagyságú, sárgás, puha sajtszeríi
anyagból álló góczok fés~kelnek. A here közepét tyúktojás nagyságú üreg foglalja el, mely
a sebnyilássarüregjárat által van összekötve; ezen üregnek falai az agytekervényekhcz hasonló dudorzatokat képeznek, melyek egymástól öblözetes bemélyedések által elválasztvák;
ezen falzat zöldes, bi-ízös genynyel fedett, melynek leöblitése után sárgás szinii, puha, duzzadt és sima szövet tűnik elő. Ezen öblözetes üreg az egyes gümőgóczoknak: genyes szétmálása és összenyilása által keletkezhetett; a here állományának kérges elváltozása , valamint
az üreget bevonó lágy szövet pedig azon visszahatási lob eredményei, melyet a gümőknek
lerakodása és elgenyedése a környezetben előidézni szokott.
A górcsöi vizsgálatnál .a here állománya kötszöveti rostokból állónak mutatkozott, melyek a leírt üreg közelében genytekecsekkel voltak körülvéve; a puha, sajtszerű anyag pedig részint ép, részint összezsugorodott genytekecs·ekböl állt.
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· Gyakorlati közlemények a testegyenészet (orthopaedia)

köréből.

BATIZFALVY S. tr., egy. m. tanár és gyógyintézeti igazgatótól.

Oldalgörnye, csip-ízületi lob, dongaláb.
Intézetem tudomás szerint kiválólag elferdülési esetekkel foglalkozik (anélkül azonban,
hogy miiködési köréből más, akár sebészi, akár belbetegeket kizárna). Országos s egyátalán
minden köz-segély nélkül állván az fel szinte ~ilencz esztendeig, ez idő alatt - sok járó
beteget ide nem számítva - közel harmadfél ezer (2306) betegnel< nyujtott orvosi segélyt
és czélszerű ápolást. Ezek közöl 1600 a testegyenészi osztályon ápoltatott, nevezetesen 415
gerinczoldalgörnyés(scoliosis), kik közől 309 részint tökéletesen meggyógyúlt, részint lényegesen javúlt; 220 gerinczpúpos (kyphosis), kik közöl 151 javúlva hftgyta el az intézetet;
119 csip-izületi lob (coxitis), mely nehéz bajban szenvedők, bár mint tudva van, későn keresik fel csak a szakértő orvos tanácsát, mégis 79 állittatott helyre annyiban, hogy noha némileg rövidebb alvégtaggal, de még is minden feltünőbb - biczegés nélkül járni-kelni tudtak;
98 térdizületi lob 86 g·yógyulással sat.
Az intézetben elferdüléseknél alkalmazott gyógymódra nézve csak annyit jegyzek meg,
hogy az általam már annak megnyitásakor tanulmányaim és külföldön szerzett tapasztalataim alapján felállított elvektől eltérni, eddigelé semmi okot sem találtam. Felhasználtuk
akkor s felhasználjuk most még inkább a gyógytudmány minden jelesnek ismert eszközét
és hatányát a gyógyczél elérésére. Azért, mint már több izben említém, nem nyugodtunk
meg a testegyenészi eseteknél a gépek kizárólagos használatában; de sőt az egyedi eseteknél, midőn sebészi műtét (péld. inmetszés sat.) előzte meg a gyógykezelést, erre következő
leg a gépet és utólag a gyógytestgyakorlatot is alkalmaztuk. Figyelmünk kiteijedt az üde
lég folytonos élvezetére, a szabályozott és a tápláló étrendre, a zuhanyra, ahüvös mosásokra,
a villamozásra sat. Görvélyes gyermekeknél pedig a vérvegyület javítására belszereket is
_
adagoltunk.
Következik most, hogy a lefolyt évben gyógykezelt egyes kóresetekről szóljunk részletesebben.
Mindenekelőtt mi az oldalgörnyés betegeket illeti : a bajok e neménél, fennnyilvánított
elvünknél fogva, a megfelelő gépek alkalmazásán kivül, fősúlyt fektettünk a szabályozott
gy6gytestgyakorlatra. Cselekedtük pedig .azt azért, mert a legujabb kórtani vizsgálatok nyomán (Virchow) bebizonyúlt, mikép a közönséges oldalgörnye az izmok elsöleges bántalmá~ól származik; nevezetesen a gerinczfeszítö-izmok részint rostos, részint hájas elfajulásából.
Es igy jő létre az, hogy a kórosan elfajult hátfeszítök zsongerejüket elvesztvén, a gerinczoszlopot s a ránehezedő fej és vállak súlyát egyenes irányban tartani képtelenek. A szálagos
képletekben s az egyes csigolyaiestekben létrejövö kóros elváltozásokat napjainkban - a legtöbb esetben - másodlagos tüneményeknek tartjuk:. Ezek igy lévén, főgondjaink közé
számítottuk első sorban az alkati vizonyokon segíteni és a többé-kevesbé elgyengült s bénult izmok zsongerejét helyreállítani. S e czélból mihez is folyamodhattunk volna inkább,
mint a gyógytestgyakorlat azon szabatos alkalmazásához, melyet az idén Emich Gusztáv
kiadásában megjelent „Gyakorlati testegyenészet" czimi.í munkámban bővebben irtam le. Látható ebből, hogy itt az egyes mozgások mindig az egyedi esethez szabatnak s csupán azon
kórok és elgyengült izmokra szoríttatnak, melyek l~ginkább éppen a zsongítást igénylik.
A gyógytestgyakorlaton kivűl, mely naponkint rendszeresen alkalmaztatott, ilynemű
betegeink több óráig a Bükring-féle egyenesítő ágyon feküdtek vizirányosan.
30*
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A lefolyt intézeti évben gyors növésnek indúlt sok fiatal oldalgörnyés lánykát hoztak
az intézetbe, kik a bajnak első vagy második fokában szenvedtek. Ezeknél 3-4 havi rendszeres kezelés bámulatos eredményre vezetett. A magasabb fokú bajoknál azonban már
több hónapra volt szükség, hogy a bajon javítsunk, vagy teljesen segítsünk.
Az előadottakból kiderül, mikép az oldalgörnyéseknél főleg az alkati viszonyok javítására irányoztuk föfigyelmünket. Alkalmaztuk az egyéni esetnek megfelelő svédgyógytestgyakorlati mozgásokat. Ha a szükség úgy kivánta, könnylí. támlcészüléket is vettünk
igénybe, melyet, a beteg olyankor viselt, midőn a vízirányos fekvésből étkezés vagy séta
végett kelt föl. Es annyit őszintén mondhatunk, hogy ezen gyógyeljárásunk a könnyebb
eseteknél fényes sikerre, a súlyosabbaknál pedig némi javulásra vezetett. Mert annyi bizonyos, hogy ha a magas fokú oldalgörnyén többé segíteni nem lehet, örvendünk, ha gyógykezelésünk által még ily esetekben is némi javulást eszközölhetünk.
A gerinczoszlopnak egyéb , gyérebben előjövő bajairól ez alkalommal szólani nem
akarunk, hanem ezennel áttérünk a csipizlob bántalmaira, melynek köréből a lefolyt év alatt
több tanulságos esetet volt alkalmunk megfigyelni.
Legyen szabad a többi közöl különösen egy 5 éves krassómegyei kis leány esetét
felhozni, ki 1866-ki november 22-én hozatott az intézetbe még egészen ki nem aludt csipizlobbal.

A baj ismeretlen okból származott. A kis gyermek gyönge ideges testalkattal, de feltünöleg gy~rs és élé~k észjárással bírt, - mint ezt a görvélyes gyermekek nagy részénél
tapasztaljuk. - Vizsgálat alkalmával azt vettük észre, hogy a jobb alvégtag, valamint a
csip- úgy a térdizíiletben is zsugorodva van. A t'érdizlí.let zsugora azonban némi csekély
nyujtásra is már igen sokat engedett ; de a czombiz-zsugornál ezt kézerővel nem eszközölhettük. Midőn pedig e1 1 őteljesebb szenvedőleges és cselekvő mozgásokkal kivántuk megtudni a csipizület mozgékonyságának illető fokát, akkor ez erős ebb műveletre a medenczc
mindig együtt mozgott az alvégtaggal, jeléül, hogy a szerves izzadmány az izűletet szabad
mozgásaiban erősen korlátozta. A czombkonczot ellenoldali társához nagy mértékben közelítve találtuk úgy, hogy álló helyzetben a két alvégtag csaknem kereszteződött egymással.
S midőn a bántalmazott jobb alvégtagot a bal egészségessel fekvő helyzetben egyhtí.zamos
irányba hoztuk, azt tapasztaltuk, miszerint a jobboldali medenczefél hátra és fölfelé hág s
ezáltal - mit ily esetekben rendesen észlelünk, - a gerinczoszlop az ágyékgerincz táján
előgörnye (Lor~osis) idomáb,an hajott előre. A beteg legjobban szeret feküdni a bal egészséges oldali - csípőn. Es midőn igy fekszik, akkor azt látjuk, hogy a jobboldali csípő
s ugyanazon oldali tompor erősen kidülled és hogy e gömbölyded dagadt táj nyomásra még
mindig érzékeny.
A tompor mögött hegedő félben levő fekélyt látunk, mely az izületi genyedés maradványa.
Midőn a. beteget víz~rán~os he~yzetben vizsgáltuk meg, pontos mérések folytán azon
eredményre Jutottunk, m1szermt a Jobb alvégtag 3 és 1/ 2 hüvelyknyivel rövidebb a másiknál.
Mii;id~zen pontos és figyelmes vizsgálatok nyomán arra jöttünk, hogy esetünkben heveny cs1p-1zlob után hátramaradt nagyfokú czombiz-zsugorral és némi ízületi lobos folyamattal van dolgunk, mely zsugor létrehozását kitünőleg a czombkoncz hajtó és közelítő
izmainak összehuzódása és tetemes rövidülése okozta, annyivalinkább, miután a czombhajlatban a karcsu, a belső csip-izom, a horpasz, a fésűs- és a szabó-izmok eredő pontjait valóságos
húrszerű feszülésben találtuk .
.. A gyógykezelést illetőleg ezen ?Y~rmeknél mindenekelőtt a föltétlen nyugalmat rendeltuk meg olyképen, hogy ablakos turómészkötéssel ellátva, a gyuladás három hó folytán
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annyira szűnt, hogy a gép általi nyujtásra gondolhattunk. S ezt annálinkább tehettük,
mert a genyedő sebfelület ezen nyugalmi idő alatt teljesen beforrt s a czombizület valamint
szenvedőleges, úg) cselekvő mozgatásokra sem
volt érzékeny. Az igen megrövidült alvégtagot
ekkor kezdtük testegyenészileg nyújtani s örömmel tapasztaltuk, hogy a gyermek minden kellemetlen körülmény nélkül a lassu nyujtást igen
jól tífri.
A lassu nyujtást részint a Langer-féle amerikai géppel
eszközöltük, - melyet ezen alkalommal van szerencsém bemutatni - , részint pedig az ágynak fej- és lábvégéhez illesztett csigán futó sulyokkal felváltva hajtottuk végre.
Az imént érintett amerikai csip-iznyújt6gép (Lásd 1-sö ábra)
két, - egy felső és egy alsó - sárgaréztokban járó csavarkészülékből áll. A gép felső félholdképű része, a medencze küloldalához támasztva, a rajta lévő szallagok segélyével a czomb köriH - a czombhajlaton át - megerősíttetik ; alsó vége pedig
a külbokánál, az egész alvégtagra tekert ragtapasz-csík és pólya oldalt kiálló végéhez csatoltatik.
A nyujtás , a gép közepén levő csavar forgatása által
fukonkint történik, mialatt a felső és az alsó sárgaréz-tok mindinkább távolodik egymástól. Ezen gép használata mellett a beteg fel s alá járhat. A kinek tetszik tisztelt ügyfeleim közöl,
annak gyermeken a gép gyakorlati alkalmazását is szivesen
bemutatandom.
Nyolcz havi kezelés után örömmel tapasztaltuk, hogy azon
gyermek, mely azelőtt mankó segélyével sántikált, most minden támeszköz nélkül, bár némi kevés biczczentéssel jár-kel.
E ritka szip eredményről jelen nagygyülésünk egyik érdemteljes alelnöke, Kovács S. Endre királyi tanácsos úr ő nagysága is önszemlélet útján győződött meg.
Még egy, az ötödikbe áthajló negyedfokú dongalábban .szenvedő 9 éves bácsmegyei fiúról kell itt megemlékeznünk, k1 ezelőtt a gyógykezelés minden nemén átvergődött, azonban eredmény nélkül.
Midőn a beteget 1867-dik évi május 26-dikán intézetünkbe
hozták, baján azt észleltük, mikép a bal láb nagy közelítésben áll ellenoldali társához s járás közben - mi mankó segítségével történt, - a beteg a lábhátra lép föl. A lábtö-izület
ugra és sark.csontja a hajó és koczkaképii csonthoz viszonyítva,
mintegy félficzam idomában dülledtek kifelé i. nem feküdtek tehát
a nevezett izcsontok egy síkban, hanem saját tengelyük körül
körfordulatot képezve, feltünöbb szögletben tértek el egymástó.!.
Az illető izfelületek ilyetén elváltozásánál azon szálagok is
szenvedtek, melyek a nevezett csontokat egyesítik; ezek termé1-sö ábra.
szetesen az ízületi csontok elferdült helyzetéhez alkalm:izkodtak.
A megrövidült és erősebben működő izmok sorában ez esetben is a hátsó sípizmot s a gázizmokat (gastrocnemii) találtuk; mig a meghosszabbodott s gyöngébb izmok között a szárkap-
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csi (mm. pe~·onei), a lábújjak feszítő. é~, távolit? izmait stb. észleltük. A lábtalpon s annak
belszélén mmden szálag meg volt röv1dulve; m1g a lábháton hosszabbodottaknak tapasztaltuk azokat. A lábikra izmai elsoványodtaknak észleltettek, a bal térd befelé volt irányozva A
számtalan harántredővel borított s mintegy kivájt lábtalp hátfelé, a feltűnően boltozatos '1~bhát pedig mell- és lefelé tekintett . .
- Az achillesinat rövidültnek s
ennek következtében a sarkat felhuzódottnak észleltük. - A sarok
ezenkivül még olyképen fordúlt befe~é, hogy a földet semmiképen sem
érmtheté. A lábujjak a jobb láb
közepének feleltek meg és igy a
bal láb fölöttébb rövidültnek látszott. Az egész láb csaknem idomtalan gömb alakjában tünt fel.
N e:ezetes ezen esetnél, hogy
e nagy fokú elferdülés az achillesin bőralatti átmetszése után nvolcz
hét. alatt annyira javult, hogy a
régi ferde (Lásd 2-ik .ábra) és az
új~bbi teljesen gyógyúlt láb (Lásd
3-ik ábra) természethű gipszlenyomat
után készített rajz~íra, bizo2-ik ' ábra.
nyára mindenki a legnagyobb meglepetéssel fog tekinteni.
A bőralatti inmetszés után negyednapra betegünknél a Stromeyer-féle nyujtó gépet alkalmaztuk. Azután négy hétre használatba
vettük a Scarpa-féle járó gépet,
melynek segélyével az ifjú egészen
talp~a lépett s minden nehézség nélkül Járt-kelt.
Bef~je,zésül a bénult és fonyadt
.
izmok erős1tésére a villamozást és a
helybelített gy6gy-testgyakorlatot
alkalmaztuk. Igénybe vettük a beteg alvégtagra a hideg mosásokat
és a szeszes bedörzsöléseket is. A
villamáramotkiváltképen a láb haj. lító izmaira vezettük. A helybelített
gyógytestgyakorlat segítségével pe3-ik ábra.
dig betegünk bal lábán, főleg a
.
megrövidült szálagok nyujtására szokott mód szennt - belüh-ől kifelé eszközölt félkörű forgatásokat tettünk.
F~ganatba vettük ~ lábnak fokozatosan hajtó, kés6bb ellenállással összekötött gyakorlásait. A befelé hajlott térd kiegyenesítésére az alszár és a czomb rendszeres kifelé
gördítése hajtatott végre. Alkalmazásba vétetett ez esetnél is a láb hajtó izmainak gyö-
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mös~ölése, gyurogatá.sa és ligyancsakazoknak egyidejű gyöngéd verdesése a kézújjak élével.
A villamozást .hetenkmt h.áromszor vettük igénybe. A helybelitett (localisalt) gyógytestgyakorlat naponkmt a reggeli órákban alkalmaztatott. Szeszes bedörzsölésül esténkint a láb hajtóizmaira spir. l:lerpylli, formicarum, rosmarini egyenlő mennyiségii vegyülékét használtuk,
melyhez egy-két nehezéknyi tinct. cantharidumot adattunk.

Néhány szó a· gipsz-kötésről.
PATZAUER MÓR, mütőorvostól Bécsben.

Van szerencsém rövid előadásban a rögzítő gipszkötésről általában, különösen pedig
ennek azon neméről értekezni, mely hadjárat alkalmával a sebesültek tovaszállításánál legalkalmasabb. Megemlítendőnek vélem: hogy noha a magángyakorlatban is gyakran nyúlunk
a kötszereléshez, ez mégis leginkább és legelterjedtebben a táborban történik; azért nagy
figyelmet kell arra fordítanunk, hogy a kötés minden körülmény közt alkalmazható - nemkülönben minden tekintetben czélszerű legyen. Gondoskodnunk kell tehát, hogy a kötanyag
mennél olcsóbb és megszerezhető legyen, hogy szállítása ne já1jon nehézséggel, hogy az
állandó kötés gyorsan legyen alkalmazható és épen oly könnyen levehető s végre a sebesültek tovavitelénél is kie1égít6nek bizonyúljon. Az elősoroltakat indokokkal támogatni fölöslegesnek tartom, mivel gyakorlati értéküket kiki belátja.
Mindezen kelléket a gipszkötésnél találjuk fel, mely ismert előnyeinél fogva igen helyesen alkalmaztatik az említett czélra. Használatát a következőkben kivánom t. szaktár.saimmal megismertetni :
A hold. Schuh tnr. által használatba hozott úgynevezett „nyomfoltkötés" (Compressverband) legegyszerlibbje könnyen készítheW olym6don, hogy az illető tagot száraz pólyával
körkörös menetben körültekervén, r eá két-három rétben gipszpépbe mártott nyomfoltot borítunk, mire a hirtelen megszáradt anyagot ismét körülpólyázzuk, vagy háromszögű kendők
segélyével körülveszük, hogy tartósabb legyen.
Ha nem egy, hanem két nyomfoltot alkalmazunk olymódon, hogy ezek mindegyike
csak fél oldalát födi az illető tagnak, czélszer{ibb kötést kapunk, a mennyiben könnyebben
bontható le.
Annak daczára, hogy az ily kötés mihamar elkészül, még sem elégíthet ki bennünket
egészen, mert a kétszeri körülpólyázás s illetőleg a felbontás valamivel több időt igényel.
E bajon segítendő Dr. Port, bajor katona orvos, oly kötést alkalmazott, mely rövid idő
.alatt ~észül el, igen könnyen és gyorsan vcheW le és tehető ismét fel. Eljárása következő.
Ő egy vászondarabot használ, melynek hossza a bekötendő tag hosszával .egyenlő, míg
szélessége ennek kerületét mintegy 1"-lyel meghaladja. Ezzel a sérült tagot közvetlenül köritlveszi s a két oldalról jövő és egyenes vonalban érintkező vászonlebenyeket gombostűkkel
·összetűzi. Erre a tűktől mindkét oldalt egy-egy újjnyi széles csíkot szabadon hagyván a
hevenyészett vászonharisnyára kellő vastagságban gipszpépet vagy ebbe mártott nyomfoltot
tapaszt, mi rövid idő alatt megszárad és a kötés kész. Ha a sérült tagot meg akarjuk nézni, .
.csak a tűket kell kihúznunk és a kötés széleit szétvonnunk. Ha pedig a kötést ujra a taghoz
illesztjük, csak a vászon szabadon maradt széleit kell a tűkkel ismét összetűzni.
Dr. Port e gipszkötésnek egy módosítványát is ajánlja, mely az előadottnál még alkalmasabb. A különbség abban áll, hogy mig az elsőnél csak egy vászondarabot használ, e
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másodiknál kettőt alkalmaz és pedig olymódon, hogy a két vászondarabot egymásra teríti és
középvonalukhoz közel két sorban - egymástól mintegy egy újjnyi távolra eső varrat által egyesíti úgy, hogy az egy sor varrat a középvonal egyik, a más a másik oldalára esik, azután
következően jár el. Az így elkészített vászonlebenyeket leteríti és a sérült részt, pl. az alszárt
reá helyezi úgy, hogy a varratok közti csík a végtag hossztengelyével összesik. Ezután a
két felső lebenyt jobbról balról felhajtja és a sípcsont éle mentében a tűk segélyével összetűzi. Erre a közvetlenül az alszárat fedő vászonra a fenntebb érintett módon gipszpépet
vagy ebbe mártott nyornfoltokat tapaszt és az alsó lebenyeket szintén ráborítja úgy, hogy
ezek is odaszáradnak. A két sor varrat közé a gipsz nem hatolhat s így a köztük lefutó mintegy egy újjnyi széles csík puha, hajlékony marad s mintegy könyök-izületet (Charniergelenk:)
képez, melynélfogva a kötés két oldalfalzata, ha a tűket kihúzzuk, fölnyílnak és ismét a legkönnj ebben egyesíthetők.
,A gipszkötések e neme leginkább engedi a sérült rész megszemlélését, mert azt könnyen
levehető és újra föltehető tokként borítja. Ha a szükségelt, e czélra elkészített vászonkészlettel el vagyunk látva, rövid idő alatt igen czélszerii kötést alkalmazhatunk. Minél hosszabb
gombostűket használunk, annál könnyebben tűzhetjük össze a vászonlebenyeket, sőt még
ügyesebben kezelhetjük azokat, ha gombos végüket mintegy 3-4'"-nyira derékszögben
behajtjuk, miáltal mintegy rövid fogantyúval látjuk el.

tevé meg a nevezett metszést. - .Jiár egy fél órán túl küzdött, izzadt a ve zély okának eltávolításán , a mfüöasztalon fekvő áldozatnak már nyögései is megszüntck s az
őszinte részvét- és aggodalomtól sápadt tanuló hallgatóság mély csenbcn leste a megszabadítás perczét, míg végre viharos tapsban tört ki öröme, midőn a kivont nagy hajtűt magasra emelve mutatá a mester. Most tudom, hogy a mfüétel nem lehete könnyen életveszélyes és hogy - mitől akkor tartánk - a beteg nem válhata hullává a rnfüő keze alatt, de
a,kkor meg volt a műtétel legóhajtottabb fényes sikerének villanyozó hatása, támadt a fiatal
kedélyekben lelkesedés és rendületlen bizalom a sebészet alaposságához.
Orvosi tanpályánkon jelentkezett több ily gyógyítási tünemények feljogositának bennünket, hogy - még gyám alatt levő szemlélödésünkben - a belső szerelések gyógyeredményeit is a műtételekkel egyenjogú párhuzamosságra érdemesítsük; hogy is kétkedhettünk
volna illetöleges tanáraink bizonyításainak igazságán, mindazt értékes éremnek ismertük
cl, mit a belső gyógyszerek hatásáról komolyan állitának, irának. Azóta veteránok lettünk
a gyógyítás mezeién és be kell vallanunk, hogy az imigy lelkünkbe öntött hitnek dogm:iit
megingatva látjuk s hogy egyedül a műtészeti gyógykezelés hatásában helyezett hitünk
maradt meg lehető szilárd alapján. Mert igaz, a kórisme haladása a jelenben komolyan tudományos ; az élettan körében nyert kisérleti vívmányok, az összehasonlító- és kórboncztan, a kórvegytan, a górcső, tükrözések és egyéb ismert természettani eszközök segedelm~
vel, kibontakozott tudományunk a természetbölcsészeten alapuló gyógyrendszerek speculativ
bilincseiből; kórtanunk e részben a reál tanok közé helyeződik, csak a gyógyítás módjában, belső gyógyszereink választásában mutatkozik nagyszerű ingadozás és ha tárgyilagos
nézpontra emelkedve elfo()'ulatlanúl vizsgálódunk, e téren igen felötlőknek találjuk a jelenségeket. Míg egyfelől az ~. n. allopathák ellentáboruk mutatványai által feleszmélve, fögyógyszereik biztos hatáskörének ősi alkotmányából a természet gyógyerej~ javára a l,egn~
gyobb engedményeket ismernek el, a versenytől ii~e~v.e gyó.gybeadványa!knak vegyitéseit
c()'yszerűsítik adagjaikat kevesebbítik, némelyek a mhihsmusig aprózzák, izre, alakra a kel1~11 szabályait keresik ; a bőr alá fecskendés, bedörzsölés és l?orlasztási ?eszív~s által a ~e
vitelre közvetlenebb, kényelmesebb és az emésztő szervekre k1méletesb l:ievéteh utakat nyitnak, az átalános vérürit8seket gyérítik s ezeket már csak kevés javalathoz kötik, a~okat gyakran
hideg borogatásokkal helyettesíteni vélik, concret kórálladéknál gyógyszereik választás~
ban a közömbösség bizonyos mértékével eltérnek, a javalottak közöl nélkülözhetlenne~ e~yl
két sem tartják, bevétehe szánt külön -- és egyedüli mentő szert kifo~ás nélkül alig igazolhatnak; addig másfelől az u. n. homoepathák czukros gyógypa,rányaik adagolása mellett
lobos szövetek fölibe hideg borogatásokat, meleg lágyító pépeket ajánlanak, zsábákra, bőr
kütegekre kenőcsöket dörzsöltetnek, elvonási és székü~·itő czélból csöréket,. béling.ernél ny~:
kás enyhitö italokat rendelnek· betegeikkel sókban igen gazdag ásványvizeket itatnak, sot
opportunitás szerint többen - 'mintha a közönség ízlése a t~do:;riányban ~ényezök~nt állana - egyuttal egyéb allopathikus kül-és belgyógykezrlést is uznek. A v1z - és e~yéb
féle gyógyászok pedig a szakmájuk alá tartozó kórok kezelés~i:él gyógyszertár nélkül is boldogúlnak. A dívó gyógyrendszerek tehát, elméletben a t~rzítrs1g eltérve bár, gyógyke~elé
seik alakjára már egymás mezejébe nyúlnak:, segélyszereik ~álas~tásával mértékesen k:öz?sködnek , a válogatásnak - eclecticismusnak - immár Rub1conJához érnek, valamenn)'.'ien
előretolt eredményeikkel, be nem vallva, leginkább az egy Istenre, a természet gyógyereJére
uta,lnak · io'Y lényegile()' akaratlanul olvadoznak és a o·yógyitás ügyét oly átalakulás küszöbéhez v~z~tik, melyet ~yógyszertári nagyobbszeri'.i ö~zevonásá~an. és kiválóbb hygieniájá~
ban inkább gyanítani, mint világosan formulázni tudnék. Annyi ?izonyos, h?gy az orvosi
segély ártatlan üres meze, azaz egyedül a természet gyógyereJ.ére való hivatkozás és a
gyógyszeres etetési szenv között leend az észszeríí és az emben törekvés mértékén álló
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A sebészet gyakorlatának nehézségei a vidéken.
KISS ANTAL orvos-sebésztudortól Rozsnyón.

A műtétes gyógykezelés űzése nincs még hazánkban a tettleges szükség arányához
elterjedve; bár kórodáink és gyógyintézeteink jelentékeny részét foglalják le mű
téti k6reseteinknek, de kétséget nem szenved, hogy azoknak legbővebb anyaga a vidéki
gyógygyakorlat terén marad. Itt azonban a sebészi beteg széltében ajánlgatott népies gyógyszerek alkalmazásán kivül orvosi segélyt vagy nem keres, vagy elkésett jelentkezésénél a
műtét már nem javalható. Ha pedig idején keresi fel az orvost, ez azon akadályok miatt, melyek a műtét vidéki eszközlésének és sikerében ütjában állanak, távol eső kórházakba utasí~ja a beteget, ki oda kevés kivétellel nem megy vagy nem is mehet. Tanszabályos gyógyműtételeket kevés vidéki orvos végez, a többi úgy, a miként azt teheti, - ha a sürgős segélyhozás elől nem menekülhet. - Igy sok e kezelés alá tartozó baj természetszerű végzetes lefo1yására bizatik.
Tárgyam tüzetesebb megkezdése előtt engedje a t. gyülés az orvosnövendék egyetemi
életének és gyakorlati gyógytanunk mai küzdterének nehány percznyi szemléletére szíves
figyelmét kikérni, hogy lássuk mikép találja a gyakorlati életbe kilépő ifjú orvos, tudományába helyezett hitét igazolva és orvosi hitének mily tényezői által nyerhet később erőt és
ragaszkodást műtői szakmájához a vidéken észlelt mostoha körülmények között is.
Talán emlékezni fognak t. pályatársaim közöl némelyek egy megható műtét esetére,
melynél b. e. Stáhly Ignácz műtőtanárunk a kórodánkba tizenkét mértföldnyi távolból hozott
felserdült szűznek húgyhólyagjába jutott egy nagy hajtiljét hüvelyhólyag-metszéssel fejté ki;
az idegen test már nagy visszahatást gerjesztett lét~. helyén, sőt a már nyolcz napos esetnél a
könnyen beállható üszkösödést is kilátásba helyezé. U gyes és hírneves tanárunk haladéktalanúl
kellőleg
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gyógymód ig·az hazája , hogy az okszerűség diadala semmisítendi meg -a szélsőségeket és nz
őszinte bevallás, a nyílt becsületesség a tudományban, azaz: a tudományos közjellem fognak
az ügy felett dönteni.
Midőn t. ügyfelek! önök színe előtt e nézeteimet bevallom - h~sze n azoknak u yilatkoztatásn, vagy czáfolata cgyiránt oly szabad, mint maga a gondolat - nem térek el értekezésem táq·yától, mert ki kell emelnem, hogy míg a belső gyógymód ingadozásainál ily elkeseredett harcznak tanúi és részesei vagyunk, a gyógykezelés műtészi részére nézve egyetértőleg be kell vallanunk, hogy az a boncz-, élet-, k ór-,természet-, mü- és fénytörési (dioptrica) *) tanok alapjain már ekkoráig is a tökély azon magaslatára fejlődött, ·melyen azt tüzetesb kiszámításaiban az exact tudományok egyikének, technikája kezelésében pedig a képzőm{ívészc
tek egy új , élő és gyakran absolut életmentő nemének i sme rhe~jük el : mert továbbá ki kell
emelnem, hogy a k ellő tudornánynyal és mi'.ítani képességgel fe lkészült vidéki műtőorvos
egész pályáján csak akkor fog ragaszkodni e szakmájának gyakorlatához is, ha őt annak alapos gyógybiztossága felől ily meggyőződés lelkesíti és ha kényelmetlenséggel s a vidéknek
természetes akadályaival folyvást küzdve bár, inkább talál megnyugvást a nyíltan számbavehető s átlíltszóhb öntudatos gyógyer edményben, mint minden perczen kényelmesen beindítható és a kezelés · eseményeit többnyire szabatosan nem bírálható egyéb gyógyeljárásokban.
T. ügyfelek! egy vidéki műtőorvosnak alig van szerényebb köre, mint melyet a sors
számomra juttatott; kórház és kiteijedtebb állomás nélkül ·a szó teljes értelmében - ha úgy
fejezhetem ki magamat - a legprovincialisabb tájon működve minden akadály súlya.
reám neh_ezedett, melyek ily helyzet körülmény eiből a miítészet gyakorlatából háramlanék :
így ö1:J.tapasztalásom után irom le tárgyamat.
A fiatal m(í.tőorvos hév v{tgygyal kezdi meg· szakmáját űzn i letelepülési helyén, a vidéken azonban ?'itkán talál már pályafittott idősb mütöt, kit támaszául nyerhetne meg, ily elszigeteltségnek pályám kezdetén magam is megadtam nehányszor az árát. Szakom birósága
előtt állok : reménylem vallomásom nem fog botránkozást okozni ! Egy közép korú nőnek
szárát mély, igen i"dült és tisztátlan fekély annyira elroncsolá, hogy lába csak a bőrrel fedett achilles-inon csüngött : a j a.valott esonkítást a térdgumó alatti szokott helyen két még
szintén fiatal kartársam segélyével megtevém. De a sebnek különben legkívánatosabb gyógyulásával egyiránt egy ökölnagyságú }ágyéktáji kőkem fejlett ki, mely nyilt rákká fajúlt
és a szegény bet eg nehány hó alatt bevégzé kínos életét. Közel húsz éve már, hogy ez esetet kezeltem; j elenleg alig tudnék a kórisme körül magamnak számot adni, de a fekélyt ily
helyen és alakban akkor rákos természeti.inek nem gyanítottuk és tapasztaltabb kalauz hiányában magunk kárán tanultuk meg, hogy jobb lett volna a beteget sorsára hagyni és őt e
felett legalább a csonkítás fájdalmaitól megkímélni. - Ugyanez idő tájban egy 18 éves paraszt leánynak torkolati gödrében levő, kissé mozgékony: ruganyos, diónagyságú zsirdagnak ism ert daganatját irtottam ki; kórhatárzatom nyomán könnyűnek vélvén a mi.í.tételt csak
egy laicus segédről gondoskodtam, azonban átmetszvén közép vonalban a kültakar6t és pólyákat, a lemeztelenített, kitolul6 sötétkék dagban nagy meg'hökkenésemre vagy a mélyebb
visszeres fonaton , vagy magán a légcsövön ülő barlangos dagra ismerve és tetemesb vérzési
veszélytől tartva, zavarodásomban legjobbnak véltem, a mi.ítételt be nem végezni és a leányt
a bőrseb bevarrása után költött ürügy alatt haza bocsájtani.
Egyik legnag'Yobb fogyatkozása a sebészet vidéki gyakorlatának az, hogy szűkség esetében a miUö szakképzett segédekre szert nem könnyen tehet. Egyetcmü? knél az elkülönített
*) A szemészetben.

I

selJészi tanpálya épen ellenk ezőj ét eredményezi kitűzött czélj ának : abból valódi sebész kisebb
számmal lép a gyakorlat mezejére, mintha a rendszer eltörültetnék és a mihői szaknak gyakorlata minden orvosra kötelezől eg ruháztatnék. A kartársak között pedig ritkán van oly
egydértés, hogy azokat e műtéte} támogatásához mindenkor lehetne rnegnyemi, főkép ha
régibb routinnal birnak a mi.í.tőnél ; többnyire a széltiben megka)Jarítható borbélyt s többé
kevesebbé vonakodó laicusokat kell igénybe vennie, és azokat léhetől eg a segédletre betanítani. De végre is a mi.Hő nagy részben maga kénytelen mi.í.tendő betegét a használatban levő
kábítók belégzésével kiszolgálni , a mi.Hét egész tartama alatt a kábítás fenntartására felügyelni , félbenhagyva a sebzést eszközök után nyúlni, ütérlekötést végezni, az avatatlan segédek ügy etl emi égéből folyó véletlen zavarokat, ha műtétele eredményét koczkáztatui nem
akaija, hirtelen legyőzni, szóval: kénytelen maga a vezér és a hadsereg is lenni. Kartársi
egyetértésre, hálával és teljes örömérzettel kell kiemelnem, hogy állomásom páratlan kivételt
tesz ; nemes versenygés mellett a haladásban köztünk az összhangzás viszonyos becsülésen és
szereteten alapszik, fontos sebészi és egyéb miHételrnél választva őszintén egyesülünk ,a segédkezésre. Csak egyszer hagyott cserben kartársaim e szives készsége akaratuk ellen. Evek
előtt egy szegény sorsú gyermeknél végzett hú gykőmetszéshe z három ügyfelem segédkezését nyerém meg ; k etten a véres miítéte lektől való elszokásuk miatt mihamar elhagyták a
tért , a helytálló harmadik ügyfelem pedig természeténél fogva reszkedő k ezekkel bírt.
Nem akarom ügyetlenségemet menteni, de a sebészi miffogás egy lényeges pillanatában a végbéliszamban szenvedő gyermek bele kitolúlt, azt eg·y kis bemetszéstől nem óvhatárn meg.
Nem csekélyebb akadálya a vidéki 111i.í.tészi gyakorlatnak a m-ütét helyiségének mostohasága. A szegény és müveletlen néposztály az, mely legtöbb anyagot hoz a mi.Hő gyógykezeléséhez ; a falusi ember bevándorol a sebész állomására, sovány gar asáért csak szegény
viskóban talál egy időre menhelyet, hogy baját mi.í.tétel alá vesse. Itt a szoba ablakai nem
a<lnak elég világosságot a mi.ltételhez , azt az évszak i clőj áratán ak tekintetbe vétele nélkül a
::;zabad éa· alatt is kell végezni. Igy több esetet mellőzve, kül erőszaktól támadt egy üszkös
karnak c~onkítását faluhelyen nap verőfényében az udvaron , - egy szájajkrák-irtást fagyos
iclőjáratnál a hóval fedett kertben, - igen nagy porczclag miatt a mutató újj csontjainak kéztői kiizelését nyitott szekérszínben kénytelenítve lettem "\ égezni. A világosságon kivül ily
s11egény lakokban még a hely szűkével és a törékeny bútorzat szegénységével is kell küz<leni. Jellemzetesen lehet állítani, hogy a vidéki mi.í.tész a hely zet durva elemeivel való tusájával közelebb áll a csatatéri tábori orvoshoz, mint a kényelmesen mütő kórházihoz.
Sok mi.í.tétnek javalata a kórfolyamat bizonyos szakához - így határozott időtartamához
levén kötve, a kedvező perez mulasztásával az elkésés az, mely akadályokat gördít a sebész
útjába, mely gyakoriabb a vidéken, mint nagy városokban. Egy hártyás torokgyíkban
:-;zenvedő gyermekhez hivattam , midőn az inár szénsav mérgezés szakába lépett; a végső
mentőszer a légcsőmetszés megtételére csak azon kissé kecsegtető körülmény határozott el,
hogy az eszméletlenség ~s a fojtott légzés ismert rohamai még nagy obb időközökben ál~ottak
be és az enyhület szakánál rövidebbek voltak. A megnyitott légcsőben kevés hártyás izzadrnányt találva és vonva ki, az ezúst csövön át par napra könnyebbült ugyan a légvétel és addiO' ama roham0k elmara<ltak , de véO're is a tüdő-vérbőségből kifejlett vizenyő miatt a gyerm ~k élete menthetlenné lett. - Leg~,yakoribb oka az elkésésnek a kiváló bizalom és raO'aszkodás melylyel a nép a kim1zsláshoz viseltetik : a kizárt sérvek, ficzamok, rendellenes
~zülések i'.ák és egyéb álképletek a kifejtés legfélelmesb, elkésett alakjaiban hozatnak a vidéki mi.ítőhöz, midőn O'yógyításában a kuruzslók serege már kifáradt; így megfosztják őt
kezelésének sikerétől, hatnak hírének és tanának decreditirozására , ha nyomós okok miatt
méo-is
műtétekre határozza el magát. Alig van faln, hol a csonttörések gyógyításáról hirne•
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ves férfi yagy főkép asszony nem volna, kik héjban pörkölt fekete nadály-gyökérből (symphitum officinale) készült péppel és deszkác.skákkal kötik körül a tört csontot. Ez eljárás ugyan
ártatlan, mert a csont úgy is összeforr, ha kissé rendetlenül is, csak annyiból fájdalmasabb
az állandó okszerii bekötésnél, hogy másod naponként újra kötöztetik, kenetik és csomaszoltatik a törés helye; de boszantó a kuruzslók igénybevétele, mert azoknak kedveért a beteg
környezete az előbb hivott orvos által rendszeresen illesztett kötést is elveti, annyiból pedig
iszonyúan káros, hogy a legszövevényesebb csonttöréseknél is az eliárás mindig ugyanaz.
Egy fiatal ügyvédhez hivattam a vidékre, kinek baloldali lábszára szekérből való kifordulás
által a bütykök felett szövevényes zúzódással törött el; a csontvégek erősen lyukasztván át
a lágy részeket, bőrtől és csonthártyától nagy kiterjedésben lemezteleníttettek, a jókedvű
:fiatal úr lábszárának komolyan ajánlott csonkítási javalatqmat nevetéssel utasítá el, és egy
kuruzslót hivatott. Hat nap múlva kikért orvosi tanácskozásunkból ismét a csonkítást sürgettük, a beteg ebbe ekkor sem egyezvén, kilenczedik napon a visszérlob adynamicus jelenségei között elhalt. - Ismeretes tény· a sebészek eléítt , hogy ha a czombcsont felső harmadában törik el, a feszítő izmokat túlsulyozó hajlító izmok hatása a felső törvégét annyira
emeli fel, kifelé és előre, hogy azt az alsó törvéggel az összenövés egész ideje alatt egyenes
vonalban megtartani akár a helyttartó kötés (Contentiv-verband), akár a lejtő támla (schiefe
Ebene) által nem lehet, így a gyógyúlás a czombnak több-kevesebb elgörbülése nélkül alig
eszközölhető. l\Iég azon időben, midőn hold. Mof'isovics hazánkfia és bécsi műtő ily esetben a
czombizmok egyensúlyozására ajánlott és a bordeauxi herczegnél is általa eszközlött fényes
sikeréről hiressé vált gépezetével megismerkedtem, vágytam hasonló kóreset után; és csakugyan egy gazdag úrnak az inasa épen kedvem szerint törte el czombcsontját. Azonnal
hozzáláttam a gép összeállitásához és az ágyat fennálló léczezetével, azokról lefüggéS alszárhintával , csigákon vont kötélről csüngő kősúlyozóval imposans alakjában elkészítém és a
beteget tört tagjának kellően eszközlött bekötése után a készülékbe illesztém. Másnap sieték
érdekes betegem látogatására, de nem szükséges leírnom meglepetésemet, midőn egy árboczos kis hajóhoz hasonló ágygépemet lényeges tartalmától kifos~tva üresen találtam : éjjel a
feleség és egy kuruzsló nő betegemet ellopták és falura vitték. En pedig a gazd~g úrra gondolván elmondhatám "oleum et operam perdidi." Egy év mülva találkoztam elillant s rueggyógyúlt - de iszonyúan sántító betegemmel.

így légvonatos kocsiszínben volt kénytelen a szegény hálni, a nyár daczára hidegek lévén
az éjszakák, öt ott továbbra nem hagyhatám, hanem azon előttem tett esküjével, hogy hat
hétig nem fog pálinkát inni és addig árnyékos kunyhójában fog tartózkodni, a_műtétel után
harmadik héten, a szemlob minden nyoma nélkül haza bocsájtám : ő most mint vak koldulni
jár, és alarnizsnájára nálam kiváló jogot tart.
Mindenekfelett nagy teherrel súlyosodik a vidéki orvosra mütészi hivatásánnk követelt általánosítása és tudománya eszközeinek megfelelő beszerzése. Míg nagy városban külön íiző a sebész, külön iiző a szemész, nőgyógyász és fogász, a vidéki mí.í.tö mindezen külön szakmák
körébe vágó mí.í.tételek végrehajtására kényszerült, mert fővárosi mí.í.töhöz nem utasíthatja
betegét, ha az szegény, vagy nem halasztható a segítség, és mivel miitészi teendé5i csak úgy
gyülnek meg némileg, ha minden szakma ád egy kis jutalékot feldolgozás~ra. Ez. okból terjedelmesebb mi.Héti készültséget és eszköztárt igényel, mely követelmény ismét alig legyőz
hető akadályokat szül ihletének teljesítéséhez; rendesen vagyontalanabb helyzeténél fogva
mfüéti eszköztárának csak a légnélkülözhetlenebb alkatrészeit szerezheti meg és nem lévén
alkalma a miitétek folytonos gyakorlatához, a sokféle mi.itételek finomabb szabatosságait feledi; kézügyessége a biztos könnyiidségben, a mesterfogá:si gy orsulás?an nem halad, miitételei nehézkesebbek. Midőn jelentkező fontosabb kóreseteknél megújított tanulmányozással
kell a műtéthe~ elkészülnie, tájboncztani megtekintésre nem rendelkezhetik hullával, boncztani készítmények ismét nehezen lév?n szerezhetők : akk~r ~sak könyveire, áb.ráira,. ficzamok- s kiizeléseknél csontváza szemléjére van utalva. Ha kicsmy eszköztárából hiányzik egy
teljes csontváz, kénytelen azt az én igen ajánlható eljárásommal pótolni ; kis városban is.elhalnak néha idegen kóbor házalók vagy a szabad ég alatt egészen vagyontalan helybeliek
is kiknek hullái rendesen orvos-rendőri bonczolás alá esnek; ezekből hébekorba egész
k~zet. lábat és valamennyi végtagi ízületek természetes összefüggésben lévő részleteit - az
izület' alatt és felett elvágva, elfürészelve -- zsebre tettem, kikészítém, szárítám és mondhatom ily kis gyiijteménynek gyakran jó hasznát vettem.
V éO're a fövárosi hötszerészszel is meggyül a vidé!ci műtönek a baj a : hátgerincz kezdő el·
ferdülés~inéL a kacsiba lábak, konok-nyak, iz-zsugorok kezelésénél kényszerültem vagy sok
időt rabló és' nehezen is eszközölhető gipszmintát magam készíteni, vagy az igen részletes lemérésnek adatait a kötszerésznek messze földről átszolgáltatni vagy végre szegényebb betegeim tekintetéből járatlan helybeli iparmesterekhez folyamodni : mindezek daczára a gépek
gyakran nem feleltek meg czéljuknak.
Nem csoda tehát ha a kór lényeO'én és a mí.í.tétel kiszabott kézfogásain kivül eső több
akadálylyal vív a vidéki mint a nag:'y városi :111-iitő, ha egyenlő ~ikert igér? kóreseteknél, a
gyógyúlás kisebb százalékát nyeri és egles ~1válóbb eredményei.t a sok sikertelenség tulsulyozza, ha miihatásának hire lassan te1Jed, időszakonként össze is vonul, és neve, hangzása
.
.
legfeljebb csak az illető vidéken marad.
Azonban érzem, hogy rajzom nagyon le?angoló hatású a vidéki se,bészet ~yakorl~~~r?.
Nem lennék igazságos, ha tárgyamat most f~jezi;iém be, ~ert ~z akadaly~~ és melléjoJ... illesztett élmények eddigi rajza nem adná a v1dék1 sebész mutész1 élcténe.k .hu képét, az ennek
csak szomorúbb része, kell hogy a hasznost is tüntessem fel számára kicsmyben és a keretközi hézagokat sokféle miítételeim közöl jelenleg a kizárt lágyéksérvek és a h~gy~ólyag
kövek egypár miitételeinek oly körtörténelmi ecsetelésével tö!tsem be, melyek ~ vidéki helyzetnek bélyegét veres fonalként több-kevesebb mértékben szmtén [elfellebbent1k ugyan, de
melyeknél már a siker kimenetelére nem lényegesen döntöttek a vidéken uralgó akadály?k.
Sz. J. 42 éves, ma<Tas termetű, szikár testű, szőke hajú férfiú, élete folyama alatt két SaJátságos daganat nyilvá~úlását jelezi jobb oldali lágy.ék táján. ~~egyikét születésé~öl óta viseli
1 1/ 2 hüvelyknyire a külső gy{iríí alatt; ez bőralatti lágyékmmgyhez hasonló, lussé mozgé-

nehézségeken átesik úgy a hogy a vidéki orvos-sebész, a műtét utáni
kellö ápol6,s és az orvosi rendeletek alattomos kijátszása miatt gyakran kénytelen fájlalni fáradságának sikertelenségét. E pontra nézve is szolgálok tapasztalt adataimmal. A porczhártyán
tett karélymetszéssel kemény szürke hályogot húztam ki egy korosabb asszony szeméből, kit
a gyakran viS'Szatérő szokványos hányás miatt, tudtomon kívül, nagy mennyiségű Hoffmanncseppekkel itattak, és mint később megtudván, rendeletemtől egés~en eltérő utóápolásban
részesíttettek : a genyörvény elpusztítá porcz- és szivárvány hártyáját, az asszony örökre
megvakult. - Számra öt más szürke hályogos nő és és férfi beteg kerekedett fel hozzám a
szomszéd városkából, kiket kór.házilag együvé berendezve javalat szerint (egy kartársam
szíves segélyezése mellett) műtéte! alá vettem; tizedik nap körül feltünő volt előttem valamennyinél a lobos visszahatásnak emelkedettebb foka. Egyszer nem vélt idöperczben jöt~
tem a helyiségbe és betegeim nem titkolhatták el légkörükben a dohányfüstöt, közelebbi
érintkezésemnél pedig leheletükben a pálinka bíizt és mivel szigorúbb intézkedés alá vettem
mostoha kórházamat, azt másnapi látogatásomnál már üresen találtam : kis beteg seregem
tudtom nélkül haza széledt, sorsáról tudomást sem nyerhettem. - Egy czigánynak lágy
szürk,!3 hályogját jó sikerrel metélém szét, a felszivódás és a láta tisztulása szépen haladott a
beteg nagy örömére, ki az agg-gyámoldában kapott ugyan gyógyítása idejére helyet: de később a sziik szoba lakói bizonyos ürügy alatt éjjelre nem tifrték maguk között a czigányt ;
Ha az
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kony claganatkát képez, jelenleg is ezen helyen szemlélhető. A másik nagyobb dag a l{igyéksérvhez tartozik, rpely húsz év előtt először a lágyék-csatorna táján lapos - később tiz évtől ót<L
évenként gyakran - a küls ő gy{fríí előtt gömbölyű alakban jelent meg, ez által fejlődésé
nek phazisait mutatván. alahá~yszor éles fájdalmak kiséretében megjelent, nyugalom meg
mákony bevétele után fá3dalmaival együtt mmdannyiszor eltlint: a dag tehát kijáró volt. A
születéstől megl?vő el ső clag·ocska a beteg allítása szerint néha egészen a külgyi.lri.ii g húzódott fel.' ~ze~ sa3átságos körülmény ~s. a tökb~rékban csak a baloldali herének j elenléte kétségenlcivul 1g~z.olá, hog-! ezen, mmgyalaku dagocska nem egyéb, mint a borékba még
le nem szállott 3obboldah ~ere; igya hashártya hüvelyes nyujtványának ürege közlekeclvén ~ hasüreggel ,. a sérv kibukkanására állandóan feltartá a hajlamot, a sérvnek időszakos
meg3 elenése pedig azért vala kevesebbé akadályozva, mert az útban l evő here miatt
a beteg sérvk~töt nem h_ordhatott, a labdának ehez való átidomitására nem lévén figyelmeztetve, · csak sz1Jkantárt viselt. E lágyéksérv tehát a vele5zületett sérvek azon ritka fajáho z ta1·tozott, melyek a here leszállásának elmaradásából ---.,. monorrhismusból - a fanszőrösöcl~s
után fejlődnek ki, mely a fenntebbi kórtünemények nyomán azonkívül lcülsö és mozgékony lágyéksér,v. Két nap előtt okadatolhatás nélkül a beteg sérvdagja a kül<Yytirű előtt ismét megjelent , de ezúttal nagyobb adag mákony, sőt k ét szemer szunyal bevétele, tolintás, pióczázás,
borogatások , fürdők alkalmazása daczára, a lágyék-csatorn án vissza nem vonúlt. Ez új daO'ban 2 -3 óránként több perczig tartó és a kölclökíg vonúló éles fájdalom megújul, a h~s
mérsékelten puffadt; nyomás~·a a köldöktől a fanizületig érzék eny, nyelve közép hosszában
s~áraz, szom3a nagy; gyakonbb hányás által ételek és gyógyszerek ürülnek ki , a test hő
mérséke nem emelkedett, de kedélye ingerült és érütése szaporább. A sérv kétségkívül kizárott, noha a betegnek széke volt, mely bizonyára a zár alatti bélből ürült. A kórtünetek azt
bizonyítják, hogy a kizárt sérv a zúzódási szakot áthaladva alig jutott még erélyly el a lobos
szak~a és az egyé~ to~pá?b mérsékménye után is lassúbb lefolyást várva, a tartós bár,
de sikeretlen tolmtási losérletek után , nehány még igénybe nem vett szokásos gyógyeszköz?k használatát és a sérvnek önkénytes visszahelyezésére: idözést ajánlottam. Rendelm~n,!eimmel két nap lefolyása után sem sikerült kezelő ügyfelemnek a zárt megszüntetni,
m1don a ~eteghe: kime~ tem, a k ór képe következő volt : a sérvdag két ökölnyi nagyságú,
feszült, érmtésre igen fá~dalmas ; kontat~sa helyenként tompa, helyenként dobos zent ád;
ny?mkodás1:a l,ü~tetést is árul el, a her~ a dag tetej én tapintha tó , mely helyzete miatt a kellő
tolmtásnak 1s utJában állott, a heves fá3dalmak már félóránként állnak be a 0o·yomortájio·
terjednek és tartósabbak, a has dobszeríUeg püffedt, nyomásra mindenfelé fájós, a székrek~
dés folytono s, hányás által már bélsár üríttetik ki· láz nyilvánul a bőr heve nyelv száraz,
. , á g é~ s gyors érlüktetés által, a beteg
'
'
saga,
nagy szomJUS
lehangolt s kimerültségre
mutat. A
s~rvmets.~~~r? könn.yü vo.It a főperczet megérkezettnek ítélni, melyet azonnal is , tehát a kizaródás otod1k nap3án mmden váratlan zavar nélkül végeztem. A sérv-tömlőből - ha a hashártya hüvelyes r észét annak szabad nevezni - 2-3 obonnyi véres savó ürült ki miután
a~hak többi tartalma : a máj-szinii, öt hüvelyk hosszú üres vékony bélkacs, egy jókdra darab
sotét~:eresen foltozott cseplesz és az ezekkel közvetlenül érintkező fonnyadt és kicsiny here
szemunk elé ~árult .. A zár oka a külső gyiirlin belől, a tömlőnek újjam végével tapintható két
egymás utám pont3án, éles szélü, haránt redőkben állott· ezeket felfelé átmetszvén előbb a
kítolúlt bélkaesot, utána a csepleszt könnyedén a hasüre~·be visszavezethetém a he~·ét felhasított hüvelyében nyitva hagyám, hogy sa1jas genyedés által nőjjenek össze.' A gyó()'yulás
0
sebesen haladott, mely több évektől ekkoráig egyúttal gyökeres is.

Y

Egy m~sik M. J: 54 éves jól táplált férfiú harmincz évtől szenvedett gyakran kijáró, a
borékba leszalló és mmdenkor áltafa visszatolt jobb ol,dali szabad lágyéksé1·vben és ettől székszorulás és bélzsábában; ez utóbbiak a két utolsó évben kiválóan gyakoriak és tartósak vol-
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tak. L egújabb időben sérvkötőt nem hordott, mivel elgcnyesedett bújakóros lágyékdobja még
nem hegedett be. Igy történt, hogy midőn lakásán a lépcsőzetre felmenne, az egész sérv hirtelen és ~agy fájdalmak között kicsuszszant, de melynek visszahelyezése most sem neki, sem
az orvosi kezelésnek hat napon át alkalmazott többszöri tolintások, fürdők, érvágás, hangyhalvaggali kábitás, villamszúrás, köpölyözés boroo·atások, csőrék és különféle belső szerek
után nem sikerült. A kizá-rás hJolyása n em ~olt n~gyon heveny, csak a hatodik napon emelkedett oly tetőpontra, hogy a sérvmetszés szükséges javalattá lett, mert a tökborékba kitolúlt has-zsiger részek már meglobosodtak, mert a zár és a hashártyalob által feltételezett tartós nagy fájdalmai a bélléges hasnak, az étkezés és székürülésnek megszűnése hat naptól
óta, a száraz bevont nyelv, égető szomjúság, gyakori csuklás, a leheletnek bélbi.ize, az álmatlanság és a láz nagy foka életveszélyes hely zetbe vonták a beteget. A sér vdagnak erő s lenyúlása miatt kény~elen voltam a lágyék és sérv rétegeinek átmetszését egészen a tökborék felső
részéig te1jeszteni kiméletesen nyitván fel a hashártyás tömlőt, benne sok véres savóban úszó,
öt hüvelyknyi hosszú és kékesen beszüremkedett vékony bélrészt találtam kizárva. Ezen kiesukott bél a fodor átelleni hosszvonalában hét darab világos-sárga szinü, kernényded, egy
hüvely átméröjü és két vonalnyi vastag·, körös izzadmány-lepénykéket viselt, melyek egymástól nehány vonalnyi távolságban felületeteikkel egymásh oz és a bél haránt átmérőjéhez
egyenközi:ien helyezve, körszélök egy pontocskájával a bélhez voltak nőve, arról érmek gyanánt függtek. Ezen már némi szervüléssel ellátott r égibb rostos termények eredetét csak úgy
magyarázhatom, hogy e bél egykor a lágyékcsatornában és a sérvtömlőb en h aránt ránczokba lett összeszorítva é ilyen izzadmány termésére lobozva és midőn a visszahelyezés által a bél a h asüregben ismét simára kinyülott, midőn ránczai így eltiintek és a bélsár szabadon keringett, akkor az érem alakú termények lapj aikkal a bél felszinétől elváltak és azzal körszélök csak egy pontjával maradhattak összefüggésben. De a kór-előzményből is tudjuk, hogy a betegnek sérve gyakran kijárt és a két utolsó év alatt tartós fájdalmakat okozott; e szerint a béh·észnek ilyn emű összeszorítása és izzadmánya valószinűleg csakis a csatornában vagy sérvtömlőb en történhetett és nem a hasüregben, mert az ondózsinórnak is hasonló rostos izzadmányát találtam, mely róla h engeres féreg nyújtványként szabad vég·gel
függött : ez tehát amaz éremforma izzadmányok egyidejűsége és egyhelyüsége mellett szól.
Midőn a sérvtömlőnek szíí.kült nyakát m etcszemmel két ponton kitágítottam, a kicsukott belet izzadmányaival együtt a hasüregbe visszavezetém. - A beteg felgyógyulása rendszerinti folyamába jött volna, ha azt egy körülmény hat héti tartamra nem kárhoztatja. Ugyan
is a sérv kizárásnak kórléte megengedé, hogy egY. eléíestén az orvostanácsilag megállapított
sérvmetszés véghez vitele más nap r eggelére halasztathatott. A beteg· rendes orvosa bevallá
nekünk, hogy egész éjjen át meg ném szűnt a kizárt sérv visszahelyezé:;ének kísérleteit folytatni, forrón óhajtva betegét a véres műtételtől felmenteni; így az előbbi tolintásoktól is izgatott tökborék, hatalmas zúzódása miatt a mütétel utáni napokban teijedelmesen meggyúladt és tartós genyedésbe ment át s csak ennek bevégeztével juthatott a beteg tökéletes felgyógyúlásához.
A hangyhalvaggali kábítás gyakran sikeresíti a kizárt sérv visszahelyezését; egy ilyenféle esetemet csak azért említem fel e sorban, mivel az a vidéki orvos bajait felötlő színben
tükrözi. Egy 62 éves, állítólag öt naptól kínos hasrágásban szenvedő bányászhoz vittek
ki falura, a baj pedig kimrt lágyéksérv volt, melynek visszahelyezése sehogy sem sikerült. A
lobos szak kórtünetei és a bélszorításának minden folyományai nagy fokban kifejlődtek, de
nem gyanítva az ily bajt, rnfüésrc való készülékem k ezemnél nem lehetett; remélve is még
sikert az eddig igénybe nem vett ?rvosi szereléstől örültem, hogy a mi.ltétel még egy napra
elhalasztható volt. Többféle orvosi rendelményeim mellett egy ügyes kezi.i paraszt nőt a tolintás fogásaira betanítottam, meghagyva, hogy időközönként azt a sérvhelyén alkalmazza;
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egyúttal megigérém a családnak, hogy ha eljövetelemig a beteg á1lapota nem javúl, véres műtétellel fogok rajta segíteni, mely czélból a sérvoldali fanszőröket addig leborotválni, lehető mütőasztal és egyebek elkészítését megrendelém. Más nap egy kartárs barátommal a beteghez mentünk, állapotja nem változott jobbra, a sérvmetszés a kizárás után a hatodik napon javalva lett. Míg barátom a beteget hangyhalvaggal kábitá a mfüőhelyen én
műtő eszközeimet elrendeztem ; a kábítás hamar és igen tökéletesen sikerült , a sérvmetszéshez hozzá lehete fogni, de e véres beavatkozás előtt a sérv visszahelyezését a beteg ily állapotában még egyszer megkisértém és ez most nagy megelégedésünkre sikerült: mire a szerencsés beteg felébredt, orvosai már eltüntek.
Tisztelt ügyfelek! nyugodtabb lélekkel sehol sem teheterp számos sérvmetszéseim körül
nehányának halálos kimeneteléről való bevallásomat, mint önök szine előtt, mert a gyógykezelés helyes eljárását nem a nagy közönség, hanem a tudományos világ bírálhatja meg· :
de tartozom is azzal ama pár sikeres eset megemlítése után, hogy a vidéki sebész gyakorlatának e mozaik képében fény mellett az árny se hiányozzék és minden didacticanélkül csak
a leglényegesb rövidséggel mondok el egy esetet. R. J. 46 éves gyenge testű , roszul táplált
takácsmester évektől mozgékony jobb oldali lágyéksérvben szenvedett, azt sérvkötővel kellőleg
nem óvta. Nyolcz mértföldnyi gyaloglás után hasmenéssel érkezett haza, árnyékszéken ülvén, sérve kinyomúlt és kizáródott, a visszahelyezésre irányzott orvosi rendeletek roszul telj esíttettek, a kizárás után a 36-ik órában sérvmetszésre került a dolog, midőn az eventrati6hoz
hasonló sérvdag egy gyermekfő nagyságát meghaladta és a puffadt has oly érzékeny volt,
hogy a beteg állítása szerint magán az inget alig tarthatta és őt görnyedt ülő helyzetbe
kényszerité. A csak részben felnyitott sérvtömlöben sok tiszta sárga savó mellett volt a sötétkék színű vakbél féregnyújtványával és a felhágó remesének egy nagy része. Midőn a
külső gyi.í.rií.n levő zárpontot átmetszém és a felette levő r emese részletet a hasüregből kissé
kih11zám, láttam, hogy a zárponton belőli bél is már üszkös volt, bár annak jelenlétét a kórtünetekből még nem lehetett jósolni: bágyadtság, ájulás, hideg veriték, arcz eltorzítás, bélsár-hányás, csuklás, puha sebes érütés a sérvdag feszületlensége s. t. b. mind hiányoztak;
jelen volt két ügyfelem tanúságára hivatkozhatom. A terjedelmes tömlő tartalékját kint nem
hagyhattam , azt részletenként a hasüregbe visszahelyeztem. Ez esetnél lágyék-csatorna már
nem létezett, helyét vékony szélű, körös tág nyilás foglalá el; a két gyiirü egygyé olvadt, a
sérv egyenes volt. A szegény beteg a műtét után 6, tehát a sérv kizárás után 42 óra múlva
halt el.
l\fegyénkben a legritkább kórok egyike a húgyh6lyag-kö, mégis üdvös, ha az itt települt
sebész annak műtételéhez is egypár eszközt megszerez magának; két esetem egyikét morzsolás, másikát oldalmetszés mi.ltételével kezeltem, mindkettőnek kövét van szerencsém megtekintésül bemutatni és a kórrajzot gyakorlati nézpontról csak röviden elemezni.
P. J. 18 éves ép testű bányász, nyolcz év előtt vizeletrekedésben szenvedett, ezen
egy kóroktani mozzanaton kivül sem családjának nemzedékeiben, sem életmódjában és lakása körülm~nyeib en okát nem találom kő-bajának, melynek kórtüneteitől már négy évtől
gyötörtetik. Ejjel nappal gyakori ösztönzést érez a vizelésre, azt álló helyzetben nehézséggel, a mony végéig és a vesékig te1jedő éles fájdalommal teljesítheti, a szükség azonban arra
tanitá me~, hogy álló helyzetben fejét a földig hajtja le, balkezével pedig gátjának lágy rérészeit a végbél felé tolingatja ; ily helyzet és fogással teljes sugárban fájdalmatlanul ürül ki
a vizelet. Jellemző a betegnek azon állítása, hogy mióta bajában szenved, a nehéz vizelés fájdalmai holdtöltétöl két hétig mindig nagyobb fokban gyötrik, mint a holdtölte előtti időszak
ban, azok miatt csak kis lépésekben járhat és vizeletét egy izre egészen kiüríteni nem képes.
Többiben vizeletének mennyisége:rendes bőségi.1, többnyire tiszta világos szinü, ritkán zavaros
és bűzös, mikor kevés hólyag-nyákkal vagy fehéres fövennyel vegyült; felötlő, hogy üde

~llapotb~n a sárga papirt nem válto1.;tatja, hanem a . savanytól veres lakmust kékre visszaiesti, e vizelet tehát mégis ali hatású : kőkutaszszali vizsgálatom pedio- a kórhatárzatot kétségtelenül bizonyitá. A vizeletnek természetrajzi jellege a kőnek vil~ós vegyalkatát és igy
könnyű töredékenységét gyanítatta s nem levén· a pösgyi.1jtő-üritő szervek részéről sem
akadály, a kő szétmorzsolására határozám el magamat. Már az első ülésnél sikerült a Heurteloupe-féle kötörövel. -:- percuteurrel - a követ széttörni, mire a hügysós borsó alakú kő
mag azonnal, későbbi v1zeléseknél pedig több apró vakolatszerii fehér morzsák ürültek ki.
T?bb napi .szünetelésck után még két ülést tartott ki a beteg, de egy izben a zárizom görcse
1rnatt nem juthattam eszközömmel a hólyagba, más izben pedig nem sikerült a kötöredéket
megragadnom; utána a hólyag erős izgatottsága miatt a betegnek enyhitőket és pióczákat
rendeltem s őt hosszabb szünetelésre bátorítottam, de annak müveletlen anyja kedvelt egyetlen fiát tu<ltom nélkül h~tza. vitte, azt inkább sorsára, mint további orvosi kezelésre kivánta
bízni. Sajnáltam tudományos veszteségemet, többszöri füengetéseim, édesgetéseim a makacs. anya akaratán megtörtek; igy múlt el egész év, míg végre az ifjú csekélyebb bár, de
mégis folytonos fájdalmaktól életmódjában akadályozva, az eddigi mi.í.tétel csekély eredménye után nagyobbat remélve, a vidéken lakó anyától megszökött és további segítségemet
kérte. Kellő időközökben tett morzsolásaimmal sikerült a követ egészen összetörnöm, melynek kisebb-nagyobb töredékei elég szerencsésen a vizelettel kiürültek. Csak egy ízben
akadt meg egy darab kő a hólyag nyakában, melynek izgatására a zárizom összehúzódása
oly éles ±ajdahnat okozott a betegnek, hogy orditását a harmadik ·zomszédhoz hallották·
ily helyzetben percuteur-emmel a hólyagba visszataszítám a fájdalom okozóját, mire az azonnal
megszűnt . Más ízben hasonló fájdalmas rohamot okozott ismét a zárizom táján összeo-yült
kőiszap, minek jelenlétét eszközöm e helyeni horzsolásából megismerém, midőn azt ~ hólyagbR. vezetém és kivonásánál cs6ijának hézagait a morzsolványnyal tele tömve találtam;
a morzsaléktorolmány eltávolítása ·után a fájdalom ezúttal is megszűnt. Betegem kövétől
1·gész.en megszabadúlt. A bemutatott töredékek mutatják, hogy e húgykő érdes felületű,
1_10m réteges de likacsos szövetű, l.egnagyobb részben vilsavas mész- és keserélegből áll; egy
1vezctes töredéke köröczös (elyptikus) és alakra lapos, legnagyobb kiteijedésében egy hüvelyk körüli átmérőre mutat. A kő magja vegyalkatra és színre eltér a többi töredékcktől, húgysavas sókból áll: ez okozhatá a kő támadásának kezdetén a betegnek kiválólag említett nyolcz év előtti vizelet-rekedését, í.gy az valósziniíleg nevrolythiaeus eredetií
lehet.
A második húgykőeset egy restéri D. A. nevli, három éve::;, gyenge alkatú :fiúnál volt;
a baj okára nézve nem lehetett bizonyossággal mit sem kifürkészni, hacsak a nagy fokú veleszületett fitymaszor az által nem gyakorolt hatást vegyi húgycsapadékokra, hogy a vizelet
tökéletes kiürítését erőművileg akadályozta. A gyermek nem tarthatá vizeletét, a gyakori
ingertől támadt fájdalom sírásra és a monyhoz ingén által való kapkodásra készteté; vizelete
bűzös és ali hatású, végbele gyakran kiiszamodik. A kutaszszali vizsgálat hólyag követ bizonyít, melynek elhárítására e zsenge korban csak a metszést lehet alkalmazni.

Ez érdekes műtételhcz kartársaim segédkezését nycrém meg, de mint már említém, az
oldalmetszés legfontosabb pillanatában egy társammal maradtam; műtéte! alatt a végbél kicsuszamlott, zárizma feletti gyüremlésével kőmeteszem viteli körébe emelkedett és általa
megsérült. A kivett követ van szerencsém előmutatni ; kis diónagyság11., körkörös rétegből
áll, szövete tömött, finom szemcsés, más anyagú mag központján nem létezik; egészben vilsavas, földes vegyalkatú. Kis betegem a mfüételi vérzéstől igen kimerií.lt, színe sápadt, teste
hideg lett, - ásítozás, hányás és sebes apró érütés kíséretében. De a sebláz alakjában bekövetkezett életszervi visszahatás jó irányú gyógyúlásnak terelte az életerőket. A vizelet eleinte
a sértett végbelen ürült ki, de a szokványos béliszarn által lazult zárizom olajba mártott vasMagyar Orvosok t\s Természetvizsgálók J\fonkálntai.
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tagabb téptömesz bevitelét lehetővé tette, mely teijedtebb nyomásával a düllmirigy sebét is
zárva tartva nehány nap múh-a a vizelet kiürítését a pöscsövön elősegíté.
A felsorolt műtételek mindegyikében többé-kevesebbé kitünnek a vidéki gyakorlatnak
azon sajátságos nehézségei, melyek rrí{itészi szakmánk utjában állanak; elősoroltam azokat,
nem hogy főkép fiatal kartársakat idegenítsek el tőle, ellenkezőleg buzdításúl, hogy azok
daczára a mii.tői képesség biztos eszközével itt is sok emberi nyomorúságot hárítsanak el,
habár többnyire csak az öntudat legszebb jutalmáért. Ha legcsekélyebb érdem is ily akadályok között némi eredményt mutatni, úgy önzés lenue azt e helyen a magam számára kizsákmányolni; azért örömmel említem meg, hogy megyénkben tudtommal ügyfeleink közöl
Patzek Mór Rimaszombatban, Madarász Rezső Rozsnyón, Köhler Simon
Dobsinán és bo-ondo.
lom másutt többen is foglalkoznak a műtészi szakkal, melytehát nálunk nincs elhanyagolva.
E szerény leirással gondoltam ez ügyről számot adhatni hazai szaktestületünknek, melynek
számos tagjait testvéri szeretettel üdvözöljük körünkben, hogy legyen az csekély adalék becses ittlétök emlékére és kis pótlék t. vendégeink közt immár kiosztott megyei rajzunk.hoz.

annak tavaiban, részint miut kivirágzat - eftorescentia terrae - naay mennyiségben tünik
elő, a mely is két egyemész - aequivalcns - szikélegböl, és 1/ 2 rész szénsavból áll
(2Na0+300 2 +4HO). Legnagyobb mennyiségben Barbaria Szukena tartományában
jön ell5, hol a föld felső rétegét gazdagon bevonja s a bennszülöttektől Trona névvel neveztetik. Feloldott állapotban Eg·yptomban Fezzan tavában, Dél-Amerikában pedig Columbiában, a Merida melletti tavakban, melyek szikes vizéből az indiánok elpárol:is és jco-eczités
0
ált::tl nyerik.
Kedves hazánkbau a sziktermelés leggazdagabb helyei a Kis-Kunság és legkivált
Halas, Dorozsma és Majsa környéke, Pestmegyének Kis-Kunsággal határos. déli részén KisKőrös és Vadkert határa, és a Kecskeméttel határos Bocsai és Jakabi puszták. Csongrádmegyében Szeged, Bácsmegyében Szabadka határa, Szabolcsban N yiregyháza.
A termő földeken futó homokkal, kovarcz-fövenynyel, agyaggal és szénsavas mészéleggel keverve jön elő s az ily minőséglí. földek szikes földeknek neveztetnek, melyek o·azdászati czélokra nem igen használhatók, miután - kivált szárazság idején a szik a növén~zetet
luganyos - alcalicus - természeténél fogva kiégeti.
A fennen megnevezett helyek tavaiban, székállásaiban, mocsáraibnn oldott állapotban
jön elő.
A sziksós tavak között területre legnagyobb és sótartalomra leggazdagabbak a szabadkai
ugynevezett "Paligyi" tó, utána következik a kun-halasi „Sóstó," melynek kiteijedése
73
16~,873 ~ öl= 103 / 1000 hold. Pestmegyében Vadkert községe tőszomszédságábanagyógy
creJérő~, h!l'es ,,B~dö~tó," Szabolcsmegy~ben a nyiregyházi „Sóstó," Biharmegyében konyári
„sóstó, végre Kis-Kunság alsó délkeleti részén Szeged mellett a „dorozsmai sóstó." A szfosav~s-natron gazdag tartalma ~ellett mindezen említett tavak, l\tfol?ár János vegyelemezése
szermt még csekélyebb mennyiségben szénsavas meszet, magnes1át és kovasavat is tartalmaznak.
A sziksós tartalmú tavakat physikai tulajdonaiknál fogva már t..ívolról fel lehet a o-yakorlott szemnek ismerni, a mennyiben a tószékek a kiégett széktől - népnyelven vak.:;zé'ktöl
egészen fehérek - a. vízszine zavaros szőke, összcállásra slí.rü, kóstolva túlsós fali, kézre dörr.sölve azt sikamlóssá teszi. A köznép a szik.tavak erejét a ruhamosástól méri, minél jobban
megfehérií.l a mosott ruha, annál gazdagabb széktartalomra bizonyít.
A székált.isok, népnyelven székek, széktalapok, ezek a termő széksónak valódi gazdao·
forrásai, az alföldi sziktermelésnek valódi bányái, melyek a tavaknál kevesebb vízta.rtalorn~
rnal birván, szárazabb években kiapadnak, s ezeknek nedves alapján történik tavaszszal és
ííszszel kevés esőzéssel s gazdag nyári harmatokkal az alföldi kereskedésben nagyban szereplő valódi széksónak kivirágzása és söprése. Esős évekkel a földbirtokos az ilynem{í. székállásokb61 semmi hasznot sem húz, úgyszintén túlszáraz években sem, legkivált, ha termékenyítő, hlí.sítő harmatok nem járnak, mert akkor a székvíz részeitől hirtelen megfosztva kiszárad, kiég, népnyelven a szék megvakúl. Az ily vakszéket a nép csakis ruhamosásra használja, s mig a kereskedésben a valódi söprött széknek pesti mérője 1 ft 50 kr, addig a vakszék Bánátban 50 krral fizettetik.
.
A sziksósöprésnek a kevésbé esős é.s harmat?an gazdag évek kedveznek , egy pár
ilyen év a földbirtokos vesz teségét dúsan visszapótolja.
A sziksósöprés kedvező időjárással april elején kezelődik s egész nyáron át ősz közepéi~ folytonosan tart. A~ eljárás. következő: először is a söprésre kiszemelt sziktalap egész
teiJedelmében tiszt.ha k1söpörtetik azon czélb61, hogy a fel virágzás tisztán történjék s a nyert
sziksó állati hulladékokkal, rothadt szerves anyagokkal s felesleg homokkal keverve ne legyen.
A söprés korán napfelkölte előtt ha~matos reggel történik, a midőn is a harmatos földtalajból
a sziksó ragyogó fehérséggel tümk elí5, a söprés felületesen és gyengén eszközöltetik; a
32*

Az alföldi

sziksó-térmelésről

l

1

'1

vegyi és orvosi tekintetben.

Közli Dr. MOLNÁR ISTVÁN, halasi községi főorvos s a Jász-Kun k erületek tiszt. főorvosa.

A nagy természet egy kiapadhatlan fordts, egy kiakmízhatlan bánya, melyben a k cz<l.l't
óta folytonosan miíködő teremtőerő még most is folytonosan miiködik s titkos ereiben,
daczára a világhírii természetbuváÍ·ok Buch Lipót, Rumbold és Ehrcnbcrg kutatásainak még
most is milliárd ismeretlen kincseket rejt.
Mi lévén a nemzet napszámosai, a mi nehéz feladatunk cunek rejtett ereibe a kutató és
figyelő ész erejével mélyen behatolni és ennek :még ismeretlen s legegyszeríí.bb kincseit is
napvilágra hozva a természet nagy raktárába rendbe helyezni el. Ezen rakt{irakban sz{tmunkra is van kimutatva egy hely, a polczok még eléggé üresek; ez okból, míg ezen üres
helyeket saját édes szeretett hazánk természeti kincseivel b e nem töltjük, addig idegen kincsek gyűjtésével ne foglalkozzunk. Tanuljunk a fáradhatlan szorgalmú munkás méhektől ,
melyek először is szerény lakok környékét dongják körül s a közel eső virágkelyhek himpor~t }'abolják meg· s csakis akkor repülnek tova, ha már a közel tájat felhasználták.
' En mint a természet egyszerű munkás napszámosa, kinek m{í.ködési tere az alföldön
nyílt' meg, kedves alföldem nem fénylő ugyan, de nemzetgazdászati, vegyi és orvosi tekintetb~l · minden esetre értékes és becses kincsét a sziks6t s ennek termelését mutatom fel, s
habár e tárgy egyszerű és sokak előtt ismeretes is, de megnyugtat azon öntudat, hogy hazám
természeti raktárát jelen rövid s egyszeril ismertetésemmel gazdagítani cr.élom volt.
-LÁ f\d-g', I

1:fn:tH: .-, 71 -,
1. A széksó-termelés·vegyi tekintetben.
üd·" t' '[ "<{Í'J
'
ti·i Ar zi.lf11q kétféle úton jön elő: 1-ször a természetben mint tm·mészeti suda - soda naturl} i _., .JJ.P.tüiÍiche Soda; - 2-szor a soda gyárakban mint mesterkélt soda - soda artificialis,
kiinstli-:>
l-.e; ~oda.
:n„ ~ ~.> >1 "'
~ l'rC'Jf1:r%~ ·; 1 A „ tei·mészeti soda vegyi néven szénsavas szikéleg· - carbonas natri - mint a
s~ikeg1 0 ~~n e.fibf.ik legerősebbike, földünk felszínén több helyeken részint oldott állapotban
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söprött sziksó hegyes kúpokba rakatik s több napig a szabad ég alatt hagyatik, hogy igy
jobban összeállhasson s a körlég szénsavából minél többet rabolhasson el. Az ily módon
nyert sziksó erejét a söprök tenyereiken próbálják ki, ha a sziksó a tenyéren nyom nélkül
eldörzsölhető, jele annak, hogy egészen tiszta s minél kevesebb homoktartalmú, s a dörzsölés
alatt a tenyéren érezhető hideg fokából annak sürhedett népnyelven erős - causticus voltára húznak következést.
Az alföldi nép a söprött sziksót tisztázatlan állapotban - soda crudum, rohe Soda házi szappan készitésére, a vakszéket pedig ruhamosásra használja föl, a felesleget résúnt
Bánátban tiszta buzáért cseréli be, részint a kuksós gyárakba hordja.
A rendszeres szappanfőzéssel foglalkozók a tis,ztított, depurált, meszesített, calcinált
sziksót · használják föl. A söprött sziksó tisztítása és meszesítése - calcinatio-ja az alföldön
a sziksó-közönséges nyelven kuksó-gyárakban következő módon történik: először is, hogy
a földes és homok részektől szabadúljon, kilugoztatik - elixiváltatik - ezen művelet után nagy
üstökben kellő hőfok mellett süríttetik - concentráltatik s a. sürítés mindaddig folytattatik,
míg tészta, avagy dara forma gyurmát - massát - nem képez, a nyert gyurma újolag darabokba gyúratik s izzó kemenczékbe hányatik, hol is vízrészeitől tökéletesen megszabadü.l va; meszesített -· calcinált - sziksóvá, népnyelven kuksóvá alakul át, mely is a szappan-gyárakon kivü1 az üveggyárakban is nagy mennyiségben használtatik föl.
Technicai, vegyi és orvosi czélokra a kuksó újolag tisztíttatik és többszörösen jegeczíttetik - crystallisáltatik, - mely vegyi mfivelet tiszta hideg vízzeli többszörös feloldások
által történik.
Alföldünkön a sziksó felhasználása, a nemzeti ipar te1jesztése és emelés~ érdekében több
' helyeken kuksó-gyárak emeltettek; ily gyárak működtek Csongrádmegyében Szegeden,
Pestmegyének déli, Kis-Kunsággal határos részén, a Bocsai és Jakabi pusztákon, Kis-Kunságban Majsán s Akasztó mellett Mikládon. De fájdalom! a nemzetgazdászat nagy kárára
a mikládi gyár kivételével a többiek gépei mozogni megszűntek, - melynek főokául az
alföldön a fa, szén és közlekedés hiánya tekinthető miután a költséges tüzelés és szállítás
mellett a kiadások magasra hágván fel a termék piaczon a sokkal olcsóbb Barillával, mely
Spanyolországban Alicantéban gyáratik, a versenyt olcsóságra ki nem állhatták.
2. A sodának mesterséges útoni elöállitása.
Ezen mód most Németországban nagyban űzetik s a természeti sodának keletét és
becsét olcsósága miatt annyira aláásta, a konyhasónak - chloret. natrii - sziksavas sziksóra vegyi úton való átváltoztatása által történik. E czélra a kénsav - acidurn sulfuricum használtatik. A konyhasó a kénsavval az e czélra készített lángkemenczében - Flamme-Ofen
- érintkezésbe hozatván a kénsav (S0 5 HO) a konyhasót (Cl Na) oly módon bontja szét,
hogy kénsavas szikéleg és sósav képződik. SÜ5 HO+Ol Na=NaO, S05 +ClH. Az ily módon
nyert kénsavas natronnak - sal Glauberi - szénsavas natronná való átalakulása szénsavas
mész (002 Oa 0) s2gélyével történik s így egy részről kénsava~ mész, más részről szénsavas soda nyeretik.
Az ily vegyi úton nyert tömör soda barn~ színi.í és alaktalan - amorph, - mely is
#szta hideg vízzel többször feloldatván és az oldat (00 2 NaO+ lOHO) egy bizonyos fokra
elpároltatván, a meghűlés után előtünik a rhomboid alakú jegeczített szénsavas natron.
Vegyi és orvosi czélokra az ily módon készült és depurált jegeczíteti soda használtatik .
A jegeczek fehérek, átlátszók, rhomboid alakúak, melyeknek lapjai a levegőn összeesnek s
nagy hőben szétfolynak, - íze hfüő gyengén luganyos; két rész vizben olvadó, erősebb
savak által könnyen felbontható lévén, a vegyi kémleleteknél és felbontásoknál főszerepet
játszik s vizegyes mészszel keverve, magának a natronnak is teremtője.
,, ' · Mesterkélt sz~ksógyár hazánkban .csupán csak egy létezett, a Riez-féle Marmaros-
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megyében, mely a konyhasó magas ára miatt, az Angolországban a konyhasó olcsósága
mellett nagyban készített gyári termékekkel a kereskedésben a versenyt ki nem állhatván,
mi.íködése megszűnt. - Riez a Bach kormány alatt a konyhasó magas árának e czélrai
leszállításaért folyamodott ugyan, de fájdalom, a nemzeti ipar nagy kárára, kérelme elhangzó
szó volt a pusztában s a nemzeti vállalat kora sírba szállt.
II. A·széksó termelés orvosi tekintetben.

A sziksó a mennyiben egy részről árt az alföldi vegetatiónak, annyiban kedvez más
részről az egészségi jólétnek. Ivó vizeink csekély mész és keserny tartalom mellett sziksóban
gazdagok s olvasztó erejök oly nagy, hogy idegeneknél annak első élvezete valódi hasmenést idéz elő. - Alf?ldünk posványos helyein a váltólázak honosak lévén, a hosszas tar-

„

tam után rendesen v1sszamaradt utóbajok a máj- és lépdagok - hypertrophiae - m.int a
::fi~~;1~:~·:~~:::r:l:úl::~~etlenségei a sodavíz iv{~sa és külsőleg a natron-fürdők használata
Az alföldi natron-fürdők gyógyhatása a stajerhoni, gleichenbergi és marienbadi lug·anyos sós - alkalisch salinischer - fürdők gyógyhatásával hasonlítható össze, s a kettő
között a különbség csak abban áll, hogy míg azok kénsavas natron - glaubersó - gazdag
tartalmuknál fogva nagyobb olvasztó erővel bírnak , addig a mi natron-fürdőink ·gazdag
s~é~s~v tartalmuknál fogva gyengébben és szelídebben oldanak. - - Gyógyerejük kiváltkép
kitümk ~.savós hártyák heveny és üdült b~ntalmai ellen - rheuma, arthritis. - A görvélykóros mmgy és csontdagok több esetben sikeresen gyógyúlnak. Az 1863-64. száraz években az alf?ldön járványosan fellép() scorbut után visszamaradt térdizmerevek - anchyloses
- gyakori fürdésre tökéletesen elmultak. Erős luganyos hatásánál fogva legkivált ha a víz
sürhedt - concentrált - a bőrbajokat, milyen a viszketeg - prurigo - s izz;ag - eczema
- rövid időn gyógyítja.
Natron-fürdők egyes vállalkozók által Szabadkán a "Paligyi sóstó," Halason az úgynevezett „sóstó" közvetlen szomszédságában emeltettek, - s eléggé sajnos, hogy ezen fürdők
fennebb elősorolt megbecsülhetlen tulajdonaik és gyógyhatások mellett a részvét és pártolás
hidegsége miatt az izlésre és szépségre többet nem áldo;z;hatnak s kellő virágzásnak nem
örvendhetnek, miután gazdagabb betegeink a gyógyerfüe csaknem egyenlő ugyan, de sokkal
költségesebb divat-fürdőkbe vándorolnak s számunkra csakis a szegényebb néposztály marad
·
fön, ki puszta áldásáná.l egyébbel nem boldogíthat.
A gyógyászatban a szénsavas és kettedszénsavas natron belsőleg mint kitünő szer basz·
náltatik a gyomornedvek savanyodása - aciditas primarum viarum - és az ebből kifejlett
kezd.() ?mésztési zavarok - dispepsia - ellen. Kitünő sikerrel adagoltatik a fövenykór lythrns1s - és az ennek következtében előállott húgyhólyag izgatottsága ellen, hol is részint
mint oldó - sol vens, - részint mint vizelethajtó - diureticus . - szer külöli hatását. Az alhasi átmásitó nagyobb mirigyek dugalásainál, az alhasi vérpangásoknál - stases abdominales - s az ezekből eredő mell és agyi vértorlodásoknál - congestiones - mint elvezető és hűtő szer a legegyszerűbb és legbiztosabb. A mirigyek elválasztó és felszívó
működését felemeli. A véredények izgatott állapotát lehangolja s a felesl~g rostonyakép~é>dé~t gátolja. A betegesen felm;:igasz.talt idegéletre csilapítólag és lehangolólag hat,
s mmt ilyen a túlhányásnál - hyperemes1s - borkő-savval összekötve kitünőleg j~val
tatik. Görcscsilapító h~tása legkivált akkor biztos, ha a gyomoridegek izgatása a gyomornedvnek túlsavanyúsága által eszközöltetett.
'
A mondottakat egy keretbe. vonva, a szénsavas natron a gyógyászat terén mint felszívó,
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savanyellenes, oszlat6, húgyhajt6, fövenyellenes - lythontriptica - s végfü mint görcsellenes szer ismeretes.
Mielőtt rövid és egyszeri{ értekezésem befejezném, azon forr6 óhajtásomat nyilvánítom,
hogy bárcsak jelen czikkem a magyar kormány mindenre kihat6 figyelmét az alföldi sziksótermelés ezen elhanyagolt nemzeti iparczikk érdekében felébresztené, mely is csak azon egy
esetben lehet virágzó s egyesek úgy, mint a nemzet anyagi jólétét előmozdító : ha 1-ször az
alföldi közlekedés - mely a homok tengerekben jelenleg csaknem lehetetlen - csinált utak
és vaspályavonalok által könnyíttetnék, - s ha másodszor az alföldi fatenyésztésre a kormány által különös gond fordíttatnék s jutalomdíjak által előmozdíttatnék. Ezen fötényczők életbe léptetése mellett az alföldi sodagyártás virágozni fog s olcsósága és jósága mellett
a versenyt a világtermék piaczán a külfölddel bizton ki fogja állani.

a kis újj távoztat6ja és ellentevője között a borsó-csontot körüljárván, mint igen vékony ág· a
tenyér mély üteres ívébe ömlik, mely rendesen csak is az orsóütér kézháti ága által képeztetik.

8

a. kétfejű karizom, ú. görgeteg borintóizom , e. hosszú
hanyintóizom, d. a kéztö orsói hajlítója, e. hosszú tenyérizom, j. négy újj közös,
felületes hajlítója ; 1. k::trűtér, 2. ennek oszlása csontközötti és 3. orsó ütérre,
4. az orsó ütérnek kézháti
ága, b. mély tenyérbeli iv,
6. felületes tenyérbeli ív, 7. a
pótütér, 8. fölkarcsont.

A karütér két végágának két ritka rendellenessége.
Dr. MAJOROSSY GÉZA, egyetemi tanársegédtöl.

Bátorkodom a karütér rendes két végágának u. m. az orsó és sing-ütérnek ritkábban
rendellenességét két boncztani készítményben bemutatni, nem annyira a készítményeknek boncztani technicája, mint inkább a rajtok előforduló rendellenességek érdekesvolta és ritkasága miatt.
Ritkának mondom pedig a két esetet azért, mert négy évi boncztani segédi működésem
alatt 7 7 hulla befecskendezett végtagjainak kidolgozásánál mindkettőnek esete csak egyszer
fordult elő, holott a. rendellenességek viszonyát a rendes lefutáséhoz mint 1 : 6 aránylani
·találtam.
A karütér említett két végágának rendellenessége kétféleképen nyilvánul és pedig:
1-ör, a karütér végoszlása nem a könyökárokban, hanem sokkal magasabban, már a
felkaron tört(.nik; vagy pedig
2-or; ·a karütér a könyökárkon túl a rendes két végág egyikében vagy másikában veszi
az alkaron további lefutását, mig a másik ág vagy tökéletlen vagy egészen hiányzik, helyébe
egy pót-ütér lép fel.
Magában értetödik, hogy mindkét esetben ezen üterek lefutásának viszonyai is megváltoznak.
A j elen leirand6 két eset a r~ndellenességek második sorozatához tartozik ugyanis: a
karűtérnek a könyökizületnél szokott végoszlása orsó és singütérre tökéletesen hiányzik.
Az 1-s{) eset a karüteret további lefutásában az alkaron mint orsó-üteret mutatja, melynek lefutása rendes és adandó ágai hiánynélküliek, sőt fölösszámnak, a mennyiben a rendes
állapotban a singi ütérből eredő csontközötti ütér ez esetben rendellensen az orsóütér küloldalán veszi kezdetét és a könyök-izülettöl le és befelé a görgeteg borintó izom alatt továbbá
a rövid hanyintó izom tapadása és a 4 újj közös felületes hajlítója közt további lefutását
rendesen folytatja.
Az ösmeretes rendes ágakon kívül azonban még annak küloldalából 2" távolságra a
négyszögű . borintó izomtól egy 1"' vastagságú ág ered, mely a singi szél felé és ívképen le
a mély közös újjhajlító izom és a kézW singi hajlítója közt !fut le, ezen utóbbi izom inának
odatapadási helye mögött, mint a singütér kézháti ága a kézhátán folytatódik, innen ismét

1-sö ábra.

előforduló
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,
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2-ik ábra.
a. kétfejü karizom , ú. görgeteg borintóizom , e. hosszú
hanyintóizom, d. a kéztö orsói hajlítójának csonkja, e. a
hosszú tenyérizom csonkja,
/ a négy újj közös felületes
hajlítója, g. orsó csont, h.
sing csont , 1'. csontközötti
szálag ; 1. karütér, 2. ennek
oszlása sing és 3. orsó ütérre,
4. a pótütér beömlési helye a
csont közötti ütérbe , mely
ezentúl az orsó üteret pótolja, 5. az orsó ütér kézháti
ága, 6. felületes tenyérbeli
ív, 7. a pótütér.

2-ik ábra..
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. . A hiányzó singütér némileg, de csakis némileg egy a hónaljüt~~;ből ~redő · alig · l"' v-~s
tag·ságtí. ütérág által pótoltátik, mely eleinte a karütér f~lett a ké.tfeJu karizom belszé:e ,~;ermt
fut le, de mindinkább a belbütyök felé siet és a könyökha]lásban már csak '/4
vas-

Valami a kobalt-betegségröl.

tagsáf!.en a hosszú tenyér-izom és a kéztő orsói hajl~tój~ köz,ött fut le, később. ezen utó~~i
izom bcloldalán az alkar felső harmadának végén bujt k1 és igy ~z alkar póly.á]a alatt kozvetlenül feküdt most a közös újjhajlító izmok inaival a kéztő saját teny~rbeh szálaga alatt
a borsó csont 'orsói oldalán a tenyérbe lép . és a tenyér felületes üténvének képezéséhez
. , .. . . ,
,
járul.
. ,
Ezen ívből egy mellék ág körülfutván a mély közös haJlítónak kis UJJhoz1 mat a mely
üteres körbe megy át.
,
1
r.
Ugyanez ütér nehány izomágon kívül még egy nev~~:te~ ,ágat ad, m~lJ: 1
.t~v~lságra a borsó csont felett ferde irányban a felületes közös UJJ~aJhtó és a kézto s.~n?i. h~~ht~Ja
közt járván közvetlenül azon rendellenes ütér~g~a me~?' a~: mel!. ,~ csontkozöt.ti .uté~nél
megemlíttetett, ckképen ez és a csontközött1 utér kozt osszckoto (anastomot1cm;) agat

/2

/1

lk
·
· '"t · t
képez.
A 2-ik eset ellenben a karüteret .további lefutásában az a aron, mmt smgu ere mutatja, csakhogy ez tu.lságos hossza miatt a könyök-izülettöl kezdve nevezetesebb teker· .. é
1
vényeket képez.
,
Az abból eredő szokott vastagságú és a kéztőig rendes lefut~su csontközö~~1 ut ' r, rne Y,:
nek egy finom kézháti és hasonló tenyérbeli ágra kellene s,zakadma, egy a tör~_sokkel eg~e~l~
vastagságú ütérben folytatódik a négyszöglí. borintó-izom allo~á~y~n keresztul a csont~ozo.tti
tér alsó szögleteig,· hol derék zug alatt megtörik s a mélységbol felfcl~ emelk~dtében az o~~ó
végének tenyérbeli felületét éri el, melyen áthalad az or~ó karcz,nyujtványa1g„ s 3-a_dszo1 ,1s
derék zug alatt megtöretvén egy jelentéktelen tenyérbeh ág adasa után a ~uvelyl. . hosszu
távoztatójának és feszítöjének ina alatt a kézhátára. tér, hol a rendes orsó uteret pótolván
, :1 ' "
ismét a tenyérbe lép, hogy ott a tenyér mély üteres 1vé; képezze. .
Ezenkivül a felkar felső harmada végének magassagáb~n a karutér beloldalából egy
„
vastagságú közlekedő ág ered, mely mindenkor pólya ala~tias, az alsó h~rmadba~ beluh·~l
kifelé jár a karütérrel kereszteződik, úgy hogy. a k.önyök1.~ületn~l a ka~·utér 01:só1 oldalá1~
esik, ezentul a görgeteg börintó és hosszu hanymtó izom kozt későbbe~ az .utóbbi ~s a kéztő
hosszú hajlítója közt fut és a csontközötti ütérnek azon szögletében száJadz1k., melyen tul az
orsó üteret pótolja.
'
.
Hasonló eseteket Hy:rtl, Langer, Meckel, Gruber és többen irtak le.
Nevezetes ezen két eset különösen azért, mivel ezen rendellenességek folytán az üterek tájboncztani viszonyai is megváltozváu miítétek alkalmával könnyen előre nem látható
zavarokra szolgáltatbatnának alkalmat.

./t

FEHÉR NÁNDOR orvos-sebész tr.-tól Dobsinán.

~azánk kül~nféle ~dékeinek természettudományi tekintetből történő tanulmányozása
és felismerése egyik czélja lévén ezen tudós összejövetelnek, nem veendi tőlem rosz néven
a ti~ztelt s.zakgyülés, b~ Dobsinának, megyénk ezen kiválólag iparral foglalkozó városának

egyik kóiJelenségét röviden megösmertetem. Nem az éghajlat vagy bizonyos földtani viszonyok által föltételezett tájkóri betegségről, sem a bányászat vagy más iparfoglalkozásból
származott hátrányokról átalában, hanem külünösen egy éreznem okozta s eddi()'
kevéssé
5
ismert, sajátságos kórfolyamatról, a kobalt-betegségről akarok szólani.
Bevezetésül nem lesz minden érdek nélkül fölemlíteni, hogy noha Brandt a kobaltot
már 1733-ban fémalakban előállította, nálunk mindössze csak az 1820-diki években lett
elős.zör értékesítve s ez ideig épen semmi becse sem volt, mit bizonyít egy régi dobsinai egy~1áz1mának azo;1 helye : „Behüt uns Gott vor Bl~ugestein" (népies elnevezése a kobaltnak);
Jelenleg ezen ereznem legkeresettebb, mert leg:Jövedelmezőbb, mivelésével most több mint
500 ember foglalkozik s az 1864-iki áldásos évben a dobsinai bányákból nyert kobalt
összes mennyisége 10,000 mázsát tett, mi - mázsáját az akkori árak szerint átlagosan 30 írttal
számítva, - 300,000 frt jövedelmet ád.
. Ama kóijelenségek, melyek a kobalt miveléssel foglalkozó bányászoknál föllépnek , részmt a külbőrön és az evvel határos, a test üregeibe vezető takhártyákon, részint a légzés
és emésztés szervekben s ezek által utólagosan táplálkozási zavarokban nyilvánulnak.
A bőrnek szemmel észlelhető külső kó1jeleit leginkább azon 10-15 éves fiúknál találjuk, kik a bányából 'hozott nyers érczet törik, azt minősége szerint osztályozzák s a jót a
rosztól elkülönítik (scheiden). Ezeknél a köztakaró azon részei, melyek érczporral hosszabb
ideig érintkeznek, ruhával kevésbé fedvék- vagy gyöngédebb szerkezetűek, körülírt helyen
passiv vérbőségbe esnek - fölpir, - mely ha tovább tart, daganattal is jár - orbáncz -,
későbben a fölhám fölernyedt s a bántalmazott helyen lassan-lassan többé-kevésbé kerek,
mély alapon szennyes, szalonnás izzadmánnyal fedett, borsó egész babnagyságú fekélyek
támadnak. Ez leginkább a kéz- és lábújjak között az átmeneti redőben, vagy az újjak oldalain jelentkezik. Máskor csak az újjak vége dagad meg s néha körömperczlob támad, vagy
pedig megorbánczosodik a borék, mely ritka esetben valóságos herelobot von maga után ;
majd ismét megorbánczosodnak a külorr s az ajkak környezetökkel együtt s az orbáncz tartama alatt az orr takhártyája többnyire hurutban szenved, néha annyira, hogy rajta fekélyek
is jelentkeznek és a kobaltpor közvetlen behatása alatt orrvérzés áll elő. Az ilyen piros, duzzadt, hurutos vagy fekélyes orr valósággal az ismert görvélyes ozaena külemével bir, mely
annál csalékonyabb, ha egyszersmind, mint gyakran történik, mindkét szempilla-daganattal
járó köthártyalobban szenved. (Említésre méltó, hogy daczára a kobalttali közvetlen érintkezésnek több fiúnál a kezeken számos szemölcsöt találtam, holott egészséges részeken az
edző behatás oly gyakori.)
A hurut rendesen nem szorítkozik az orra, hanem a szöveti folytonosság utján lefelé terjed a többi takhártyákra is; igy támad gégehurut s a munkások gyakran rekedtségben,
néha - különösen reggel - tökéletes hangtalanságban szenvednek; a lobos izgatottság elte1jed a
tüdőkre s innen tüdőhurut, tüdőlob származik s veleszületett vagy nyert tüdővészre való
hajlamnál sietteti a tüdőgümősődés lefolyását; elteijed a gyomor s a bélhuzamra, a honnan
a gyakori felböfögés, hányinger, hányás; szenved az emésztés és az áthasonítás (assimilatio)
Magyar On·osok és Természetvizsgálók Munkálatai.

33

259

258
s természetesen ez által az egész tenyész-élet. Az emésztési zavarok gyakran bélzsábával
vannak összekötve s csúzos izom- vagy tagfájdalmak nem ritkák a betegség ezen fokában.
Egy év óta „Zemberg'' nevli bánya, mely jelenleg nemcsak a vidéken, hanem messzeföldön leggazdagabb bányának mondható, csekélyebb tartalmú érczet nyers olvasztás által
kohóban siirít; itt megtörténik, különösen erős vagy szeles időben, midőn a kohóbeli gázok
gyors elillanása akadályra talál s azok inkább lefelé verődnek, hogy a fenntérintett betegség
heveny tünetei lépnek föl, úgy hogy a munkások gyakran váltakozni, vagy az olvasztást
egészen abban hagyni kénytelenek. Az olvasztók ilyenkor rekedtségbe, mellszorongással és
nehézlégzéssel összekötött görcsös köhögésbe esnek, melyhez hányás egész a vérhányásig tárSlíl; az orr és szem takhártyája meglobosodik, az arczon . valamint a fejbőrön pörkök - fekélyek - képződnek, sőt egy esetben hajhullást is láttam.
A baj előrehaladott szakában az ily beteg következő benyomást gyakorol :;i, vizsgálóra:
bőrszíne fakó, bőre fonnyadt, száraz, zsirkötszövet nélküli; szemei beesettek, teste sovány,
elgyengült, izmai és tagjai ájnak, e mellett tüdő- és gyomorhurut láz nélkül s nyomott k edélyhangulat van jelen.
.
Mindezen kórtünetek kútforrása a kobaltércz alkatrészeiben található. Ennek földerítésére szolgáljon a vegyelemzés következő eredménye. A zembergi gazdag érez tartalmaz:
Kovasav és agyagösszeköttetései
3.57
mészpát
12.25
kén
9.19
mireny
41.04
vas
9.94
kobalt
7 .63
nikel
15.05
réz
0.26 ·
nedvesség és vesztesség
1.97
Összesen .
100.A többi kobaltércz csak mennyiségileg különbözik e vegyelemzéstöl. Ebből látjuk,
hogy a kobalt és nikel-en kívül ezen érez 41 °/ 0 mirenyt is tartalmaz. A mireny az érez lefejtésénél, zárt helyeni törésénél, de különösen olvasztásánál nagy mennyiségben illan el, hol
már sajátságos szaga által is külöli magát és valamint a test külrészeit érinti, úgy levegővel
együtt a légző szervekbe is bejut. Ismervén a mireny élettani hatását
szervezetr~ s összehasonlítván azt a fennt leírt kórtünetekkel és a vegyelemzett érez többi alkatrészeivel, nem
szenved kétséget, hogy az egész kobaltbetegség idült mirenymérgezésnél nem egyéb, habár
a mireny kimutatását a testi váladékokban, tehát a tudományos vegyi bebizonyítást eddigelé
nem adtam is.
A gyógyítás mindenekelőtt a kór-ok mellőzésében fekszik s ezt az illetők igen jól tudják s tapasztalatilag gyakorolják is. A bányászok ugyanis nem soká dolgoznak valami dús
kobalttartamú helyen, hanem gyakran cserélnek munkát, néha egészen elhagyják azt s csak
igy magyarázható, hogy egy-egy munkás évekig is eldolgozhat ily kobaltbányában s hogy a
mérgezés pusztító végtünetei oly ritkán fordulnak elő. Különben mennyire nevelheti a test
ellenállását valamely káros behatás ellen a megszokás, azt itt többek között az állatokon is
tapasztalhatni, ennek előtte p. o. 8-10 évvel egyetlen egy kutya sem maradhatott meg a
bányán, holott késöbben lassan-lassan hozzászokván most majd minden bányász bír egy
ily kis őrrel.
A kó1javalat észszerü legfontosabb teendője a felvett mireny kitakarítása a testből s
további káros utókövetkezéseinek elhárítása. Bányászaink ösztönszeriüeg kerülik a bajt a
munka gyakori abbahagyása vagy felcserélése által, annál meglepőbb, hogy a gyógyítás
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;;;:ik k~á~/őes~köze k~~lö figyelemre eddig nem méltattatott: Nyilvános fürdőnk ugyaisn
01 , ig ~mcs, pe 1g csak a meleg víz képes a testhez odatapadó kékeny- iszkot lemosni
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által egyik leghatalmasabb utját nyitni a már
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ne. · m so i ut a m1reny kitakarítására a bélcső s itt azt leginkább Q'yenge l · h
hajtók által érhetni el.
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kHet;nk!n! egy-két fürdé>, néha-néha egy kanál ricinus olaj leginkább óvná meO' a muns:s~l :g ~z~ g m~~y ~ mérgezés .felléptével a tünetek szerint és vegyi közömbösíté> szerek
gk ve ez.e endo. ~:en elvekre fektetett eljárás a kitűzött czélnak egy vidékünkbeli
t 'á l
sza tars 40 forintos száJvizénél, mely nyolcz font ferr. oxid. acet liq ~ból áll
kevert sör élvezeténél minden esetre jobban megfelelne.
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A vizkór kiválóbb társbajai és alakjai a gyógyeredménynyel Tornallya vidékén.
TÖRÖK JÁNOS tr.-tól Tornallyán.
.Tizei~egy

év alatt (1856. májusától 1867. augusztus haváig) e tájon előfordult vizkóreseteun mmtegy 2 százalékát tevék betegeim összegének. Hasonló volt az arány közel 5000
~:egé~y és rabbetegről vet~ adataim sz.erin~ az egész megyében (1855-té>l 61-ig) hat év alatt,
gyis 1!8 0/ 0 • Bartholomaeides László lS, k1 e század elején Gömörmegyéré>l kit·· ő h 1 . · ·
munkát irt, eléggé gyakorinak jelölé itt a vizkórt, kivált váltólázak után.
un e JiaJZl
. Men~yire t~,temes e bajban a ~alálozás, mutatja péld. a Rimaszombatról Osesznok Pál
ti. ált.al ~1z évrol (1855-1864) kidolgozott halálozási táblázat, melynek nagy szor alommal kiálhtott lehetőleg teljes rovataiból a görcsös lobos O'fimőkóros baiokkal csak g
·senyzé>nek t"um'k ]n. a v1z
. kó rnak , mmt
. ]ialál ok nak' gyakorisága,
' o
..i
nem
ver
minthogy az amiatt elhaltak
sz áma 8 százalékát tevé az összes halott-számnak. A tornallyái ref. egyházban körülbelől
4 0/o -ot tehetett az, (1801-töl 1861-ig) 60 év alatt, a hagymáz, himW, cholera aszkór után
leggyakrabban mutatkozván.
'
.. Nen;i szük.séges több helyi bizonyíték avégre, hogy e bajok nagy fontossága népesedésunkre kiderüljön.
Azért találám én czélszeríinek ez alkalommal 180-ra meheté> esetemből- mint adatból
melynél az átaUnos vizlc61· képe többé kevesbé fölmerült 1 vázlatosan elősorolni először i~
a~n!"'k nálunk sz?kásos társbajait, hogy az azokkal szoros an egybefüggé> kór-okok szembe
tu?Jenek gyakonságukkal; továbbá feltűnőbb alakait, figyelve mind a betegség kimenetére
mmd ~gyógymód eredményére, különösen kiemelvén a hasznosoknak bizonyultakat.
'
„
Em~ sz~mtalan betegséghez szegé>dő s a táplálkozás mélybeható zavarára utaló kóralak
kovetkező viszonyok közt fordult itt elő: fehérnye-vizeléssel 61-szer · váltólázzal 48-szor
vörhenynyel. 24-~ze~·, vér~~s és h~smenés~~l 18-szor, májdaggal 10-s~er, nagyobbfokú lép~
claggal 4-szei, sz1vbillentyu- és száJadékbaJJal 9-szer, egyszerl'.í szívtúltengéssel 5-ször szívburok- és belszívlobbal 2-szer, tüdé>gümősődéssel 10-szer, idült hörghuruttal 5-ször, tüdőlég
dagga~. 6-szor, mell~ártyalobbal 10-szer, tüdé>lobbal 5-ször, rákkal 5-ször, bujakórral 1-szer,
sápkónal 1-szer, m.áJszemc.sésedéss~l 1-szer. Ismeretlen okból 11 esetben támadt a vízkór.
A felsorolt bajok egY'.1ke másika egymással különbözé>kép szövetkezett 40 egyénnél.
Legszámosb volt a vizkór /ehérnyevizelés, mint fő indok mellett, mely vagy magában,
33*
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vag·y vörhenynyel, vagy váltolázzal jelentkezett, nem egyszer máj- és lépdaggal is társulva, olykor terhesség idejében annak vég·e felé, vagy 7-8-ik hava körül növekedett. További kiséröi
részben elöidézöi, részben kifolyásai voltak egyes külön kórnemek is. Amazok közöl említendG
az ízületi csúzoslob E a szívbillentyű- s szájadékbaj, szívtúltengés, szívburok és belszívlob,
a gümő, görvély, rák, homloki tova-harapodzó fekély (lupus). Következményes bajai mellhártyalob, hörg- és bélhurut, hashártyalob valának.
A váltólúz volt 2-ik fő oka a vízkórnak, sőt ha ide veszünk néhány különálló máj- ~s
léptúltengést, a Jehé1·nyevizdéssel jelzett vesebajt megközelíti az itt gyakoriságban. A máj dag
különben néha szívbajtól vagy tüdölégdagtól is függött, a lépdagot pedig egyszer fehérvérüségtöl lehetett származtatni (léplobbal) kisdednél, niely esetben halálossá is vált (Királyiban).
Hörghiimt és bélhurut, sőt vérhas is volt néha a vizkórral okbeli összeköttetésbe hozhatott váltóláz társa; még gümökórosoknál s_em lehetett o nálunk szokványos kórt, mint viz·
kór-elöidézöt kizárni.
A vörheny néha mellhártyalobbal, nyirkmirigylobbal és sok egyéb lobos bajjal járni
csaknem állandóan előidézi némely járvány alkalmával a vizkórt, melytől különben számos
vörhenyes menten maradt. Ritka esetben nem volt jelen ily vízkór mellet fehérnyevizelés.I
A többi kór közöl körülbelül a bélhiirut és vfrhas, a máj- és lépdag, a szívbajok, a tüdögümösödés, az idült hörg-lmrut, különösen a tüdöi l~gsejttúgiilás, továbbá a rnellhá1·tyalob, a tüdölob, rák szerepeltek a vízkór okai gyanánt leginkább.
A májszemcsésedés, mint vizkól't előidéző, iszákosuál jött elő (Bejében). Iszákos volt
néhány többi ily betegem közt is, kivált a májbajbau ::;zcnvetlettck közöl.
A bvjak6i· mint vizkórtárnasztö tényez<'.í halálos volt Tornally:án eg·y nőnél, ki évekig
szenvedett alszári s lábi teijedő fekélyekbcn és nem birt tWük szabadulni, minthogy gazdálkodási szempontból kitartó orvosi kezclé::;t nem vett igénybe ; mig egy másik jóval szegényebb hasonló hajú ugyanott állámkölts6gen eléggé hosszú ideig orvosoltatván iblany- és
higanyszerektől teljesen fölépült.
Az ismeretlenebb okokkal, mikből a vizkór néha kiindult, uéhol öregség·, sápkór, vérszegénység havadzási zavarokkal, vagy legfölebb előrement lobos, hurutos és gyöngítőnedy
keringési hibával járó lázas vagy láztalan állapot, átalában hosszasabb betegeskedés szerepelt. Minden ide tartozható körülményt azonban csalhatlan számadattal fölvilágosítni igen
bajos levén, a további ok-kutatásba mélyedéstől ez útta] tartózkodom.
A vizk6rnak magának mint kóralaknak jelenkezési módja leginkább átalános volt; följáráskor legelébb is az alvégtagok duzzattak meg, tésztás hl.is, nyomásra gödröt hagyó, de
ismét kitöltődő daganatot mutatva, szembetünő lobos jel nélkül, hacsak nagy feszülés miatt
a bőr repedékeket nem kapott, (melyeket kivételkép orbáncz, fenésedés is követett) mit sokszor jelentékeny könnyülés kisért. A bőr alat~i vizenyő fekvéskor az arczon tünt föl legjobban
az alábbeső test-félen. A bőr alatti sejtszövet vizenyöje után leggyakoribb volt a hasüregi
szabad vizg·yülem, gyérebb volt ez a mellhártyatömlé5ben, igy is, többnyire lobos folyam
terménye.ül lehete nézni.
Előjött összesen: bőralatti vizgyülem 148 esetben, hasi 82-szer, melli 16-szor, a hasi
bőralival együtt 39 esetben, amellüri a bőrali vizkórral 4-szer, mind a három együtt 9 ízben.
Tüdővizenyő ritkán fordult elő csekélyebb vizkórfoknál.
A kimenetet illetőleg a fölgyógyulás ritkábban leginkább váltóláz, vörheny, mellhártya,
tüdő, Ízületi (csúzos) lob után, vesebaj jelenléte mellett is, sőt nem egyszer önállóbb feltünő
fehérnyevizelés esetén szintén történt, bárha ilyenkor ritkábban és csak könnyebb, péld.
hurutos szövődmények mellett. A halálozás számos volt. Adataink azonban e részben igen
hiányosak, mert számos esetben ismeretlen maradt a kimenet.
Följegyeztem ugyanis 34 gyógyulási, 44 halálozási esetet, a többinél tehát vagy 100-

nál az egyszer-kétszer tett orvosi rendelkezés sikere s átalában a kór végződésmódja előttem
bizonytalan maradt.
Halálos kimenetet többször észleltem fehéruyevizelés mellett, vörheny után szívburokés belszívlob.' szívtúlt~ngés, mellhártyalob, eredeti vagy utólagosan föllépett tüdl>lob, gümő
kór, rák, bujakór, máJszemcsésedés, elteijedt hörghurut mellett, péld. váltóláz után is kedvezőtlen k.örühnények közt, továbbá hö1:gbélhur~lt, vérhas után. Rohamos hörgi vérzés, alszár
fenésedés is szerepelt egyes esetekLen v1zkórosa1m közt a halál közvetlen okául. A kimerülésnek azonban mindig nagy része volt annak előidézésében.
A gyógymód egyrészt a társbajokhoz mért táplálva erősítők, nevezetesen: tej, híg tojás
könnyebb húsnemli étkekkel összekötött vas és kinalfélék adagolásában állott másrészt béli
'
'
'
veseí, olykor bőri kiürítést is előmozdító volt.
Még a vese n~ilvános szenvedésénél sem ártott a vizelethajtók mérsékelt alkalmazása,
pé.ld. vö:·heny utám heveny, de tartós makacs mellhártyai izzadmánynyal járó vizkórnál a
cs1lla k1ssebb adaga ?oróka-forrázattal, a hús-leves megpetrezselmezése bőven stb. (Tornallyán). A mellkasra ismételve föltett hólyaghuzók sem növelik a különben is nem kevés
fehérnye-kiürüléssel járó veseszenvedést és a baj lassankinti javulására nem hatottak k-ártékonyan, sőt les~ámítva az ~l~aluk okozott alanyi kellemetlen érzést föl kell vennem, hogy
azok legalább 1s a mellün izzadmány szaporodását gátolák. Borkő, oldott eczetsavas hamanyéleg, piros gyüszü-virág és néhol vele hánytatógyökér tört adagának forrázata, tövises
i~licz (Ononis spinos~) főzete.' most gyöngébb; m~jd csikaróbb: senna, aloé, sártök, colocyntlus, cs1korka - grat10la - 3alappaféle hashajtó Jótékonyan hatott többször jól tápláló~ könnyli élelem, savanyok használata mellett a vizgyülem csökkentésére. Egy izben az ia-en
melegen vett és vagy 9-szer ismételt levárti fürdé5nek volt üdvös hatása, a tej bő élve~ete
mellett a vizgyülem elenyésztetésére s a föllábadásra Ízületi csúzos lob után (otrokocsi
nőnél).

A csilla kinahéjjal forrázatul (amaz legföljebb fél nchezéknyi napi adagban) borral
vagy vízzel készítve még méhrákosnál is (Szkároson) vizkórelüzőleg hatott, legalább egy
időre, ily palástoló hatásáról a csillának a nép is meg van g·yőződve, azt borban, pálinkában áztatva magátol is használván vizkór ellen.
Tüdővizenyőnél a hánytató gyökérpor hánytató adagban terecsnyit is adogatva 5-6szor egymásután 1/4. - 1/ 2 órában mig elegendő hatást fejtett ki, eczetes csőre, érvágás mellett jó életmentőnek bizonyult be egy nőnél (Királyiban két izben is, midőn a kimerülés
m~g nem volt tetemes). A gümőkór, mely itt e bajra főleg terhes és gyermekágyi állapotban
hajlamot adott és nagyobb fölinduláskor annak kitörésére is alkalmat nyujtott, nem fejlő
dött ki eddig jobban, többszöri vérköhögési roham daczára sem. Egy szepességi nő köztünk tetemes lépdagra is tett szert senyves állapottal, gyakran visszatérő makacs váltólázától bajosan tudván menekülni. A koritniezai fürdőben időzve, az ottani légkörben lépdaga
leginkább kisebült. Valódi átalánosb vizkórra e sápadt nőnél ezen bajszövődmények mellett
l'>em került a dolog.
rrestvéréről is ugyanazt mondhatni, ki jóval tápláltabb testli de szintén sápadt, szülése
alatt váltóláz-senyv miatt körünkben támadt Bright-vesétől, melyhez fekvéskor arczi-, járáskor lábvizenyö kis foka csatlakozott, terhessége későbbi hónapjaiban többször kapott
nehézkóros (ecclarnpticus) rohamokat, melyek vagy elvetélésre, vagy korai szülésre s a
gyermek halálára vezettek, a szülés után azonnal megszűntek. Ennél egyszer fejnadályzás,
máskor azonban sokkal szembetünöbben az érmetszés tett jót; erre addig szünni nem akaró
görcsrohamai mintegy varázsütésre megszünvén és az eszmélet megjövén a szülés rendes folyamatba tért. Ekkor a különben kis gyermek szerencsésen, éretten született meg
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és még élt, csakhogy dajkatejjel táplálva, sőt az óta már is minden görcsroham nélkül
•
szült e nö.
Váltóláz után a kinal kisebb adaga huzamosban (hetekig) koronkint, péld. minden héten
két egymásutáni napon, vagy megfelelőleg az utólsó lázroham utáni hetek utó- s első napjának nagyobb (teljes) adagban is adva, vassal és csillával nemcsak a láz·scnyv, ;de a velejáró
vizkóros tünetek elenyésztetésére is igen üdvös volt, könnyű húsélelem, jó bor, lég mellett és
az alkalmi okok elkerülésével.
A kitartás ily esetekben azonban elkerülhetlen, ha sikerhez akarunk jutni.
Pár esetben úgy látszik kivételkép történt a hirteleni javulás. Kámforos pálinka belsőleg volt jó állít6lag egyszer váltóláztól, máskor tüdőlobtól függő hevenyebb nemű vizkór
ellen, gyors testlelohadást okozva (Tornallyán, Királyiban). Szintúgy hatottak esetleg kuruzslótól alkalmazva gyönge egyénnél az erős hánytató s hashajtó is péld. a hánytató-borkő,
mely bő kiürüléseket okozván, a hasüri vízgyülemet egy izben (Pelsőczön) váratlan gyorsasággal tünteté el, minden rosz eredmény nélkül, vele adatott azonban még liliomvizen kivül
terpetinolajféle is (tán mint karpát-cseppek).
Hascsapolás egy nőn, köldökén át végezve általam (Sánkfalán) az igen nehéz légvétel
miatt csak vagy 12 fontnyi savó üríttetvén ki lassú folyammal és a has megfelelő összehuzása mellett igen könnyítő hatású volt, de csakis pár napra. Majd meg-meg gyülvén ismét
a hasüri folyadék magának más évben ugyanazon helyen tört útat kifelé. Ezután a hasvizkór
elmult ugyan lassankint sokára, de a kiaszott egyén élete nem volt tartós. Itt a baj hosszas
vérhas szüleménye volt. ,
Másnál (Sztárnyában) a mint hallám, a hascsapolás, melyet a kimerülés és a vizgyülcm
fölöttébb nagy fokánál sőt igen is bő mérvben vittek véghez, sietteté a halálos kimenetet.
Egy öreg, tüdfü légsejt-tágulásban szenvedett (fügei) nőnél a feltört alszári bőr-viznyös hely
elfenésedése lassankint a vizkór csökkenésére ugyan de végkimerülésre vezetett.
A vizkór átalában igen komoly intő jel arra nézve - csak kis fokbanjelenkezve is - hogy
az életfáklya könnyen kialhatik.
Ha a betegség, melytől a vizkór ered, eltávolítható s a kimerülés még nem nagy, czélnak megfelelő életmód mellett jó életviszonyok közepette kellő kitartá.s hozzájárultával sokat
tehetünk ellene.
Kár, hogy péld. a gyermekek vörheny miatti vizkórjáriál annyira ajánlott tejgyógymód
használása sokszor, miként sok tüdőgümősnél is tapasztalható, az egyének legyőzhetlen akaratossága, ellenszenve, nem türése miatt lehetlen. Szintén így vagyunk a meleg fürdőkkel is,
melyekről azt hiszi a nép, hogy a daganatot növelik, holott a veselob ellen sokat érhetnének
nem egyszer.
Az előadott vizkórt elé>idézhető bajok, péld. a váltóláz, vérhas, vörheny ismertebb és
hozzáférhetőbb légköri, talaji, társadalmi indokai ellen megelőzőleg hatva csökenthetnök a
vizkór gyakoriságát is némileg. Tehát nemcsak szorosan orvosilag, hanem életrendi uton és
a közegészséget érdeklő czélszerli állami intézkedések foganatosításával is sokat tehetnénk e
részben. Da erre is, mint sok hasonló egyébre - sok tanulmányon, kísérleten kivül - kivántatnának a már megállapított helyes irány követésére elegendő alkalmas szakértök, az
ezek eljárásába vetett bizalom növekedése a nép és hatóság részéré51 egyaránt, a nekik utógondolat nélkül saját szakukban átengedendő végrehajtási joggal mint „sine qua non"-nal.
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Az 186 4;'s és 1867-ik évi hagymázjárvány és az 1867-iki himlőjárvány a pesti szt Ró·
kus közkórház fiókosztályán.
Dr. RÓZSA Y JÓZSEF főorvost ó 1.
A) Az 186 4/ 5 -iki hagymázjárrány.
~est városa igen rövid időközökben több vészes és dühöngő járványnak volt kitéve
~:nely Járványok a lakosságot nagy rémülés be hozták s annak tetemes számát eh·agadták · _ '
igy 1~64-65-b~n uralg~tt a küteges h~gymá~-járvány 14 hónapig, 1866-ban dühöngö'tt a
?holera 4 hónapig s a Jel~n (1867.) evben ymuártól fogva mostanáig (deczember végéig)
ismét uralg a _hagymáz és himlő;. de még ezenkívül megemlítendő, hogy a lefolyt három év
alatt. még a vörheny és kanyaró is többszörösen léptek fel mint járványok. A mult évi chol~ra~árványról már volt s~erencsém jelentésemet megtehetni, de miután a hagymáz és
h1mlő-osztály.r;tak vezetése szmtén reám volt bízva, kötelességemnek tartottam a tudomány
érdekében a hsz.telt szakgyülésnek erről szintén jelentést tenni.
Hogy az 1864-65-diki hagymáz-járvány keletkezését helyesebben meD'itélhessük
czélszeriinek tartottam egy táblának elkészítését, melyben az 1864-dik év minde~ egyes ha~
vában Pest városának egész területén az egyes kerületi főorvosok által s a Rókus-kórházban
kezelt betegek száma, s ebben a hagymázosoké is foglaltatik.
A. tábla vizsgálatánál kitünik, hogy a járvány előjelei már május junius julius
augusztus és szeptember hónapokban mutatkoztak, mely hónapokban ezer b~teg köz/ 27, 34:
26, 31 és ~O hagymázos találtatott. Oktoberben kezdett a járvány egész magasságában tova
harapódzm, ezer beteg közt ekkor már 73, novemberben 122, végre deczemberben 181 hagymázban szenvedett.
·
Az 1864-dik év folytán a sz. Rókus-közkórházban, úgy a kerületi főorvosok által a
v~ro~ különböző negyedeiben összes~n 51, 8 71 beteg gyógykezeltetett, ezek közt 24 74, vagyis
4 /s fo .hagymázos volt, mely utóbbiak közöl meghalt 388 egyén, vagyis 15 2/~ %·
. ~bután a~on időszakban, melyben a járvány előjelei mutatkoztak, az 1864-dik év hónapJaI ~özött JUnius szolgáltatá a legnagyobb ·vagyis 18 Z. százalékot, a Rókus-közkórházban mmd a megbetegedésre, mind a halálozásra vonatkozó szorosabb kutatásainkat e hónappal kezdtük s a kór oktanát illetőleg a lebészeti viszonyokat is figyelembe vettük.
Ezt Mo~ár János Rókus közko:·házi gyógyszerész úr szívességéből van szerencsén~ B. alatti táblán, egy a kór egész kiterjedésében 1864-diki juniustól 1865-diki julius
végéig bemutatni; e táblán a havonkinti lebészeti változások mellett a havonta a kórházban
felvett bet~gek"s ezek közt a hagymázasok száma is meglátható.
A C.Jegyu táblán a Rókus kórházban kezelt hagymázosok számának arányát a többi betege~ szá~ához f~jeztük ki, az 1864. junius havától 1865. julius végéig tartott időszak
-: mmta~á.rvány bevégeztéig - folyamában, és pedig mind .általános számokban 1. 'J.1. D. E. ,
mm~ pedig százalékok 1. T. F. ; nemkülönben kifejeztük a ha.gymázosoknak az egyes hónapokbam halandóságát. e. táblán látható továbbá,hogy 1864. juniustól 1865.julius végéig 20,003
beteg ápoltato~t a Rókus közkórházban, ezek közt volt hagymázos férfi 2093, nő 1008, összesen
310·1.· Végre kitűnik még e táblából, miszerint a hagymáz 1864. augusztus és szeptemberhónapJaiban 4 2/5 ~s 8 1/ 2 százalék~an mutatkoz.ott, ha tovább megyünk, látjuk, hogy már oktoberben nagyobb teiJet öltött, ugyams a betegedés1százalék131/6 %, novemberben még naO'yobb t. i.
271/2 %, deczemberben szintén 27 ~ 2 °/0 ,januárban 30 % s februárban szintén 30 °~ ·e két utóbbi
hónapban tetőfokát érte el a járvány; ezentul csökkent, mert martiusban már 251/3 °0/ 0 , aprilisben
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18 1/ 1 %, májusban még lejebb szállt, t. i. 11 4/5 %-ra, juniusban 6 1/ 4 °/0 -ra, s juliusban megszüné>nek látjuk a járványt 3 6/ 7 százalékkal'(mindig a 3101 beteghez arányosítva).
Foglalkozásra nézve volt:
·
280.0 beteg napszámos közt
3-24 hagymázos.
181
12 6 7 „ cseléd közt .
"
246 „ hivatalnok, orvos és honoratior közt
49
"
19 9 „ kereskedé> közt
39
"
85 „ czipész közt .
16
"
19 6 „ szabó közt
40
"
63 „ ké>müves közt
16
"
100 „ asztalos és esztergályos közt
9
"
80 „ lakatos és kovács közt
16
"
31 „ mosónő közt .
3
",,
3 70 „ vanónő közt
32
Végre ~t kort illetőleg megjegyezhetjük, hogy 3812 beteg gyermek közt volt 9 hagymázos, és 456 aggbeteg közt - egy sem.
Mint látjuk e kimutatásból, a, hivatalnokokra, cselédekre varrónők.re és napszámgsokra esik a legkedvezőtlenebb arány. Legkedvezőbb az arány a gyermekeknél, továbbá a
mosóné>knél. Igen feltünőnek találtam, hogy miért épen a mosőnőkre esik a legkedvezőb b
arány, mikor ezek már foglalkozásuknál fogva gyakori meghiiléseknek vannak kitéve s
azonkivül szennyes ruhával foglalkoznak, miknek kipárolgása bizonynyal ártalmas. Esetlegnek ezt nem vehetjük, mert a cholera-járvány a mosónőkre nézve hasonlóan kedvező
arányt mutatott; e tény elé>ttünk, az igazat megvallva, rejtélyként tünik fel, hacsak a megszokást tekintetbe nem vesszük. - Ez annálinkább feltünő , mert a müncheni kórházban
míg a mosónők kezeikkel végezték a mosást, számtalan mosónő esett typhusba; azon idő
óta pedig, hogy a szennyes ruha gőzgép által mosatik, a mosónők igen ritkán betegednek meg.
A mi a nem szerinti halálozási arányokat illeti, erre nézve j elenthetjük, hogy 18 64.
juniusától 1865. julius végéig meghalt 244 férfi és 132 nő.
A járvány Pest városában különböző kiteijedésben uralgott, az egyes városrészek a
következő fogyó rendben következnek egymás után : Terézváros, Józsefváros, :F'erenczváros,
Belváros, Lipótváros.

nagy bőséget észlelendünk, mi az orvosnak figyelmét el nem kerülheti. Ha ezen lebészeti
viszonyokat más ·évekéivel hasonlítjuk össze, semmit sem fogunk találni, mi a közegészségre
károsan hathatott, vagy a hagymáz-járvány eredetére világot vethetett volna, s elfogulatlan
itélettel e járvány okának nyílvánítható lenne.
A tis~telt szakgyülés előtt kétség kivül ismeretesek azon kutatások, melyeket Buhl és
Pettenkofer müncheni tanárok évek óta folytatnak a hagymáz kóroktanának felderítése körül,
mely kutatások eredményei a ,,Zeitschrift für Biologie" czimű folyóirat 1865-ik évi első
füzetében foglaltatnak s azóta az orvosi tudományos világban oly sok vitára adtak
alkalmat *).
Biihl t. i. azon eszmében állapodott meg, hogy mindazon tenyezők, melyek eddig a
hagymáz okai gyanánt szerepeltek, nem lehetnek elégségesek annak előidézésére. "Oly betegségnek", mondja Buhl, „mely nem csiipán egyeseket lep meg, hanem egy egész város népességére
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A hagymáz oktanáról elmélkedvén, a hagymázos folyamattal csak közvetett összeköttetésben álló homályos tényezők és mozzanatok egész sora áll szemünk elé. De ezek közöl
egymagában egyik sem képes a hagymáz eredetére - tekintjük fekár az elszórtan előjövő
eseteket akár a járványt - világot vetni s eddigelé nem isme1jük az oki mozzanatoknak oly összletét, mely e téren kielégítő lenne. Valamint az eddigiek, úgy az 186\-iki s az
idei járvány sem volt alkalmas e kérdés megoldására. Az egész 18 6 4/5 -iki éven át tartott
látszólag rendkívüli időjárás a mellett látszott bizonyítani, hogy a hagymáz oka légköri
változatokban keresendő, de ha a bemutatott lebészeti pontos kimutatást közelebb kutatjuk,
látni fogjuk, hogy a légnyomás, a léghőmérsék s egyéb lebészeti adatok a kór 1864-iki
juniustó~ 1865·iki juliusig tartott lefolyásának középszámát tekintvén, azokat a hely földirati szélessége és magasságával megegyezőnek találandjuk. A naponkinti legmagasabb és legalacsonyabb számok tekintetbevételénél a légnyomást más tájakéhoz párhuzamositva szintén rendesnek tapasztalandjuk ugyan, de a hőmérsék s a n._edvességi számok százaléktartalmát tekintvén,

épen úgy kitmjeszkedhetik, mint egyes házak lakóira, nagyobb mél'VÜ okkal kell bírni.a."
Ezeu ok kifürkészését tiizte ki Biihl tevékenysége és észleletei czéljáúl s 9 évig -

1855töl 1864-ig - nagy kitartás- és szorgalommal észlelé a hagymáz-járvány csökkenését vagy
emelkedését. Ezen kilencz év alatt folytonos hullámzásokat - emelkedést és csökkenést észlelt, nem csak az évekre, hanem az egyes hónapokra nézve is - s azért igyekezett oly okot
fölfedezni, mely hasonló hullámzásoknak v'a n alávetve.
Eleinte ő is, a mint sok más orvos, az időszakok változásában vélte rejleni a kór okát,
továbbá a légcsapadékok mennyiségében, - (hogy hosszan tartó esőzések alkamával kevesbedik a hag·ymázban elhaltak száma, ellenkező esetben növekedik:) de azt tapasztalta, hogy
ez mind alaptalan és czélhoz nem vezető feltevés. Sok kutatás után a hagymáz okát a talajvíz
(Grundwasser) ingadozá,sában véli rejleni, ugyanis ha a talajvíz emelkedik, a hagymáz-járvány
csökken , ha a talajvíz apad, a hagymázjá1·vány növekedik.

Hogy a talajvíznek ilyetén ingadozása a kórállapotra jelentékeny befolyást gyakorolhat, - az hazánkban is észlelhető váltóláz ge1jes vidékeinken ugyanis az ilyen mocsáros h elyeken a váltóláz leginkább akkor szokott járványosan fellépni, ha a mocsárok a nap
hevében vagy egyéb befolyások miatt száradó félben lévén, a posványos fenéket nem fedi
többé a kellő vízmennyiség, a rothadó növényi részek (malaria) tehát a körlégben szabadon
felszállhatnak. Ellenben ha a vízállás magasabb, akkor a rothadt parányoknak a levegé>be való
felszállása gátolva lévén, a váltóláz is kisebbedik te1jben. (Ki állíthatja bizonyos gyanánt,
hogy a hagymáznál nem mennek végbe hasonló folyamatok? csakhogy a váltóláznál a rothadó növényi részek, a hagymáznál pedig a rothadó állati anyagok (miasma) szerepelnek).
Pettenkofer nevezetes felfedezése óta, (1851) Münchenben évenkint rendes talajvíz mérések történtek s Bubi tiz évig a hagymáz hullámzását a legszorgosabb :figyelemmel hasonlitá
össze, a talajvíz ingásaival, s észleleteinek eredményét teljesen kielégítőnek mondja, ugyanis
mig a talajvíz emelkedett, fogyott a hagymázban elhaltak száma, s mig a talajvíz. apadt, eze~
száma növekedett. Ennek bebizonyításáúl egy táblázatot közöl, melyből első pillanatra k1tünik a fenntebb mondottak valósága t. i. hogy a talajvíz legalacsonyabb állása a hagymáz
elterjedésének legmagasabb számával összeesik és megfordítva.
Ezen, Buhl és Pettenkofer által felállított elmélet eddig is más sok oldalról a kellő elismerésben részesült, de másfelől ellenvetésekre is adott alkalmat az 01·vosok részéről; mindenesetre méltó a fáradságra, hogy egy betegségnél. mely oly gyakran járványkép meg*) Miután a hagymáz oktana igen homályos, Buht és Pettenkofer állításai iránt nagy érdekkel viseltettem és észleleteiket figyelemmel kisértem. Nézeteiket a m. t. Akadémiában fejtegetém, l. a m. t. akad. értekezések a természettudományi osztály köréből 1867. IX. szám. r,Adatok a hagymáz oktanához."
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók M~nkálatai.

34

266
,, 'lra honunk legtöbb vidékét és

rémítő

pusztításokat visz véghez, -

~ég ~gysze~·

i;nondjuk

:~~e~es volna a fáradságra, hogy mi részünkről is hazánk különböz~ v:idék~m talaJviz m~ré
seket eszközöl ·ünk és az igy nyert adatok a. keletkező, vagy már kifejlett Járv:ány ada~a1val
hasonlíttassan~k össze. Felszólítom tehát tisztelt ügyfeleimet, hogy az általam ~Jázlott viz~.?'~~

latokat a rendelkezésükre álló eszközökkel e,szközlésbe. v~gyék s ~ nyert. ~re ~ n~~ a JO·~~
évben tartandó nagygyűlésen közzé tegyék. - A talaJVlz. mérése igen eg) szeru m on to _
ténik. E tekintetben közöljük Molnár János Róku~ kórházi ~yógyszerész ur~~k a „Gy?g7sze
észeti Hetilap" 1865-ik évi 30-ik számában megjelent utasitásait, mely szennt a talaJVIznek
~) magassága és ingadozása, 2) földalattifolyása vee~dő különös figy,elembe. 1. T. G.
. _
1) A magasság és ingadozás mérése történik egy ludtoll vastagságu vassodr~ny által (1. ábrn_
a) inel nek a föld szine fölött legalább 3 lábnyira ki kell a kutból e melkedn~e. A sodronynak
alsó vJ én egy vékony vaslemezből készült üres golyó van b) mely a víz szmén lebegv~n a
sodron gt tartja. Hogy ez utóbbi füg·gélyes vonalban maradjon, karikák c) által _helyenkmt a
kút falrhoz erősíttetik ugy, hogy a kútvizének emelkedése v~gy apadása sz,ermt .szabadon
mozoghasson. A sodrony felső végéhez fokozatos tábla d) van illesztve, melyről az mgadozás
á ' „ ·es
leolvasható.
k. é
Ha- a talajvíz nagy mélységben lévén- a hosszú vassodronyt eg:y öz ~na~y-~ gu m
. 1 ó e nem bírná akkor a következő készülék alkalmazható: az ismert sulyu ures golyó
rbr:af egy karikát'hord, melyhez egy guttapercha ?ldattal
zsinór erősittetik meg, a selyemzsinór, b) me~y a föld szmé~ fölálht~tt szekrén~ben létczo .csigái cL
c) vonatván, vége egy mutatöhoz erősíttetik, melynek sulya a~ ures ~olyó /~-~át tes~1, (d) ~
zsinór igy feszülésbe jő s a talajvíz ingadozása a mutató által J ele zt~t1k , ~egJegyzendő, ho~.~
e készletnél a mutató emelkedése a talajvíz e'sését, a mutató esése pedig a v1z emelkedését fogja

f;.

át~tatott kellő hosszúság~ se~)~e~l

jelez~. készülék oly te1jedelmű

legyen, hogy általa 2-3'-nyi ingadozás j eleztethessék. Az
észlelés idejét illetőleg arra kell vigyáznunk, hogy a kútból az észlelés előtt legalább hat llHpig ne meríttessék víz.
„
„
„
2) A talajvíz földalatti folyását megmagyarázni igen nehéz, ehhez elkerulhetl~nul szukséges a vízhatlan fenék esési viszonyainak és helyi változásain~k ismerete; a -~l~ríz bfolyt
sánál érdekes tudni hogy vajjon nem jön-e az mocsár, temeto vagy szemétgö ro ks_t · ; )
helyek felől, hol az ~~·észségre károsan ható alkatrészek et vehet fel, minek tudása özeg szségügyi szempontból igen fontos.
fi
fi lf d
Kívánatos lenne, hogy nagyobb vidéki városaink is tekintetbe v~n~ék e ontos ~ e. :~
zést, s a hatósági orvosok részéről minél több helyen történnének talaJV1Z-mérések, mert io)
annál világosabban kitünhetnék az eljárás hasznossága és életrevalósága.
.
. d
Ha nem vehetjük is a talajvíznek apadását a járvány kizá;ólagos .okául, mégis ,;nm ~~
gondolkodó orvos örömmel fogadja Biihl és Pettenkofer fontos es~leleteit s remélheto, hog)
az e téren teendő kutatások nem fognak eredmény nélkül maradm.
.
„
,
Az 186 4/ -iki járvány is megerősíté azon tapasztalatokat, hogy legmkább eros testalkatu
fiatal emberek betegedtek meg, s a férfi nembeliek s;áma több, ső.t kétszerese~ tulhaladta .a
nőbetegek számát mert az arány a kettő között ugy állott, mmt 8 : 17 · 1 ováb?á azt ~s
tapasztaltuk, hogy' a gyermek- és aggk?r kevés hajlammal bir e be~egsé.gre, mert m1~t a k1~
mutatásokból láthatjuk, gyermekbeteg igen kevés volt, s 6~ éven tul ahg fordult elo hagy
mázeset, - legalább az agg-gyámoldában 300 agg között a Járvány tartama alatt egyetlen egy
sem volt hagymázban.
á
ké lt
Afioglalkozást illetőleg leginkább a munkás osztály s ezek közt a naps~ moso , vo
megtámadva; ez osztálynak' lakásai,· mmt
· tu d"uk
J , to.
"bbIlJ:Ie
· · t.is„"tátalanok
. , roszúl szellöztetvék, roszúl táplálkoznak, szeszes italokkal élnek. Mmdez még nem sokat bizonyít, mert

0
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---·---a mint tapasztalhatták, a kedvezőbb életviszonyok közt létezö vagyonos osztály sem lön megkimélve a járvány által, bár itt a megbetegedések s fől eg a halálozások száma egybe nem
hasonlítható, a munkás osztály kebelében elöfordú]t megbetegedések és halálozások számával.
Mindezen tényekből azonban annyi mégis kiviláglik, miszerint, jóllehet bizonyos, hogy
;L hagymáz fc rté>zési betegség, mely rothadó anyagok általi ragályzás által hozatik létre,
mégis az általunk felhozott kóroktani mozzanatok, kül ön-külön nem elégségesek a hagymáz
eredetére világot vetni.
A járvány l~folyásában három időszakot volt alkalmunk megkülönböztetni: első a kezdet,
második a délpont (acme), harmadik a kisebbedés. A kezdet a statistikai kimutatások szerint
már juniusra visszavihető, - de ezt csak előzményi időszaknak tekintvén, csak októbertől
számítjuk a járvány valódi kezdetét; január és februárban volt a dél pont, és márcziusban
kezdődött a kisebbedés, míg végre aztán junius és juliusban megszűnt.
A főbb tüneteket illetőleg a különböző kórszakokban észleltük : hogy az el ső időszak
ban a legkönyebb lefolyású hagymáz-esetek fordúltak elő, melyeket egyébkor talán nem
is lehetett volna hagymáznak tartani. A k6rjelek valának : cstkély láz, föfáJás, szédelgés,
zavurt álorn vagy álmatlanság, étvágyhiány, rosz közérzet; később élénk láztünetek, gyors érverés
(90-nél több), emelt hömé, sék, kiteijedt hörghurut, szürkén bevont nyelv, igen gyakran lépdag,
ritkán híg székelés, többnyire székrekedés. - E tünetek nehány nap mulva gyorsan kisebbültek, a nyelv megtisztúlt, az étvágy visszatért. - A csaknem mindig észlelt lépdag s a vizeletdemzésnél a szénsavas ammoniak j elenléte, úgy a húgysavas sók szaporodása s a halvagok
k cvesbedése - a fehérnyetartalom mennyiségének változása - szintén mindig hagymáz
jelenléte mellett bizonyított. A lábadozás hamar bekövetkezett ugyan, de igen sokáig tartott,
: .; a lábadozó oly alakot öltött, mintha igen súlyos betegséget állott volna ki. Ezen eseteket, melyeknél Griesinger helyes megjegyzése szerint a hagymáz-folyamat csak félig vala
kifejlődve, az angolok által használt febriciita, vagy L ebert abortiv typlmsa névvel jelölhetjük.
Többeknél a kó1jelek fokonkint súlyosbodtak, vagy pedig már a kórházba jövetelkor
erős láz, nyugtalanság, nagy szédelgés, emelt szomj , szapom gyakran kettős érverés (120),
száraz forró bőr (40 ° 0.), száraz, barna kéreggel bevont'nyelv, nehéz hallás, sőt füjöngés is
valának észlelhetők. Ezen tünetek fokozódásával sokszor gyors légzés, gátolt nyelés, dadogó
beszéd, folyton emelked() érverés állott be, majd vizelethiány, álomkór s végre halál.
A fenntebb leirt könnyebb esetek közt v0ltak olyanok melyek, szorosan véve sem az
alhasi, sem a küteges hagymáznak j eleit magukon nem viselték; hiányzottak ugyanis a puffadtság, a csíp-vakbéli fájdalom , a küteg stb., de a tünetek súlyosbodásánál meg lehetett a
két alak külön k6rjeleit határozni. - Ritkán ugyan, de mégis fordult elő bélhagymáz, az uralkodó alak azonban a küteges volt. - Ezen utóbbi alaknál, a betegség 5-ik és 6-ik napján,
némelykor még előbb is, rendetlen csoportokban a törzsön, végtagokon, ritkábban az arczon,
leginkább az előkaron fellépő bibircses (papulös) küteg (roseola) mutatkozott, mely gyakran
a:i; egész testre elterjedt. A küteg felléptével súlyosbúltak a tünetek, a láz emelkedett, ehhez
szédelgés, tartós őrjöngés, ké~őbb tökéletes közöny - (apathia) - csatlakozott; a nyelv száraz, hasadozott lett, az érverés 100-140 közt ingadozott, olykor kettős, mindig rendetlen
volt a légzés gyorsítottnak-kiterjedt hörgzörejjel észleltetett, jelen volt továbbá székrekedés, némelykor de ritkábban vizenyős székletéte] vérrel keverve, s mint a későbbi bonczolat
bizonyítá, gyakran lebenykés tüdőlob.
A fenntebbi legsúlyosabb tünetek gyakran alábbhagyást mutattak, és pedig leginkább
a 13-14 és 17-ik nap körül, a láz engedett, a bőr lágyabbá lön, izzadni kezdett a beteg s a
test hőmél'séke közeledett a rendes hőfokhoz, csendes üdítő álmok következtek be, az ideges
tünetek elenyésztével gyakran 1- 2 nap alatt rögtöni javulás állott be, a kilteg halványabb
34~
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löu a hörghurut vagy májasodás oszlani kezdett s beállott a .hosszantartó lábadozás: mialatt
a b~teg nag-y levertség s izomgyengeségröl panaszkodott, mig végre mind a tengéleti, mind
az állati működések rendes menetükbe léptek.
Mint említők, a hagymáz uralkodó alakja a küteges volt, a küteg fellépte után 8-10
napig tartott, s a bélhagymáz _rózsa~ától alig vafa megkülönböztethető, - láttunk tarjagos
el{ajiilásokat, sőt csatlakozó tarJagot lS.
.
.
.
Hörghurut mindig volt jelen, sőt némelykor tüdőlob 1s, és pedig mmt a bon~zasztalo~1
kitűnt, lebenykés. K étszer volt ~tlkalmunk a hagym~z alatt crouposus tü~őlo~ot lS észlelm,
melynek azonban szerencsés lefolyása .volt. - Lepdag·anat csaknem mm~1g és~leltetett,
puffadtság azonban csak.ne~ egészen hiányzott, s ha a has érzékei:y ..v~lt is, az ii:kább a
felhas mint a csíp-vakbél táJáu vala. Epés folyadéknak hányás általi k1úrittetését a Járv~ny
kezdetén gyakrabban észleltük; néha orrvérzés volt j elen minden jelentőség nélk.ül. A vizeletnek rekedése is egynehányszor elöfordúlt, hol aztán pöscsap által kelle segítem.
A vizelet o·yakori kutatásunknak tárgya levén, azt az első időszakban kevésnek, barn.ásnak és vörös:snek találtuk, mely szín sokszor haem~ttin-oldatból származott, a vegyhatás
változólag ali vagy savi volt. ~z alkatrészek szintén változának, .csa~ a hal-~ragok kevesbedése volt állandó· ellenben a hugysavas sók és a hugyany men11y1ség1leg szmtéu változtak
s csupán a bete9s.é9 délpon~ján k e':esbedtek. A ~ehérnyemennyiség vá~tozása is gy~kra~ észlelhető vala úgyszmtén a kén- és v1lsavas sóké is , melyek kezdetben fogytak, késobb azonba1~
növekedt~k. A b etegség· délpontján túli időben a vizelet tömörebb (concentráltabb) és savi
hatású volt, nyákta.r talommal. Nehány gyógyász azon állítását, hogr. a ~alvagok m,ég· akkor
sem találhatók nagyobb mennyiségben, ha a betegnek konyhasó n~1:Jtatik, nem talaltan:~ valósultnak; mert a betegeknek kisérletképen többször konyhasót nyuJtván, azt Molnár J. urr~l
a 'vizelet vizsgálata aJkalruával mindig feltaláltuk, és pedig· .sokkal nag·yobb. menn!1ségben és hamarább, mint az iblanyt, mit ~zintén ~dag,oltunk k1sé1:letképen; tud.Juk P.edig·,
hogy az ibla.ny egészséges szervezetben a vizeletbe. igen hamar és bőven át.megy. A vw:elot
leucin és tyrosin tartalmára nézve nincsenek adatamk.
A beteg többnyire 17 -21 nap alatt felgyógyúlt, kivévén ha gümőkór, tüdőlob vagy
utóbajok gátlák a lábadozást.
· Az ut6badvk közt nyolcz esetben fültömirigylobot é~:deltüuk; ezek kör.öl elgeuyesedett
3 eloszlott 5; tályog elé>fordult <L hasfalon egy, a h6na~Jban kettő, a lábszáron és czombon
három, úgyszintén többszörösen a nya~s~irt alatt. Fölfekvé8 nyolcz~zor és~~eltetett, többnyire a kereszt- és tomportájon. A föltöm1n~yl~?ra vonatkozólag megJe~y~zzuk, - ~og~', ~t
fájdalmas izgatottság, a gyakran bő menny1ségu geuyedés, szóval. e szovodményue~~ egesr.
lefolyá sa a beteg lábadozását igen késleltette; sőt volt rá eset, m1~őn a ha1ál. bekovetkeztének előidézésénél a fültőmirigylobnak nem csekély része volt. A~~a~~b~1~ mmd a beteg,
mind az orvosra nézve io-en kellemetlen s hátrányos Jelenség· vala a fultömingylob.
Az 18 6 '1/ -iki járvfny különös ragályossága mellett bizouyít azon körülmény, hogy az
65
orvosok betegápolók és a b eteo·ek közelében lakó egyének közöl számosan megbetegedtek.
- Igy ~1eg·betegedett két elsőbdorvos, ~iknek egyike tu:.éke~1y életének d;lén esett a kór
áldozatául benne mind a tudomány, mmd a közegészségugy igen reménydus s nagy jövőt
igérő egyéniséget vesztett. Megbetegodett ezen ki~ül 8 másodorvos , kik közöl meg·halt 3; f>
kórházi írnok, kik közül meghalt 3; 28 ápolóné kik közül meghalt 5.
_
Alkalmunk volt észlelni azt is, hogy a ragály bizonyos körülmények közt emelkedett,
például akkor, h a több beteg szűk helyen feküdt, mely eset különösen a dologház zsúfolt.
kórszobáiban , de a fiókkórházban is egy időben előfordult, hol k.ét crouposus tüdőlobhoz a
hagymázos beteg közel volta miatt - hagymáz csatlakozott. S igy valósul a gyógY:ászok
azon nézete, hogy ha egy nagy kórteremben kevés hagymázos b eteg van, a kór terJedése

csekély, vagy ~peu semmi, ha azonban a hagymázosak a terem eg·y harmadát foglalják el,
akkor a kórt.~rJedé~ már nagy _(Ch~ist~son , Edinburgh).
. Gyakon sz~lloztet~s és sz1goru tisztaság csökkentik a ragályt. A betegek szétosztódása
~md az anya mmd : fiókkórhá~_ban üdvösne~ mutatkozott. - Nekünk osztályunkon több
kisebb. szoba állváu rnndelkezésunkre, a nehez hagymáz-betegeket ezekben helyeztettük ]
~s pedig egybe l.egfelebb.~ét hagymázost. ~ betegek ezen rendelkezésünk folytán kitünőe:
Javultak, s a kór nem. terJ~dt tovább. - },zen elhelyeztetésj módot szintén j ó sikerrel alkalmazták Bécsben a., Wiedem kórházban az 1862-iki járvány alkalmával , továbbá Würzbur ban és N émetorszag több .városaiban.
g
.. Tény az, hogy ~ok embernek szük helyiségbeni együttléte a kór kítöt·ését elősegíti ezt
m1 is tapasztaltu~ mmd a .dologházbau, mind a rókusi fegyházban. arubár nem hiány~ztak
e~etek, hogy az mtézetbe felvett kényszeröncz vagy fegyencz már az intézetbe beléptekor
k1~ lázba~ vo~t, - hol aztán nehány nap mulva rajta a hag-ymáz tünetei voltak láthatók s ig-y e k?r ktvülről hozat<Jtt be, - de miután ezen egvének vagy a városházi bö tö b"l
"h'azt. k aszárnyából h ozattak beJ, mely hel vC'k szintén zsúfolva
r n o '
vagy pe dig az u. n. sor
volt,ak emberekkel, - tehát fenntebbi állitásunk még inkább valósult:
. 1.Azt is ,állí~j,a_ töb~ gyógyász: ,~og~ a háb~rú, rosz tei·més, éhség·. drág·aság s má~ közös
csapas?k elősegit~k .a Járvány feJlodéset és terjedését; ez nálunk hála az égnek nem valósult.
~gyam~, az 1.863;,'.kt sz,ere~csét~en eml é~ezetíi év_hen nem _fejl.ödött j{u·vány. míg· az 1864-iki jÓ
eszte1~d_o hagymar.t hozot~, az mséges evek tehat uem uund1g· hoznak hag·.vmáz-járványt s a
tá~· h1~ny eg·észen ,~nás ko~·okat h~z ,lét~·e .. L ehet ~gyan, hogy a Hagy sr.ükség a hagymáz
terJe~:s~~~. k edvezo, de. S~Játképem e~seg1 ha~·yrmtz (Hungertyphu s) uum létezik. Hogy e
~ellekkorulménye~. n:nnő, a rosz tá_plal.ék, test1 és lelki nélkülözések. terhek. vagy rothadó
kipárolgás, mennyll'e segitették elő a Járvány elteijedését, ezt a kórháú orvos kevé;;bé határozha~ja meg, mint a kerületi orvosok, az előbbi nem ismeri e l eo·endőn betco-cinck házi
és n;iagáu ,;iszonyaf t, míg a k erületi és. magán ?rvos betegeivel azok ~aj át lakásá: érintkezik
s mmderrol tudomast szerezhetvén, a fenntebb1 kérdésekre feleletet adni inkább képes.
. .Mindezekből. mint már említettük, csak az tünik ki, hogy a k61·oktani tekintetben eddig felhozott tényezők elégtelenek, - a ntiért aztán az orvosnak feladata tavább kutatni,
hogy a tény valódi mibenlétét megismerhesse.
Az 184 6/ 1 -diki pesti hagymáz-járványt az ideivel összl'hason Lítva dr. Ji'ló1· Ferencz
pest vár.osi tiszti főorvos és kórházi igazg·at6 184 7-ben közzétett j ~lentéséböl látjuk
hogy a Járvány akkor deczembertől októberig azaz 10 hóio· tartott s tetőpoutját jnniusba~
é1:~e el, midőn 11~1 beteg ~özt 416 hag·y~ázos "."olt. - Az ~'lkkori hagymázjá~·vány szintén
kuteges a.lakkal b1rt. de mmt_ 186 4/5 -be~ is alhasi esetek szintéu fordultak elő; akkor is nagy
rag·ályzás észleltetett, ugyams a kórházi személyz etből 8 7-en beteo·cdtek
meo·
s ezek közöl
0
0
26. a k6 r a'ld„ oz~ tá u'l is
. esett, u. m. az rn
· té zet igazgafoJa.
· '
, · Dr Piskovich .T ános, . 3 segédorvos,
2 imok, .a ~obb1 elhal~ ~~z ápo!ó és szolgas~emélyze~l~ez, tartozott. Az . elhaltak és gyógykezeltek közti arány ez időben ugy állott, .mmt 1 : I /:J. -nez, mi mindenesetre kedvezőtlenebb
~redmény aun~l, melyet a_z i~ei járvány alkalmával észleltünk. Ar. 18 46/ 4 7 -iki járvány lef~~yása ke':és k:vétellel az ideivel azonos volt, .csakh?gy akkor a hurutos bántalmak (a
k~zl~s szermt) i -8 nap alatt megszűntek , ~mtg az idén többnyire a hagymáz lefolyás{inak
vegeig tartanak, sőt a lefolyás végén többnyire vérsülyedése/;. (hypostases) észlelt.ettek a tüdtíben.
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A bonczolatok eredményére vonatkozólag a köve tkezőket említhetem meg. Az idei járváuy
tartama a.Jatt, egész a ma.i napig 56 bonczol~t eredm.ényét jegyeztem fel, mely bonczolatoknál
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nagyrészt magam személyesen jelen voltam. - Mind az 56 es:etből körülbelöl röviden összevonva az alábbi tételeket nyertem:
a) A lúgyagykérek rendesen középvé1·tartalmúak voltak.
b) Az agy, úgy miként a lágyagykérek, szintén rend'lsen csak középvértartalmúnak találtatott s ritkán volt vérdús.
e) A légcsö nyákhártyá;ja ritkábban áriilta el a hurutos tobnak jelét, mint a nagyobb és küz.épnagyságú hörgöké, mely utóbbiak nyákhártyáj a t. i. duzzadt, haragos piros vagy pirosdad
sziníinek és rendesen ragadós nyákkal bevontnak észlelhetett.
.
d) A tüdők ezen járvány lefolyta alatt rendesen úgy tüntek föl, hogy mellső felük (die
vordere Halfte) légdús, vérszegény s ekként .sápadt szinünek, hátsó felük pedig szakadékonyan törékenynek (olyannak mint a petyhüdt máj vagy mint a kissé tömött lép) ,
kivűlről és belülről barnás pirosnak , sürii ragadós vérrel gazdagon beszüremkedettnek, légszegénynek vagy épen légtelennek s igy a vizen vagy csak alig, vagy épen
nem úszónak - mutatkozott. A tüdők éppen érintett hátsó felében gyakran volt található főtt borsó, vagy" kisebh nagyobb rr.iogyoró nagyságú. számos részecskék, melyek
májtörékenyek , sötétebb pirosak valának s kissé szemcsés metszlapot mutattak s a vízben
okvetlen alámerültek. Mind e jelek a lebe1iykés májasodást vagy is a tüdölobot (pneumonia
lobularis) ti.-ínteték elő s noha nem gyakran, de körülbelöl hat esetben egy egész karély , sőt
egy izben az egész bal tüdő lepetett meg a. valóságos lebenyes (lubaer) tüdőlob által, vagyis
a rendes lebenyes croupos tüdőlob tünetei mellett a hagymáz - tünetei is külölték magukat.
e) A szívben s a nagy edényekben a hagymázban elhaltaknál a más évek.ben .lefolyjárványok alkalmával előfordulni szokott kátrány Összeállású (Theer ahnliche Consistcnz)
vér, a most tárgyalt j árvány kezdetén és tetöfokán meghaltaknúl nem igen volt észlelhetö, a nevezett
r észekben talált vérnek csupán szine felelt meg a hagymáznak, t. i. sötét viola, vagy megys zínű volt; ellenben eg·észen híg összcállású, de egyszersmind hza rostonyával és véralvadékkal kevertnek találtatott, - mi más járványok alkalmával szintén hiányzott a hagymázoR
vérben. A járvány végén a kátrányszeríí külem mégis eH5térbe nyomúlt.
f) A lép - mint a más évekbeli hagymáz-járványoknál úgy a j elenben is - jóval
nagyobbnak s föllazult állományúnak találtatott; vértartalma középszerií volt.
g) A megelőzött években észlelt járványok alkalmával, azok kezdetleges és olykor enyészési
stadiitmaiban a P eyerjéle rnirigycsoportokat beszürödötteknek, késfoknyira duzzadva találtuk,
úgyszintén vörhenyes, vagy sárgás vöröses szinnel bélyegzetteknek; a járvány növ~ke
dési és tetőponti időszakában pedig észleltük, hogy az említett mirigyek kifekélyesedve voltak, ezenkivül még egyes nyák.tüszők (Schleimfollikeln) is vagy beszifrődve, vagy kifekélyesedve. - A mostani Járvány alkalmával .56 bon.czolat közöl a P eyer-féle niirigyeket csak 4
esetben találtuk beszürödve s csitpán 3-szor kifekétyesedve ; az egyes nyáktüszőkőt 6 ízben hol
csak bes zűrödetteknek, ·hol kissé kifekélyesedetteknek észleltük; mindazonáltal megjegyezzük, hogy az Peyer-féle mfrigycsoportok (plaque-ok) nem birtak rendes bélyegükkel, mert
kerekded fekélyeket ábrázoltak, tojásdad (ellyptikus) alakúak helyett.
h) A béljodor ,nirigyek mindig be voltak szűrődve, de rendesen csak főtt borsó mekkoraságra, ritkári babszem egész mandola nagyságra dagadtaknak találtattak, mely utóbbi
tünet más járványoknál rendesen észleltetett, állományuk hasonlított az agy állományához
de csupán akkor, midőn igen meg voltak duzzadva; szinök szürkés-violásnak mutatkozott.
A fodormirigyeket többnyire akkor ta.láltuk főtt bors6nál nagyobb terjűeknek, midőn a
Peyer,-féle mirigyek vagy beszürődve vagy kifekélyesedve voltak.
Erdekes azon tény1 miszerint a gümőkórosoknak gümősen beszűrődött, s igy sárgás
szürkés tur6nemű &'yurmától áthatott fodormirigyei között mindig találtattak olyanok,
melyek hagymázos izzad?1ánynyal be voltak szüré5dve és pedig vagy egészen, vagy csak

részletesen,
az ilyend" mirigyek
- lt lll á rá
. . váglapja aztán vag·y sárgás-szürkén és violas zi'n"
U ell 'O
.nyozv~, vagy _pe ig . a„ mmgyeknek egyik fele folytonos sárgás túrós külemet mutatott
~1g másik fele ~olaszmu és. ~gyá~l~mú volt. - Megjegyzendő, hogy egy másodlagos méh~
r~~ban szenvedonek fodormmgye1 is, hol rákosan, világos szürkén, kemén en - hol e()'
_
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dul hagymázosan voltak besziirődve.
i) Az izomzat a legtöbb esetb_en violaszinbe vag·y barnásba 3·átszott é. · d. ·ó 1
··tét
·
s mm dig J· vak
so ebb volt a ren d esn él, a h ullafoltok a háton
iO'en
terJ· edelmesek és ' so··tét
voltak.
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A h~llán nem lehetett a hagyniáz-küteget kivenni, az úgynevezett pallor 11w 1·tualis miatt
s hog·y kut~g~s hagymázzal volt dolgunk, azt a bonczolat csak negative bizonyítá be (nem
· s a
találván
.d
· ·t. i. kfekélyeket
d
d a belekben)
. '· a hagymázt pedig általában az izmok so··tét szme
f o ormm~·ye ....uzza tság~ és v10laszine, a lépnek föllazult állapota és a tüdőkbeni sülyedés
(hypostatis) kulolé, valammt azon körülmény, hogy gyakran semmi egyéb nemes szerv sem
volt megtámadva.
Most jelentésem utolsó részére a gyógykezelésre térek át. - Az e téren tett és' 1 1 t k
meglehetős
biztossággal kijelölik az utat melyen haladnunk kell s a hagy máz 0()' ó kz e el ,e
· "nkb
é
.
'
'
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an eg szen más, mmt a század elején vagy ezelőtt csak 25 -3 0 évvel volt rn"dő
izgató elmél~tet tanító iskolának ma~·adéka a hagymáz vagyis idegláz tulajdonké~i ~ : a~
szerének az izgat6kat tartá; mert szermtök a hagymáz nem volt egyéb, mint az idegre:ds~~r
gyengesége és rendellenes működ~se. - E nézet mai nap alig talál ugyan pártolóra de a
h~gymáz gy~?·yke~elésénél ~,ég is léte~nek e~ymást?i elütő vélemények , csakhog~ ezek
mmd egyszeru, részmt szemlélo. (exspectativ) részmt kór1eli (symptomatisch) kezelést ajánlanak
melynek eredménye · valóban .,Jutalmazó
is, mert statistikai adatok szerint a h<>gy
1
"' m ázbel?i
}la1an dó sá g a mostam e~ys~eru s.zere ésmód .mellett sokkal csekélyebb mint r égebben volt.
Nem szándékunk itt birálat1lag taglalm a különböző gyógymódokat, mi csak az osztá1)'.' unkon k?vetett eljá~·ás előadására szori~kozunk. - Tapasztalatból tudván, hogy e kórnak
b1zto8, ~yogy~;ere nmcs: a ~etegség mmden szakában kó1jeli kezelésre szorítkoztunk. Gyakori szello.ztetések által tisztán tartott lég, a ruha és ágynemű tisztán tartása, a szalmapárnák gyakori változtatása, e~yenlö léghömérsék (14-16 °C), a kórtermek, köpedék és vize~et ~rtó edények gondos k~takarítása a legjobb eredményt eszközölték. A lázas tünetek
cs1lap1tására borsav oldatot nyu3tánk a betegnek s ha főfájás és kábitltság volt j elen hideg bo1·~gatásoka~ alk~lmaztunk, ha nagy hös~g lépett fel, napjában kétszer alkalmazott 'eczetvizzeli
hideg, mosasok JÓ szolgálatot tettek; az ily kezelés mellett a beteg nyugodtabb lön. bőre száraz hősége ~~hán;y ~ap alatt fokozatosan mult s párolgás állott be. Nagyobb láz és nyugtalanságnál kon.nyű ipecaC'ltanha forrázatot rendeltünk vilanysavval. Csak ha -a testi erő han~at~~sának világos jelei, minők a kéz, a láb és az egész bőr felületének hidegsége, gyenge
sz1vlokés és érverés - mutatkoztak, alkalmazánk izgatókat, mint.: az arnica, a -valeriana a
ca~ph~r, ae.~her sulfuricus, -- mely szerek kis a~agban igen jó szolgálatot tettek ott is, a hol
nagy kimerultség mellett nyugtalanság és álmatlanság volt jelen. Dühös őrjöngésnél jónak
~utatkozott a mákony. - Nagy :figyelmet kelle fordítanunk a csaknem minden bete()'nél
Jelen levő ~örghurutra; ennél többnyire ipecacuanhat adtunk savak nélkül, továbbá sen:gát
~al ammomac~t,. flore~.benzo~st és a kénes dár~ányt (Sulf~r aur. Antimonii). A gyakori szék~
1ekedéseken nem ola3Jal segiténk, hasmenés ritkán volt 3elen s különös figyelmet nem érdemelt ; egY.es .ese~ekben, hol véres székletétet tapasztaltunk, timsót és mákonyt alkalmaztunk és pedig JÓ sikerr~l. - Ha a láz bizonyos határozott időben emelkedett, kinalt adagoltunk; a lá.badozóknál 1s adtunk_némelykor kina-főzetet mint erősítőt, de ennél többet használt a czéhrányos erősítő étrend .. - Griesinger és Skoda tapasztalatáit : hogy t. i. a kinal
hagymáznál a lépdaganatot nem kisebbíti, valókna,~ találtl~k.
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Ámbár már 28 év előtt a bécsi közkórházban láttam kisérletképen alkalmazni a jodkalit minden különös eredmény nélkül, s a javalat helyességét most sem látom be eléggé,
mégis e szert nehány ügyfelem tar_iácsára újra megkisérlém, - az eredmény azonban ugyanaz
volt mint bármely más alkalmazrn szokott szernél.
'Maga boldogult SaiGer tanár, ki a kalijodnak mint ~udjuk, na.gy pártolój~ volt s ki
attól kitűnő eredményeket várt, e szert csak a. betegség els? 4-'-6 napjában tartá Javalott~ak,
véleménye szerint a jod a mirigyekre sorvasztólag (atrophisando) hatván, a Peyerféle nyirk·
tüszők beszürődését képes }Ptt volna meggátolni. A kór későbbi napjaiban, hol a beszűrődés
már létrejött, ö is egyszerű gyógykezelésre szorítkozott.
A jodkali , chinin és calomel tehát épen nem mentő- vagy ellenszere a hagymáznak,
s azon eseteknél, hol e szerekre gyors javulás következett, a hagymáznak csak könnyű alakjával - (mint az a járvány kezdetén sokszor elöfordúlt) - volt az orvosnak dolga, melyeknél a javulás e szerek nélkül is bizonyny~l bekövetkezendett.
.
A felfekvés keletkezését sokszor azáltal gátoltuk meg, kogy a kereszt- vagy tomportáJ
erősen pirosult helyeire arnica, camphor-szesz vagy chloroformba áztatott gyapot-réteget
tevénk. - Genyesedéseknél Goulard-víz, collodium vagy tannin-kenőcsöt alkalmaztunk;
evesedéseknél légsavas ezüstéleggel edztünk. - Fültömirigylobra hideg borogatást rendeltünk - s jó korán megnyitottuk, : > Úntén így a tályogokat is. - Fülfolyái;;nál mely néhányszor szintén elöfordúlt, ólom-befeskendezéseket rendeltünk.
A lábadozás kezdetével, csak ritka eseteket kivéve, minden szer alkalmazásától óvakodtunk ; csupán a czélirányos étrendre ügyeltül\k, az étvá~y visszatértével borlevest, bort,
becsinált fehér húst, később sültet adattunk a betegnek; miáltal gyorsan lábra kapott, úgy
hogy lábadozóink - ha . ut6bajok nem voltak jelen, csakhamar visszanyerték teljes egészségüket.
B) Az 1867-ki hagymázjárvány januártól deczember végeig. *)

Hogy a hagymázjárváu ynak ez évbeui kiterjedését annál inkább megítélhessük, úgy a
Rókus valamint a fiók-kórházban előfordult eseteket feljegyeztük. Lássuk előbb a Rókuskórhá~ban g·yógykezelt eseteket. A Rókus-kórházban ugyanis 1867-ik évi januariustól deczember végéig 1065 hagymázos gyógykezeltetett, és pedig 554 férfi és 511 nő; ezek közöl
gyógyúlt 667, 307 férfi, 360 nő; meghalt 255: - százalékban 24, 7 5 % férfi , 19,48 %nő, középszámitásban 22,23 % s·deczember végén ápolás alatt maradt 104 férfi, 49 nő, összesen 153 beteg. (L. rr. a I.) A fiók-kórházban 1867-ki januártól deczember végéig gyógykezeltett 445
hagymázos, és pedig 364 férfi, 81 nő; ezek közöl gyógyúlt 332, férfi 276, nő 56; meghalt
90 =19 ' 57 °1I o l férfi.70=18 ' 62°;'o: nő20=23 ' 80 °;o ,·deczembervégénápolásalattmaradt18férfi,
5 nő , összesen 23. (1. rr. a IJ.)
Mindkét kó1·házban az év lefolyta alatt gyógykezeltetett 1510 hagymázos , ezek közt
gyógyúlt 999, férfi 583 , nő 416; meghalt 345=21,47%, férfi 218=21 ,38%, nő 127=
20,09 % . (b III.)
,
.
.
.
. ,-, .
. .
„
Hogy az egész evben ±elvett hagymázosoknak arányszáma Jobban: k1tunJék, felJegyeztuk
az egyes hónapokban felvett betegek összes számát is, s innen ' láthatjuk,· hogy az egész
éven át felvett 13661 beteg közöl volt 1510 hagymázos , v. i.' 11,06 % és' pedig "férfi 918=
12,30°/ 0 , nő 592=9,54 %. (1. ':r. e :ry.)
*) Noha értekezletem jelen és következö szakaszát még 1S67-Ík év augusztus hav;í.ban adtam, elö a
nagygyűlésen, mindazonáltal, hogy az illetö kórok egész évi állását tüntethessem elö, szükségesnek láttam
előadásomat a késöbb nyert észleletekkel kiegészíteni, mi az által lett lehetséges, hogy az evkönyv e része
csak az 1868-ki év február havában került sajtó alá.

. . A ~i a hagymáznak h'1vonkinti ál/á,sát illeti, kitűnik, hogy a legnagyobb emelkedés a _
nhs, .máJUS és deczei;iberben volt t. i. 11,12%, 18,21 % és 14,38 % , míg a legnagyobb a ~dás Janu,árban 1,99 '/0 és augusztus_ban 2,52 % mutatkozott, (l, 'I'. d. V. és T. H.)
p
.
Az evszak.o~ra nézve meg kell Jegyeznünk, hogy azoknak felosztása a statistikusoknál
igen eltér, s mi i~, - ambár megvalljuk, nem helyesen - felvettük a következő négyet (jóllehet legczélszerubbnek tartan~nk a telet deczemberrel k ezdeni, azonban ebben akadályozva
valánk az ált~l, hogy akkor a Járvány még nem volt észleletünk tárgya) u. m. január, február és marczi~sban - . té~en volt a hagymáz 15,3 7 % ; - aprilis, május, juniusban - t~vasz
kor volt 37,21 '/o; - JUlms, augusztus, szeptemberben - nyáron volt 16 29°~ · oktober
nove.mber, deczemberben - őszkor volt 31,13 % ; legnagyobb szám volt ta~aszk~;. 37 21 o;0 '
'
legkisebb télen = 15,3 7 %. (1. T. e VI.)
'
Ha a Rókus és fiók-kórházbani halandóságot összehasonlítjuk, látiuk, hogy a fiók-kórházban ápolt 445 hagymázos beteg közöl csak 90 halt meg, a halálozási arány az anyakórházban 22,23% - a fiók-kórházban 19,57%.
Eme té,nyállás bizonyságot tesz arról, hogy.~ Rókus-kórház helyi viszonyai átalában
nem kedvezők . ~ be.tegekre nézve, ~ a közegészségi 1gényeknek meg nem felelnek, igazolja továbbá a kórházi épitkezések körüh ujabb elveket, t. i. , hogy nem nagy, hanem kisebb nehán! száz ? eteg számára berendezett kórházak építtessenek, és pedig különböző városrészekben
a mi annyiban előnyös egészségi tekintetből, hogy egy helyen nem zsúfoltatik össze sok be~
teg. s különböző helyeken he~yezhetök el. Mi sem tulajdonítjuk egyébnek a kedvezőbb halálozási arányt osztályunkon, mmthogy kórházunkban kevesebb beteg volt összehalmozva mint
a Rókusban s hogy azokat könnyebben.szétoszthatt.uk, továbbá, hogy minden igye~e~etün
~et oda fordítottuk, hogy szabad lég s tisztaság tekmtetében a betegek hiányt ne szenved3enek.
A halálozásra meg kf'll jegyeznünk, hogy minden ötödik hagymázos meghalt : 1 O OOO
közt 2147; és pedig férfi 2238, nő 2009.
'
Ha az összesen ápolt betegek számát tekintjük, és azt a hagymázos betegek számával
összehas.onlítjuk, azt találjuk, hogy az 1867-ik évben ápolt betegek 1/ 9 -e hagymázban szenvedett; Január hóban lépett fel leggyengébben = 1/ 3 0 , innét májusig majd folyvást nőtt s e hó1
napba~ már a betegek / .; % hagym~zos volt, (1. T. c IV.); a következő meleg hónapokban
apadm kezdett , míg szeptemberben ismét nőtt - deczemberben pedig leghevesebben dühöngött, a midőn ugyanis a betegek 18 1/ 2 % hagymázos volt. (1. T. cIV.)
,
Szintúgy mint a~ előbbi járványok, a j elenlegi is a ~ellett bizonyít, hogy leginkább a
20-30 évesek és legmkább férfiak betegedtek meg hagymázban. Egyátalában a · férfi.betegek száma túlnyomó volt, mert 13,661 beteg közt kik a Rókus-kórházban felvétettek 7459
férfi s csak 6202 nő volt, tehát ugy áll mint 100 : 83-oz; e viszony még kisebb a hagiroázos
betegeknél, mert 918 hagymázos férfi mellett nem a remélhető 762 nő vétetett fel hanem
csak 592 - tehát 83 °10 helyett csak 64 %, mi világosan arra mutat hogy a nőknél kisebb a
'
hajlam a hagymázra, mint a férfiaknál.
.
Fu9lalkozásra nézve legink~bb a napszámosok osztályában pusztított a betegség, mi
igen teémészetes, ha meggondoljuk, hogy ezen emberek rosz lakás s rosz táplálkozás és nehéz ~un~a mellett, még meleg öl.töny hiányában a légváltozásoknak folytonosan ki vannak
téve, ide Járul továbbá a szeszes italok - főleg az égett bornak mértéken túli élvezete· mind'
ezen tényezők, főleg járvány idején fokozzák ezen osztály kórhajlamát.
A k6ralakot illetőleg min~ a bél-, mind a küteges hagymázt ugyanegy időben volt al~almunk osztál~1rnkon ész~elm, ezek mellett azon~an, miként az 186 'l5 -ik évi járvány alatt,
ug.y most s.e~ hiányzott a Járvái:ynak enyhébb faJa az u, n. febricitla vagy abol'tive typhiis,
t. i. azon kifejletlen gyenge alalqa a hagymáznak, mely többnyire levertséggel, tagszagga35
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tással, bágyadtsággal s g·yomor-bántalmi tünetek, fokozódott hömérsék, égető bőr s száraz
nyelvvel lépett fel. Ezekhez csatlakoztak szédelgés, nyugtalan álom, hörghurut, szomj és félrebeszélés. Ezen állapot 8 - 10 napig tartott s a beteg izzadás és jó álom után oly gyorsan
üdült fel, hogy hőmérséke pár nap alatt rendessé vált; a kórtünetek megszűntével a lábadozás még jó ideig eltartott. A hagymáznak ezen gyenge faját leginkábq február, marczius és
augusztusban volt alkalmunk észlelní, míg tavaszkor és őszkor legsúlyosabb esetei fordultak
elő az alhasi és küteges hagymáznak. 445 hagymázos közt volt 42 abortive typhu s, 232 alhasi és 171 küteges hagymáz. A küteges hagymáznál a k6rjelenségek belteijességc mindég .
nagyobb volt mint a bélhagymáznál, szintúgy a halá.lozás és rayályozás is ; mit a segédorvosoknál és ápolóknál egyenesen be lehetett bizonyítani. Mindezen tények oda látszanak
utalni, hogy nagy va.lószin{iséggel bfr Niemeyer-nek s több gyógyásznak azon állítása, hogy
ezen két betegség - daczára kórtűneteik hasonlóságának - egymástól lényeg·ileg különböző.
A ragályozást illetőleg·, mint említettük, az különösen a küteges alaknál tűnik fel; az év
lefolyása alatt öt segédorvos betegedett meg , kik közöl kettő meghalt, megbetegedett továbbá 8 ápolónő, kik közöl egy halt meg. A meghalt ápolónő január közepéig a himléSsöknél volt alkalmazva s telj esen egészséges volt; a himlő megszűnvén, hagymázos betegek k erültek ápolása alá, a küteges hagymáznak azonnal áldozatául esett. A cholera- és hagymázjárvány alatt szerzett meggyőződésből mint valót nyiltan kimondhatom, hogy a ragályzás a
küteges hagymáznál sokkal szembeötlőbb, mint a choleránál *).
Igvekeztünk :figyelemmel kísérni, illetőleg megvizsgálni a hömérséket, érverést, légzést
és vizel~tet; a bőrre vonatkozólag állandó hömérsék emelkedést találunk többnyire 36 - 41 °0.
közt. Enyhülés és stí.lyosbodásnál, mely csaknem állandó volt, a bl:5r hömérséke is csökkent
vagy emelkedett.
Az érverés egyátalában a hömérsékkel összhangzásban állott, a betegség kezdetén és
közepén 96-112, ritkán 124-en felül. A hőmérsék esésével a 2-ik és 3-ik hétben az érverés
is alábbszállott 92 - 96-ra és aztán 72 és 88 közt ingadozott, sl:5t a rendes hl:5mérséken alóli
eséskor 52-56 esett egy perczre. A kettl:5s érütésnek számos esete kimutatható volt a b etegség

tetőpontján.

A légzés korántsem követte az érütést gyorsaság· tekintetében, sem a hömérséket emelkedésében; kezdetben többnyire szaporább 28-32 volt, a mennyiben csaknem átalánosan
kiterjedt hörghurutot s később nem ritkán sülyedési tüdl:5lobot találtunk- mint a hagymáz állandó
~&~
.
A vizelet meglehetl:5s tartós savanyú hatású volt, k ezdetben - míg a hömérsék emelkedett
- víz részekben szegényebb, többnyire zavaros, határozott alj nélkül, salétromsavas ezüstéleg
hozzáadására azonban húgysavas aljat mutatott. Fehérnye gyakran volt jelen , de ritkán az
egész betegségen át, ennélfogva gyakran mutatkozott mulékony fehérnye-vizelés s csak ritkán terimbeles veselob; a halvagok megfogytak, a hugyany szaporodott; nem ritkán geny
sem hiányzott a húgyban.
Valamennyi hagymáznál erős volt a láz, a tünetek gyorsan emelkedtek tetemes nagyságra, hol különösen a szunykóros erötlenségi alak (soporl:5s adynamische Form) vált ki leginkább ; a betegek az erőhiány és szunykór e nemében mozdulatlanul, nyugodtan feküdtek.
mely állapot azután csendes fü:iöngés által szakíttatott félbe, némely betegnél azonban oly
nagyfokú dühöngő öijöngés s többnél rezgörj is - jelentkezett, hogy lekötözésük nem volt
T) Az 1866-ki cholera-járvány ahttt o~ztályomua csupán két segédorvos betegedett rneg gyengébben
cholerinában, kik ismét mihamar kiépültek; az ápoló személyzet közöl senki sem betegedett meg.
Ehhez hasonlóan a pesti izr. kórházban az utolsó cholera~járvány alatt a kót·házi személyzet a járványtól egészen ment maradt, míg a fennt tárgyalt hagymáz-járvány alatt 2 segédorvos és 8 ápolónő betegP.dett meg, ezek közöl egy meg is halt.
~
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elkerülhető.

A főfá~ás általában igen erl:5s volt s g·yakran szédelgés kisérte. Hörgi tünetek
egy esetben ~ em hiányoztak, a hangos hörgzörejek rendesen hátul hallatszottak igen gyakran sü1yedési tüdl:5lobb :D jlödött, s a crouposus tüdl:5lob esetei sem hiányoztak e~yátalában a
betegség kezdetétl:51 a légzési szervek is bántalmazva voltak. Toroklobos tünetek szintén
gyakran mut~tkoztak, ezek között álhártyás folyamatok is; a nyelv majdnem minden súlyoi:;~bb ese~?~~ igcu s,zárit~. és kérges v?lt, az ajkak, valamint az orrszárnyak koromszerű válad~kkal fodottek. L eggyulem (meteorismus) a hasi hagymáznál mindiO' nagy fokú volt noha
kivételk~pen a kütegesnél is ~utatkozott; lépdaganat mindig volt Jelen, fájdalom ~ csípva~béltáJon mutatk?zo~t a has1.hagymáznál, nagy fokot azonban csak ritkán ért el. Hasmenés
hasi hagymáznál mmdig volt 3elen, kütegesnél gyakran hiányzott, sőt sokszor makacs székrekedés tap~s~:altatott. Bélvérzés igen keyés fordúlt elő , egy esetben véres székletétel által mutatkozot~, mi~?.n, a beteg egészen kimerülve hidegen feküdt, s érverése alig volt érezhetl:5; itt
az ergotm kitunö szolgálatot tett, a mennyiben a véres székletét s azzal együtt a többi tünetek alább hagytak, és a beteg felgyógyúlt. Bélátfúródás két esetben fordult elő ezeken kivűl
még néhány beteg bé1átfuródássa.l már halélokolv:t a kórházba hozatott kik néhány óra alatt
elhaltak.
'
.. f(~teg némelykor az alhasi eseteknél is volt jelen, ritkán foglalt el nagyobb területet s
tobbnyire a. mellgödörben és az alhason mutatkozott néha 3 - 4 napiO'
1
0 tartott de 24 6.
ellenben a küteges eseteknél az ' arczot kivéve az egész
szmu ~uteg te1J edt el, mely néhány nap alatt sötétebb kékes lett s 5-6 napiO'
néha to0 vább IS - tartván, elenyészett.
Oly es e~ek.is fordultak elő, melyeknél az egész kórkép inkább heveny agylágyúláshoz
~asonlított , föfá3ás- szédelgés- és tartós székrekedéssel, mindazonáltal a lép későbbi megnagyobbodása, ~z erők„ folyto~o~ ,~ogyása, a. te~emes elsoványodás , a koromszerűen bevont
nyelv és ,al.~a~i lé~gyul em .~ife3lodés~ ~égis kiderítették, hogy alhasi hagymázzal van dolgunk s ~z ud11lés is, mel~. tokéletes kiépuléssel végződöt.t, e beteg·ségnek jellegét viselte magán. ~árnm ese~e~. észleltunk, hol a hasi }1agymáz t?netei mellett nagyfokú sárgaság szürkés
b~l~~rial stb. kulolé magát; a lép megduzzadása mrndhárom esetben kimutatható volt ezenkivul két esetben a máj rendes nagysága, és egynél ennek sorvadása· - mind a három
beteg meggyógyúlt.
·
'
„ , Mint szö?ödményt toi;oklobot (igen gyakran álhártyás jellegűt) volt alkalmunk észlelni;
tudl:5huru.t, mmt már említettük, folytonosa,n volt jelen, e mellett néhányszor heves hörg- és
g~gelob IS volt észlelhető . Sülyedési tüdl:5lob gya~ori volt, néha lebenyes tüdl:5lob is fordult
ell:5 i -:--- egy ~setben tályog képződött a tüdl:5ben, mely tüdőfenésedéssel végződött. Tüdl:5vi~enyö ~em hiányzott, a fültőmirigy lob gyakori volt s két eset halálosan is végzl:5dött · végre
igen fá3dalmas és hosszasan tartó felfekvések is mutatkoztak.
'
. A 9.Y6gym6d tisztán kó1j eli volt; rendes és szelid lefolyású hagymázos folyamatnál a
gyógyel3árás a kártékony behatások eltávolítása, növényi és ásványsavak adagolásában ál~ott, - nehezebb eseteknél a feltünl:5 és veszélylyel fenyegető tünetek ellen volt irányozva
ilyenek ag7vérbösé~, nagyfokú hasmenés, tetemes léggyülelil, tüdl:5lob, fült<:>mirigylob, bél~
vérzés, tei:Jed~l~es ~e.lf~kvés stb., melyek a megfelelő gyógyszerekkel kezeltettek. A betegség végén az idulési időszakban a kénsavas kinal io·en J.Ó szolgálatokat tett emel én "
, tl:5 ké
~
„ ,
o
'
v
az
cmesz
pesseget, erositvén a vér- és idegrenrlszert, azoknál azouban, kik a bort me bírg
ták, ennek hatása felülmúlta a kinalét.
Végül a ~oncz~l.atoknál nyert leletet van szerencsém a következőkben előterjeszteni:
. Az. 18.67-ik évi 3anuártól deczembervégeig 97 hag·ymázos bonczoltatott s pedig 29 alhasi
mig a. többi 68-nál a Peyer-féle ~elkülönített mirigyek továbbá a bélfodormirigyek duzzadtsá '
csak ntkán találtatott. Az alhasi és küteges hagymázban elha1tak csaknem ugyanazon id6be!
35*
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kerültek a bonczasztalra. Két esetnél találtatott bélfekélyesedés átfuródással s ezt ismét
halálos lég has követte. A kórtünetek a bonczolatnál következé>k v~ltak.

A) K

ü

1 v i z s g á 1 a t.

A' száraz, halványszürkés test, a beesett, gyakran félig nyitott és a szem~ésne~, megfelelé5leg kiszáradt szemek, az újjak végeinek fonnyadt, ránczos, kékes-sze~erJes bore, ~
szürkés-kékes körmök, a járvány kezdetén - cholerára emlékeztettek, mely f?l~evény azon
ban a szederjes hullafoltok által, - rendesen megmásíttatott. Eg;y-e~ lencsényi ,foltok a ~~1len és hason ritkán voltak észreveheté>k. Ha a betegség· hosszab? ideig tartott, az orron füstös váladék, a száraz nyelv és ajkakon pedig sz~~nyes barnas vagy sárgás - vékonyabb
vagy vastagabb rétegű lerakodmány volt észlelheto.
B) B e 1 v i z s g á 1 a t.
A fejbőr többnyire középvértartal~ú.' ~kemény agy kér r~nde~en vérdús; egy esetnél~
május 25-én pachymeningitis chron. mmpiens találtatott, a mikor 1s a kemény agykér bel
f l'"letét hártyaszeriüeg levonható, pirosan pettyegetett lerakodmány bélelte. A kemény
a~;kér öbleiben sötétpiros vér, laza áttűnő roston~a s véralvadék. A lágyagyké~·e~. vagk
középvértartalmúak és savósan beszürődvék, vagy luvált olyan esete~ben,, ~ol -~gyi.. tunet:
mentek elé5re, meningitis jeleit mutatták, egész az .apró edények1g ~űru,, .sot~tp1ros v r:
rel belöveltek, sé5t egy esetben april 28-án az agy alapJát takaró lágykérek zöldessárgás ros
tonyaszerű anyaggal voltak beszüremkedve.
fé l".
A
tésztatömött vagy tésztatapintatú, gyakran vérdúsabb, sokszor savósan ny o ,
ld ~ ag!mrok kevesebb vagy több savót tartalmaznak, az előbb említett lágykérlobnál
~~ ~ld:l~;omrok nagy mértékben kitágúlva s hátsó faluk elpuhu~va találtatott, a sövétl
á~
0
volt törve s az oldalgyomrocsokat két obony zavaros, szürkés feher pettyekkel kevert ya
dék tölti ki.
„ ..
·.
é.
krabban folyékony
l 1
A torkolati visszerekben vagy kátrányszeru sotétpuos v 1, vagy gya
sötétpiros vér, laza fekete véralvadékkal, mely többnyire laza, áttűné> rostonyáva vo t
keverve.
A pajzsmirigyen semmi. sajátságos változás.
A bárzsing nyakhártyáJa halvány.
l l
A torok s gé>g nyákhártyája igen ritkán halvány, többnyire duzzadt és be öve~' :~v~ro,~
n ákka1 bevont, elég gyakran, azaz az esetek 1/ 6 -ban kisebb-nagyobb foltokba~ ..e eJt ,eto
vrgy le nem fejthető, szétmorzsolható szürkés álhártyaszerű lerakodmány~y:l, fo~o:~·á!~:~
esetek felénél vagy a torokban, vagy a gőg hátsó falán egész bab mekk?rns gu, e
„ é
küli foltok, sőt egész mandolamag kiterjedésű, rendetlen ~lakú, szederJes, duzzadt szélu s
.
e enetlen alapú szennyes csapadékkal fedett folytonosságh1án~ok.
gy A lé cső a legtöbb esetben halvány vagy középvértartalmu, de nem ntká_~ duzzadt .és
g
h·· ··k k' ét 1 'lk""l to··bbé-kevésbé duzzadtak s zavaros szurkés fehéres
belövelt A nagy orgo
iv e ne u
d
.
va b~rnás nyákkal bevontak. A tüdők gyakran az oda nem n_őtt h~lyeken raga ós.~ szmlge~ fonalt eresztő nyirkkel bevontak, általában akkorák, nnnt kilég·zésán,ékl, melluált halt··té " ű é
p nyom s or az me ványak szürkések szárazak· a metszlapon k ev és so t, sur v rcsep '
.
á ,
1
szett hö rgágalmak' megfelelöleg- gyérebb vagy sűrűbb, dara egész ken~er~~g nagys gu~
szürkés fehéres zavaros nyákgyöngyök tünnek elő. A hátsó részletek erősed, bvbagky égyen
' i::; 16::;zürparuatapmtatua
,.
'
·
k , to··b.bé -k evésbé v10
· 1a sz~ 1'nűek ' vér usa a
s vegébb uyomá::;kor

te
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res~s savó.:'al b~szürődvék; nyomásra a metszlapon e savón kivűl k evés, de vastag nyákgyongy tunt elé5 ..A legtöbb esetben a tüdő félületén kissé belohadt, borsó egész tenyérnyi
folto~at találhatm, ~elyeki:;iek megfolelőleg a tüdöállomány kissebb-nagyobb, egész tyúkpetény1 rés.zletekben izomtapmtatú, légtelen, vérszegény, vízben alámerülő; e részletek sima
metszl~pJán .gyenge nyomáskor sűrűen egymás mellett álló, apró genygyöngyök tünnek elő.
Nem ntkán ily részletekben törékenyebb, szürkés vereses foltok találhatók, melyek szintén
légtelenek, szemcsések, nyomáskor szürkés vereses, zavaros folyadékot ömlesztenek.
Elég gyakran - egy -- egész két hétig szenvedő betegnél, már a tüdők egész hátsó
h~rmada lépszakadékony, vöröses barna szinezetű, légtelen, vérdús , vízben alámerűlé5,
kissé szemcsés metszlapot mutat, sé5t két esetben az eO'ész felső lebeny akkora mint belégzésnél, májtörékeny halványszürkés-vöröses színű, lé;telen és vérszegény, dzemcsés metszlap~.' .~zaz ~ crouposus tüdé5lob -~inden tünetét mutatja. Az utóbbi esetekben egyszersmind
a tüdo feluletén álhártyaszeruleg levonható, szakadékony, zöldessárgás álhártyával bevont.
A szívburokban kevés tiszta savó találtatott, sokszor csak nehány csepp, s ilyenkor a
szívburok belrésze tallér kiterjedésű, pergamentszerűleg áttűnő, száraz foltot mutatott.
A szív ökölnagyságú, petyhüdtebb; izomzata többnyire halványabb törékenyebb · a
a szív üreiben jobboldalt sok, baloldalt kevesebb, siirűbb vagy hígabb s~tétpiros vér, l~za
rostonya és véralvadék.
A hashártya nem épen ritkán nyirkos fonalat ereszt() nedvvel bevont.
A máj petyhüdt, lazább, vérszegény, néha tésztatapintatu és aO'yagazínű.
0
Az epehólyagban sűrű vagy híg: barnássárga epe.
A lép kivétel nélkül tetemesen megnagyobbodott, 1/ 2 -2 fontnyi n ehéz, duzzadt porhanyos :agy pépszer{ien szétmálló, sötétbarna piros színű , vérdús ; a lép állományában nem ntkán - egyes tömöttebb, sötétebb, vöröses alappal kifelé irányúlt részletek (infarctus)
s egy esetnél 1867. máj. 23. a 3-szor nagyobb lép felső harmadában, ökölnyi nagyságú csoportozatot képezé5, sűrűn egymás mellett levő s egymással összefolyó kendermag egész bab
mekkoraságú, körülirt tömött, halványsárgás részletek találtattak (léplob).
A hasnyálmirigy semmi sajátságos eltérést sem mutat.
.
A gyomor nyákhártyája ritkábban halvány, gyakran kisebb-nagyobb fokban és kiterjedésben, duzzadt, csillagszerűen belövelt.
A vékonybelek vagy semmi rendellenességet sem mutatnak, vagy a csípbél felé erőseb
ben, ágasbogasan belöveltek, vagy nyákhártyájuk utóbbi helyen mindenütt duzzadt, siirűn,
reczézetesen belövelt, néha helyenkinti, kissebb-nagyobb egyenletes szederjes színű véraláfutást mutató foltokkal van tarkázva s nem ritkán, különösen az alsó részletekben e mellett
szennyes szürkés, levonható vagy le nem vonható, hártyaszerű, vagy nedves korpához hasonló lerakodmánynyal borított. A Peyer-féle plaque-ok elég gyakran semmi eltérést sem
mutatnak; máskor ha erősebb hurut foglalja el a bélrészlet nyákhártyáját, mind a Peyer1
féle plaque-ok, mind az elkülönített mirigyek csakis a hurutnak megfelelő fokban, azaz: / 8
1
/ ' " magasságra voltak megduzzadva, vagy a csekély mértékben duzzadt mirigycsoport,
4
sűrű reczét képező, sávolyszerű sekély mélyedések által volt átkúszálva, vagy ellenkezé5leg a
mirigycsoportnak megfelelőleg a bélfal észrevehetőleg megvékonyodott, néha számos elkülönített tűszúrásnyi, kerekded, sötét palaszürke pontokkal jelzett.
A vastagbelek nyákhártyája többnyire halvány vagy középvértartalmú; - a vakbélben ágas-bogas belöveltség, nyákhártyája sűrű reczézetesen belövelt, duzzadt és nem ritkán,
különösen ha a vékonybelekben diphteriticus folyamat találtatott, a vakbél és néha a végbél
nyákhártyája is duzzadt, belövelt és szennyes szürkés korpaszerű vagy álhártyát képez() csík
vagy foltalakú lerakodmánynyal van bevonva. - A bélbennéket vagy híg, vagy sűrű
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pépszerű sárgásbarnás bélsár képezi; nem ritkán a vastagbelekben darabos sártömegek

is találtattak.
A fodormirigyek többnyire lencsényiek, halványszürkések, el~g tömöttek, sokszor épen
nem duzzadtak, csak ritkán babnagyságúak és lazábbak, voltak azonban esetek, a mikor a
fodormirigyek mogyorónyiak, agyvelé5 összeállásúak, szederjesek voltak; sé)t kettő közülök
részben pépszerü feketés-barnás bűzö s péppé mállott szét, ugyanezen esetben a külső nemzörészekben üszkösödés, a nyákhártyákon kite1jedt diphteriticus folyamat találtatott.
A vesék ritkán középnagyságúak és vértartalmuak, többnyire kisebb nagyobb mérvben
duzzadvák, törékenyek , kéregállományukban elhalványodtak. A hólyagban több-kevesebb
tiszta vagy zavaros barnás sárgás húg·y.
A nemzörészek vagy középvértartalmuak, vagy vérdúsak.
A bőralatti kötszövet száraz, hájszegényebb, az izmok szárazak s többnyire sötétebb
barnás színűek.
Fölfekvés a küteges hagymáznál ritkábban észleltetett, mint az alhasinál de azért fordúltak elő esetek s volt egy 186 7. január 16-án, ar hol a fölfekvés mellett jól kivehető icterus
s a tüdőkben és vesékben talált k6rl etétek a mellett szóltak, hogy a halál utolsó oka genyvérl:íség volt.
Fültömirigylob csak őt esetben találtatott.

C) Az 1867-ki himlö-járvány.

A himlönek egyes elsz6rt esetei már az 186 6-ik év <l.eczember havában mutatkoztak
1867-ki januárban azonban már oly nagy mérvben szaporodott az e bajban megbetegedettek
száma a város különféle részeiben, hogy a járvány kezdete határozottan folismertethetett. A
himlönek _mind a három alakja előfordult, t. i. a valódi himlő (variola vera), az álhimlö (variola modrficata) és a himlöcs vegy bá1·ányhimlö (varicella). Először is az összes himlösök számát fogjuk megjelölni, azután átmegyünk az egyes fajokra s kijelöljük azon viszonyt és
arány t , mely. a beoltott és be nem oltott egyén ek közt mutatkozott.
Egész éven át 458 himlős gyógykezeltetett, 253 férfi, 205 nő; ezek között gyógyúlt
412, meghalt 46 és pedig 22 férfi, 24 nő.
Valódi himW volt 346, férfi 181, nő 165 ; - álhimlő 71 , férfi 50, nő 21; - himlőcs 41,
férfi 22, nő 19.
A himlő hullámzása az egyes hónapokban kö vetkező volt : j anuárban a himlősök száma
53=11 '5 % volt; februárban 30=6.6 % -raapadt; marcziusban 54=11·7°; 0 -ra emelkedett· aprilisban alább szállt 44-re = 9.6 % ; május és juniusban hasonlóan apadt 22-re = 4·9 °;. : juliusban még lejebb szállt, t. i. 20-ra = 4.4 % , augusztusban legszemhetünöbben apad~,' t; i.
18-ra =3·9 %, szeptemberben ismét felemelkedett :l5-re= 7·7°/~t oktoberben56=12'3%-ra,
novemberben apadt 43=9·2 % -ra, s deczemberben érte el a legmagasabb számot, t. i.
61-et= 13·3 % (l. T. f, VU, g, VIII, h, IX, J.)
Ebből látjuk, hogy a j árvány legmagasabb fokán deczemberben - lö.3 °;0 s hozzámegközelít~leg ?k~oberben - 12.3 % állott; legkisebb száma pedig augusztusban - 3.9 % és megközelítőleg JUlmsban - 4.4 % észleltetett.
Miután 1868. január havában majdnem teljesen megszűnt a himlő és csak szórványosan fordúl~ elő, igen feltűnő, hogy megszűnte előtt csak kevés idővel (1867. decz.)volt leginkább elte1Je~':e. Szándékosan emeljük ki ezen, osztályunkon észlelt curiosumot, mert a járványok :dd1g1 tapasztalatok szerint fokonkint növekedtek és apadtak.
A h1mlősök közt beoltva 113 volt, férfi 71 =6 2·8 %, né) 42=37·2 % : ezek között valódi

himlőb en 63=55·8 % volt, férfi 36, nő 27; álhimlőben 31=27·4%, férfi 22, nő 9; himlöcsben 19=16·8 %, férfi 13, nő 6. A 113 beoltott beteg közöl gyógyúlt 103, meghalt 10=
8.8 °/o . Be nem oltottak k özt 345 eset fordult elő és pedig 182 férfi=52.7 % s 163 nő
= 47 .8 % ; ezek közt 283 = 82 % valódi himlő volt, férfi 145, nő 138 ; álhimlő 40=11·6°;0 ,
férfi 28, nő 12; himlőcs 22=6.4%, férfi 9, nő 13. A 345 be nem oltott közt g·yógyúlt 309,
meghalt 36 = 10·4 %.
Az előttünk l evő adatok átalában véve nem elég számosak . hogy azokból alapos
következtetések et vonni lehessen, a nemek közti különbség sem. mutatható ki elégg é tisztán,
úgy látszik azonban, hogy a nőnem - kivált pedig a heoltott nők - sokkal kevésbé vannak a himlőnek kitéve, mint a férfiak.
·
·
Az adatok elégtelensége daczára mégis kitűnik a beoltottak és be uem oltottak közti különbség; feltűnő, hogy az utóbbiak közöl Z.-el több halt meg s hogy 458 felvett beteg közt
a beoltottak /~ -el voltak képviselve, míg a himlősöknek 5/ 4 része a be nem oltottak sorából
került ki.
Szintén ily hathatósan bizonyítja az oltás jótékony er edményét a himlönek kifejlődött
alakja is, mert míg 1 OOO b~oltott kúzől csak 558 kapott valódi himlőt, 2 74 álhimlöt, 168 pedig himlöcsöt, addig 1000 be nem oltott közöl 820 kapott valódi himlőt, álhimlőt 116 s himlöcsöt csak 64.
A valódi himlőben szenvedő betegeknél a beoltott és be nem oltottn.k közti viszony tehát úgy áll, mint 10 : 15-höz.
Az álhimlö és himlőcs ámbár a valódi himlővel ugyanazon kóranyag fokozatai s csak
alakra, fejlődésre és lefolyásra különböznek egymástól, de mindenesetre szelid fajai e betegségnek - s többnyire csak beoltottaknál fordulnak elő, míg a be nem oltott egyéneknél
csekély számban észleltettek.
.
,
Továbbá bizonyíthatjuk, hogy a be nem oltottaknak fennt kimutatott tetemesel>L halálozási száma mellett maga a betegség lefolyása is jelentékeny különbségetmutatott, mertmíg
a beoltottaknál a betegség sokkal szelidebb lefolyású volt s csak ritkán idézett elé) súlyos tüneteket, addig a be nem oltottaknál egyátalában a legveszedelmesebb kórjelek et és szövőd
ményeket : agyvérböség, hártyás toroklob, a fültő- és hónaljmirigyeknek elgenyedése, tüdőviz enyő és tüdőlobot. A beoltottaknál mindezek közöl csupán tüdő- és fültőmirigy lob mutatkozott, e mellett észleltetett még a toroknak egyszerű lo?ja, továbbá sejtszövetlob és tályogképződések a testnek különféle részein. A beoltottak közti 10 haláleset közöl 4 tüdölob, 3
üszkös toroklob és 3 hagymáz által idéztetett elő, ez utóbbi a már bekövetkezett üdülés alatt
fejlődött ki.
A be n em oltottaknál a halál oka agyvérböség, illetőleg agylob, tüdő vizenyő, hártyás
toroklob, a fültőmirigyek elgenyedése és vérhas volt.
A kort illetfüeg a 458 eset közt volt :
5-től - 10 évig 16
10 " - 20 "
42 '
20 " - 30 " 284
öO " - 40 " 102
40 " - 50 "
10
50 " - 60 "
4.
Ebből láthatjuk, hogy a 20--:-30 és 30-40-ig terjedő korosztály van leginkább képviselve, kevésbé a 40 - 50-ig s még kevésbé az 50-60-ig teijedő.
FoglalkozáS'ra nézve legtöbb volt a napszámos, kézműves, és pedig: lakatos, pék, esztero·ályos, kalapos, továbbá kocsis; napszámosnö, cseléd, mosóné) és gyufagyári munkásnéS.
e
Mint már említettük, a valódi hitnlönek lefolyása mindig enyhébb volt a beoltottaknál,
1
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a láz azonban mindezeknél, mind a be nem oltott egyéneknél igen heves volt s a hé5mérő
39-41°0. mutatott; az érverés perczenkint 110-120, továbbá föfájás, nyelvlepedék, gyomor-fájdalom, hányinger, szédelgés, különösen pedig kereszt és háttáji fájdalmak voltak jelen. A küteget többnyire toroklob eWzte meg, mely sok esetben álhártyás alakot vett magára. A himlő nem csupán a külb()rre szorítkozott, hanem sok esetben a száj és torok nyákhártyáján, a köthártyán, külfülben s a hüvelyben is volt észlelhető. Voltak egyes esetek,
hol a teljesen kifejlett himlők egyszerre kékes színűek lettek s az egyes hólyagok közt vérömlenykék mutatkory,tak; ezep. eseteknél a végbél és vesékbé51 többnyire vérzések történtek
s az ily variola haemorrhagica vagy petechialisnál a kimenet mindig halálos volt.
A gyógymód a kártékony behatások eltávolítása és a legszembetüné5bb kórjelenségek
enyhítésében állott. Szövődmények adtak leginkább okot gyógykezelési beavatkozásra, s ily
esetekben azoknak megfelelő gyógyeljárás követtetett. Ezen eljárás a tapasztalás által eléggé
ig~zolt azon tényen alapszik, hogy a himlőzési folyamat bizonyos szakokon (Phasen) megy keresztül s csak akkor éri el befejezését, ha mindazon természetes menetében gátlólag beható
körülmények - a mennyire lehet elháríthatók.
Ha most azt kérdjük, hogy az oltás ebgendő biztosítékot nyújt-e a himlő ellen, akkor
a jarvány alatt szerzett tapasztaln. ~ok folytán azt feleljük, hogy az oltás bizonyára nem mindenkit, és nem egész életre biztosít s· hogy védhatása alig terjed 5-10 évre, ennélfogva gyermekeket inkább megvéd, mint ujolag be nem olt.ott felné5tteket. Azért az oltás első sorban
gyermekeken, továbbá az újolagos oltás felnőtteken különös gonddal lenne végezendé5. Világos statistikai adatok bizonyítják, hogy a sikerrel beoltottaknak csak 41 °/0 -ka van biztosítva,
59 % -a pedig még az oltás fogamzására s így himlfüe is hajlandó. Szi.í.kséges továbbá, hogy
az oltás nagy vigyázattal - egyedül egészséges egyénen és pedig vagy egy karról a másikra, vagy pedig· egyenesen tehén-himW anyag által végeztessék. A legutóbbi járványnál
az oltás jótékonysága szemmel látható az által, hogy a beoltottak kisebb számmal kaptak valódi himlőt, -továbbá, hogy a betegségnek szelídebb lefolyása és csekélyebb halalozás mutatkozott, mely körülmények clegendé5 érvet szolgáltatnak az oltás szükségesség·ének belátására. Tekintetbe kell továbbá vennünk, hogy a himlő csaknem eg·yedül az alsó osztályt támadta meg, kérdés, valjon szabályszerűen vitetett-e ennél az oltás véghez s kellő méltánylásban részesültek-e eredményei? de bizonyos az, hogy egyetlen egynél sem történt újbóli
beoltás, s hogy az 5-10 évesekből egy sem volt beoltva.
Végül szabadjon más országok himlő járván yairól némely statistikai adatot felhoznom.
Francziaországban a

himlő 1839-1844-ig, tehát 6 év alatt 20,290 egyént ragadott el

és pedig :
4289 férfit a városokban, 7082-Wt a vidéken, összesen 11,371
29~0_n~t- _
"
5989 „
„
„
8919
összesen 7219-eta városokban 13071-et a vidéken, összesen 20,290 egyént.
Százalékokban kifejezve a városokban 660, ::; a vidéken 2227 egyénre esik egy halálozás; a
himlé5beni halálozás tehát a városokban háromszorta nagyobb mint a vidéken s férfiakra
nézve csaknem 50 %-al veszélyesebb, mint a nőkre, talán mivel ezek kevésbé vannak a ragálynak kitéve s talán mivel jobban tudják magokat 6yni. Az idéSben 1800 egyén halt el
Párizsban himlé5ben, tehátminden 520 személyre egy haláleset jött, minélfogva a himlő a fő
városban háromszorta nagyobb erővel dühöngött, mint a vidéken; a nemek közti különbség
itt úgy állott, mint 1 : l 1/ 2, az az 1098 férfi 705 nőhöz .
Angcilhonhan a himlé5 következéSképen mutatkozott :

A „sz. Rókus" közkórházban és Pest város területén
1864-ik évben gyógykezelt bet egeknek és hagymázasoknak száma.
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„sz. Rókusi" meteorologiai jegyzőkönyvnek kivonata
M o 1n ár J á n o s észlel8töl.

.

'
Ev

Zerus fokra tett légnyomat párizsi vonalokban
Hó
legmaközép
gasb

,.e
1 ,.e
b.O Cl)
Cl) J>..
-~

mgadozás

El

Hömérsék
Reaumur szerint
. . le ma- 1
kozep
g b
gas J

332.20 336.07 330.02 6.05"' +17

1864 Junius

1

Pára nyomat
párizsi vonalokban

.,....

1

S

28.4

7.6

~ ~

.... i:::
~ d

,..!4

,..!<j
-c<l 0

p.,..O

,..!4 0
'Q) -

p..
d

W

b.0-

0

a >o

~

0

>

p..

o

' 8
1]~
s .....bD~„
~

l;3

N

Cl)

P..,..o ,.e bJJ

"dd-~

~

~

1

N
,,...

·- s:::

.
k"o- 1eg- b.O
, ,.e
,.e mga- kö- leg- , ~ \inga• ..g
,.e f?k ~~eCl)
~~
doma- Cl) ;...., do- zé ma- .......
~ rmti m'Q)
P
gasb
S
zás
zép
gasb
.......
]
zás
gadozás
1

!

·;;

oo
N

Nedvességi
százalék

~

s:::

~,..c:l
Cl)
N ,..0
-0 ....

,..!4...,

<

Cl)

>

°' "'

~~

..,.·-..e:;"' ....„bD„
.. „
...: „
<„

-0 ,l:l
0

~

8

20 .4 4 .69 6.29 2 .93 1.76 56

91

34

57 43.01 69.82 697 58

14 4.74 7.27 2.95 4.32 59

83

28

55 28 .05 78.9C 686 58

,.,

Julius

332.61 336 .28 330 .83 5.45"' +15.5

22

8

Augusztus

333· 3 336.99 330. 77 7.14"' rt-15. 9

24.3

5 .2

19 , 1 4.66 7.80 2.75 5.05 59

92

33

59 17.30 81.60 753 57

,.,

SzPptember

334.11 337.70 330.83 6. 9"' +14.3

21. 7

5.2

16.5 4.79 6.85 2.43 4.42 67

88

39

49 44.46 57.22 699 102

4. \)'" H- 9 . 2 +17 .6 -1.6

19.2 2.89 4.87 1.52 3.35 62

88

22

66 13. 1 26.96 717 170

17.7 2 .47 4.18 0.54 3.64 73

96

21

75 23.71 32.73 780 287

12.8 1.57 2.69 0 .62 2 .07 79

97

41

56 21.55 22.35 829 421

\) . 2 1.68 2.64 0.86 1. 78 74

\)3

44

49 25.20 20 .44 817 482

35

65 23.50 30 .05 789 461

54

42 22.33 34.85 891 404

,.,
,.,

332. 9 337

Oktober .

328

November

333.43 339 . 1 326.17 12.92'" +6.05 +15 .2 -2.5

,.,

Deczembor

336. 5 343.01 329

10.11"'

I+

0.6 + 4.4 -8.4

331.45 335.80 326 ' 6 9.20"' + 1.9 + 5.2 - 4

,.,

Február •

,.,

Márczius •

2.23 75 100
332 .67 337 .57 326.62 11.95"' - 0 .9 + 6 .4 -11.2. 17 .6 1.38 2.57 0.34
77 \)6
331 .21 336 .24 326.49 10.23'" +2.06 + 12 -8.8 20. 8 1.88 3.08 0.60 2.48

,.,

Aprilis

335.74 339.24 331.14 8.20"'. 1+9 . 2

20

,.,

Május.

333 .95 338.16 331 . 71 6.95"'

+ 13.6

24 .8

,.,

Junius

,.,

Julius.

.

333.17 336 .88 332 . 37 4.51"' +13.6

4. 9 47 .88 754 279

2.4

17.6 5.64 12.78 2.96 8 .82 57

78

26

52

0

24 8 4.24 8.58 l.óO 7.08 61

95

27

68 13.04 65

24 + 6

7 .6 5. 8 7.93 2 .06 5 .87 70

91

34

57 24 . 5 68. 4 779 87

20 5.74 7.44 2. 75 4.69 60

81

35

46

333 .14 335 . 91330 . 26 4.66', +17.7 30.4

Dr. Rózsay, typhus.

Cl!=: '""'

:5

~ ~~
~ ~
:a: .ii :~
.cQ;;

,.,

1865 Január

:!!:

~
C>

10.5

~4 .

846 181

1 42.- 5 795 54

e
~

D.

A Pest városi Szt.Rólrnsj közkórházban 186LJ. 1~ evi Juniustó1, 1865j~ évi Julius végeig ápolt 3101 ~agymázos :betegnek;és yedig 2093 férfi,
s iOO 8 nőnek l1avonkinti kimutatása
„

Osszes hagymázos betegsz.á1n 3101 ~
lcf 64.

Junzus . Julú1.s.

ufugust. 1\tfltembr. Oktoóer. JVovembr. .IJece1nóer Janu-ar Jiéoruar. Jltörcziu.r. Jlprllis.
1

v

..Hqjus. Junius. Julius.

~04

/
1

/

1

~--+------t
~

1

t
'

1008 n<).

2003 férfi.
unius. Juha ./lugst. ;S'eptór. O!c/Jr. .%ov"br..1Jecór. Jánur. .Eébru. .}{arc.zVtPrtl: ./fkg-us JúnUJ:Julius.

Junius. Júhus. v?ug.rt. J'éptbr: tJktobr. Mvbr. /)ecem. IJanum..Fébru. líffarcz. l/lpnl.- ~:::s.Vunus.IJulius.

3.JZ .

v
/

/

~

~

"\

.~~+-----t---r---+---+----+----,-r------+-----+---+----+-----1- -.......+-------i

I

,,,,,...

·- 11/

JJ.'.Ro'i:say, IJ6% !l'y(l-hus.

\,u

E.

APest városi Szt.Rókusi közkórházban 1861J.il_< éviJuniustól i865~évi Juliu~ végh~ b_a~ymáz]J an e1ha1t 3 7 6 egycnnek,

és pedió 244 férfi-é 13 2 nőnek ltavonkinti l<:imu1atása
Összes halálozás 376 .
,/ J 6 l)
-1J>64l

Junzus.

Juhus.

v tlugust. Sé12temó. Oktoóer. ./WJ11enzb1: IJecembr. Januar. Eébruar. · Tfarczill s
7.2_

.

11

/

42.......

l.'0.A..

~/

/
'-/

~,/

Junius . Julius.

.AfqJliS .

--...... ~l-.9
-..............

/

............... #

"'" ' 'lJ
"'

---r- ~
\

-·

\

t.f

-11/

t:I

á' ~

~

/

I

/

~

/

/

.A11rzlz~.

~

-

' f\
\

„

,

244 férfi
-1cf ó,}.

! 6.1/..

. "

---

r--_s

132 no .

/J>6f.
. Jumu.~ Vulius
Június Julius JlugUSL '&12tem Olctobr .lfóvm} 1Jccem1. Jmtual. IJif:brur ~>llárcz, /})'Pnli.z4l.,Jftcyus
- -

umus. ulius. .Jlugust .J~/ltbr. O!ctobr. JYOvór llJecem.t Januar Febru: .Ararcz, .A12rt'tú ..A(ajus klimú1s Julz'us

\ 6'

..

-/<ÍÓ.L/o

.21_"

"

.11-7

.

.J~

1~

I
i

•

6

!f'.1/JlflltS.'

.Jt

\

/

\20

1

~1f

,

,

-,'f

~i}f

"

J

r" v
fi>.

'1!/

J

\

'

-·

\J

'

•

2/
~4

6'

/'

.

I
6/ '

.9J

-/~

I

1

~3

\

/

11

1

1J

/ ° ' ~JJ'
~

~
~

~

\
\

\~

._lvJ 1mf. /:..'lh1.P."(]r11(l ..j 1L,„/1t ,„

„
f

·

1

3101 liagymazos betegnek ltavonkinti százalék sze•

·37611agymázban e1haH egyénnelc havonkinti százal ék

rinti kimutut.isa„

szerinti kimutatása.

1864
<:-::

;::::
......

~

~'

......;

~

~

;::s
.....

~

~
"';

~

•

~

_§t"'

~

C-5

1

1.86f>.
~

~

~
. .......

~
~

~

~

,..,,

~

1

~ ~ ~

~
~
~

~

1

~

~- ! ~

~

~

~

-~
i:::

~

·
1365.

i86Ll .
~~

~

~

.~

·~

-~

~

-::t

~ ~ ~ ~ ~

.~

::;:i

~

~
~

~

~

~

......

")

~
......
~

~

~

~

~
e-:;

~

~
~
~

~

~

~

~

~11
1

.

~

~

~

~

...

~

1

-~

N

~

!.;;

~ ~

~

~

r-

1
1

1

f---t---~30
~7,t.- i

1

11~----j----l----l--

-(9~

-tflJ/

1

-1----+--+----.J

V'

/
7tf4/

-+-----'---l

177

1

tJ

-

\
\

-115:
,.J

J

'--

n

74/

-

.__-:.0:- - 1 - - - 1 - - . + - - - - + ---

f.2,/;

\{

1

. 1\

\3~

·- .

-

~ --

~ G/3

J

.____

11

\

·--

-

L-L1---l --J__J --L ]__J

&t-r-1---r-r-r-r-r-~

\

1\

--,.

v

1ozf

\f0) 7
~„

"

\

·-

__

__:_

\

l .?J-

il

-

~

flá::-c.n..1~~~

\

7

-

~n,..

D!'

~

-~ ~ ~-~
1

-

~

~
0

ct

<
~~

~

0

~

<I:

>- ·");;

>-

~ i:~
::i

i

v

·-

------

":! ~ "' „-<=:• ~ 1

~~-+=~~~11--~-----1.,.,.,.,,,,.,.,.,..+,.,.,.......,.i

__ l _,___
I ___l_ 1

1

-~T~·"-'---'~-W

MAGYAR

1

~

1

.!

.'

Kimutatás az 1867-ik évben kezelt hagymázas

betegekről.

a 1.) A „sz. Rókus" anyakórházban.
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a II.) A fiók-kórházban.
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e IV.) A hagymázás betegek arányszáma az anya- és fiókkórházban.
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d V.) Az 1867-iki hagymáz járványnak havonkénti hullámzása, egyszersmind viszonyositva
az általános megbetegedéshez.
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e) VI. Az 1867-iki hagymáz járványnak hullámzása évszakok szerint.
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1838-ban volt 16,268 himlé5-beteg
1839 "
"
9131
"
1840 ,,
" 10~434
"
"
1841 "
"
6368
1842 "
"
3075
"
. A fe]tünő nagy csökkenés természetes magyarázata abban rejlik , hogy 1841-ben egy
„Bill" bocsáttatott ki a himlöoltásra vonatkozólag, ezen törvény, mint látjuk, egy év alatt
az államnak 7000-nél több emberéletet mentett meg.
Az 1840-ik év ezen törvény által tökéletes határvonalat képez Angolország himW-statistikájában, mert míg 1838-1842-ig 100,000 lakos közöl 76 himlöbenhalt el, addig 18471850-ig· csak 30, 1850-1858-ig csak 25 s 1859-ben pedig csupán 20.
Végre tisztán ki van mutatva, hogy a himlöbeni halálozás az oltás behozatala elé>tt
gyermekeknél 20-35 % volt 1 míg az oltás behozatala után 2--3Q/ 0 -ra, sfü még kevesebbre .
szállott le.
.
Kiszámitották, hogy Europábau az oltás behozatala előtt a lakosságnak V1 2 - 1/i 0 -e himléíben halt el, így 100,000 egyéµ közöl
rajnai Poroszhonban a himlő oltás előtt 91 , oltás után csak 9 egyén halt el himlőben
Westphaliában
„
„ 264, „ „ ,, 11 ,, „ „
"
Felső- és Alsó-Ausztriában „
„ 390, „ „ „ 84 „ ,, "
„
Szileziában
"
„ 582, „ " „ 20 „ „ "
„
Galicziában
"
„ 119,
„
67
„ „ "
Berlinben
"
„ 342, ,, „ „ 1 7 ,,
Pommernben
„
„ 177, „ „ ,, 13 „
Sveciában
205 ,
„ ,, 15 „ „ "
,,
Szászországban
„
„ 72, „ „ „ 1 7 „
„ „
Csehországban
"
„ 217 , „ „ " 21 " „ „
Morvában
„
„ 540, „ „ „ 25 „ „ „
"
Hogy főleg a himlőoltás behozatala által ezrek mentettek meg, kikkülönbena himlönek
áldozatúl estek volna, senki sem vonhatja kétségbe; azonban - a többiek közt Carnot is azt
állítja, hogy azóta más betegségek lettek gyakoriabbak és hogy az ezekbeni halálozás nőtt.
volna, mi azonban Oesterlen kitűnő statistikai adatai szerint a gyakran ura.lgott cholera,
hagymáz s egyéb járványok daczára - valótlannak bizonyúlt be.
Ha végig tekintünk más állam statistikai kimutatásán, látjuk, hogy alig van Európában állam, melyben e veszélyes baj megakadályozására, illetőleg az oltás és különösen a revaccinatio létesítésére a leghathatósabb lépések orvos-rendőri tekintetben ne tétettek volna,
látjuk továbbá, hogy a kormánynak eme buzgalma mily tetemes számú polgárt m.~nt
meg ez által évenkint, kik különben e betegségnek könnyen áldozatúl eshettek volna. Onkénytelen is felébred bennünk azon óhajtás, vajha hazánkban, hol e betegség járványai még
oly gyakran pusztítják annak fiait, kormányunk által minél előbb megtétetnének azon lépések szigorú oltás-törvény behozatala által, melyeknélfogva ezen vészes betegségnek pusztitó hatása, mindinkább fogyna.
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Az 1866-iki járványos oholera elméleti és gyakorlati ismertetése.
Dr. KORBÉLY! ENDRE csákvári urad. orvos s m. t. főorvostól.

Ha a szomoru emlékű 1866-ik évre visszapillantunk, lehetetlen virányos tért teremtenünk
képzeleteink elé, mert a haldokló~ nyögése lépésről lépésre visszhangozza a „menento rnori-t." Nem akarokapolitikaiharczok kopár, rózsátlan szintéren időzni, nem akarokakétségbeesett harczosok sírgödrébe pillantani; de igen is betekinteni szándékom a mult év sötét ködébe, mely annyi remény és aggodalom közt egy járványos gerjes kórral is meglátogatá
e szánandó, de jobb sorsa méltó hazát. Úgy hiszem tisztelt gyülekezet! mindnyájunknak
szivén fekszik e járványos gerjes choleráról értekezni, hisz nem juthatott ki mindenkinek a
szerencse a weimari cholera-congressuson jelen lehetni, hol tán szóltak a tárgyhoz azok
is, kik cholerást nem js gyógyítottak. Ha eszmecserénk alapján sikerülhetne a kór lényegét megközelítőleg megállapítani s a tapasztalás által nyert gyógyeredményeket adandó
alkalommal lehetend sikerrel foganatosítani : egy félelmes ellenséget győzendünk le magunkban s nem rettegünk a lapokban ismét fölm ei·ülq rémhírtől, mely füleinkbe súgja
„Hanni bal ad portam."
.
·
A choleránál főfigyelmet érdemelnek az ürülékek s azoknak mikénti tovahurczoltatása,
szerepelnek még a levegő, a föld talaja s ahhoz viszonyított vízállás, továbbá a kórhajlam
. s tisztá~alanság beszámítása mellett az adynamicai hatányok, milyen a melegség, villanyosság
és deleJesség. Hogy a légkörnek villanyossága s a levegőnek ettől föltétezett több vagy
kevesebb ozontartalma, úgy a földnek delej e nagy befolyással van minden élő lényre s hogy
a nap leáldoztával a föld deleje fogy, azt mindenki tudja; minthogy pedig éjjel támadtak a
legtöbb s legsúlyosbb cholera-esetek s nappal bármi súlyos esetek merültek föl a hidegségi
stadiumtól a. te~szhalotti-ig, mégis inkább vala remény a gyógyulásra, mint éjjel, bár a nyujt~tt segély idejében éi:kezett: tehát a delejnek csekélyebb mérvű jelenléte, vagy mint a
villam-gyógyászok állítják - a levegőnek éjjelenkinti kevesebb ozontartalma a kóros beidegzés gyorsabb bekövetkezhetését eszközlik.
A_ ragály s ragálytalan kifejezést annyiszor hallom váltakozva fölemlíteni, valahányszor
csak UJabb cholera-értekezővel találkozom. Láner tr. mily szépen fejti ki a ragályt, mondván: „a ragály .életművezetben nemzett, életművezetről életművezetre átszármazó hatány" s
a cholerát mé~~s ragályt~lannak ~ondja; ~isz a cholera-ürülékek külha~nyok befolyása
által hasonnemu fermentatiót és pedig posgerJet eredményeznek az emésztési utakon vagyis
az egészséges életművezetben.
'
Hogy is~ét eme posgeijet az említett külhatányok, viszonyítva az emberi kórhajlamm~~ növelhetik vagy .k~s~bbíth~tik, fölösleges magyarázni. Az ürülékekből ragályzó anyag
feJb~, mely a posgeiJ ut3án fa3lagos nedvet létesít, melyben némely górcsövészek állításai
szern:~t ázalagok, mások szerint csirgombák léteznek; a ki esős idő után következő napon egy
gana3dombról lecsurgó, habár néhány cseppből álló folyadékot néhány órai naphevítés után
sze?1lél, az a folyadékban milliónyi mozgó ázalagokat talál; a mi pedig a csirgombák növényi korhadá~ ut~n hirteleni fejlődését illeti, szabadjon e részben Száár községet felemlíteni,
h?l egy pajta-, illetőleg növényi korhadásos helyre építettek, a korhadt föld jó darabon
kiásato~t s homo~kal megtöltetett, a fölébe épített épület padlózatán s az ajtók ragasztói csekély
hézagam ezernyi gomba bújt elő : mely körülmény arra mutat, miszerint a növényi
korhadás előbb gombákat, ezek bomlása által utóbb ázalagokat is nemz a még nem korhadt
testekben; gyanúnk lehet tehát, hogy az ürülékekből kifejlett cholera-posgerj kedvező kül•j
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viszonyok k.özt _majd _csirgombákat, majd ázalagokat fejleszthet az egészséges emberi testben.
Eme posgeq utján fejlesztett s az emberi testbe átültetett anyag a test physiolt>gicus nedveitől eltérve ~lőször is az emésztési utakon nagy izgalmat szül, mely izgalom az emésztést végkép
megszünteti, a b~lhámot a béltakhártyáiról lemállasztja, melynek következtében nagyobb
leend a savó-átszivárgás. A belhám földuzzad a vesék húgycsatornácskáiban is, a húgyutak~n, hólyagban s a húgycsőben, sőt mint a körülmények s a kórtűnetek gyanítani engedik,
mi~d~nhonnét, . hol takhártya -találtatik az emberi testben. A bélhám leválásáról meggyőződtem, ammt 538 betegem közül 168-at húgycsapoltam s mindegyiknél a cső végén
takárhoz hasonló nyálkásság mutatkozott, mit jobban szemügyre vevén azt kevés savóyal eleg.yíte~t belhámnak találtam. Az említett posgeijes folyadék a mellett, hogy az
emésztési s kiválasztó utakon a belhám bomlását szüli, feszívódása által a gerincz-idegek mozgó és érz?. ágai ~sszhangzás.talanságát id~zi elő, mely ismét a szívfonatrai hibás beidegzés
által lassit3a a sz1v mozgásait, az üterek lökerejét; a légzés tökélytelenné válik, miért is különösen a központtól távolabb eső részek a szív és üterek csekély lökereje miatt kevés üteres
vérben részesülnek, az oxydatio nem taTthat lépést e szénenynek szénsav alakjábani kitakarodásával, a széneny~ek nagyobb mennyisége mellett az üteres vér csekélyebb leend, következéskép az állati melegség is ; a végtagokban föllépő görcsök a kóros beidegzésnek
következményei.
A rizslé-ürüléknek, vagy mint a csákváriak mondják simító folyadéknak, mely ama
cholera-posgerj folyadékból s a belekréH levált b'élhámból s a lemeztelenítés után kiszivárgó
nagymennyiségii savóból áll, gyakori kiömlései nem elegendők a hidegség kimagyarázására,
mert a ha~ esetbe~ is észlelt ?holera siccanál nem volt hasmenés, a hidegségi stadium, úgy
a kóros beidegzési görcsök szmtén beállottak; de másodszor midőn a szív és ütér erélyhatása
emelkedik s a kóros beidegzés alábbhagyásával az állati melegség visszatér, még pár napig
folyvást történhe1nek gyakori ürülések, a nélkül, hogy a hidegségi stadium váltakozva jelentkeznék.
Hogy a cholera továbbte1jedése ürülékek s emberi forgalom által történik, azt a régibb
::; ujabb tapasztalati adatok egyiránt igazolják. Itt csak azon községekre hivatkozom,
m elyekről saját tapasztalataim vannak : Kozma és Kápolnán, mely községek a Vértes hegy
magaslatain épülvék, faszén-árulók által terjedt el, kik Komáromegyéből cholerás hasmenéssel érkeztek haza; Bolgár községbe egy asszony hurczolta be, ki Toijányról Komáromm egyéből cholerás rokona temetéséről jött haza; Pátka községbe hajcsárok hozák be : Lovasberénybe Pátkáról, Acsára Lovasberényből hurczoltatott be. Csákvárra részint az edényárúsok, részint a keresztül huzódó uhlanusok plántálták b e, kiknek néhánya tudtommal
hasmenésben szenvedett, néhány halottjaikat az úton el is titkolták, nehogy a vészes mag
átültetése miatti gyanu őket terhelje .
. Szabadjon még e helyen szülőföld emet Tatát a szomszéd Komárommegyéből föl említeni, hol is a cholera először a neustift-utczában üté föl fejét egy munkáson, kiről állíttatott,
hogy K máromban sánczásás közt betegedett meg, ki is csakhamar elhalt, utána egy' pár a
virrasztók közül s igy tovább terjedt ugyanazon felén az utczának, míg a posgeijnek nagyobb foka és kiterjedése miatt a cholera is nagyobb mérvűvé vált,; a sarokházból terjedt a szomszéd utczába s igy tovább a nélkiil, hogy a mocsáros lázgerjes Tóvároson 3 hét lefolyta alatt csak egy cholera-eset mutatkozott vofoa, holott az öreg városon előbb fölkeresé ama magas fekvésű utczákat is, hol a talajvíz állása épen nem
igazolja Petteukofer gyanítványát. Ha ezeket elfogulatlanúl átpillantjuk, kétségünk
nem lehet, hogy a cholera-ürülék életinűvezetben nemzett, életművezetről életműve z etre
közvetve a posgerj által átszármaz6 hatány, nem pedig mint némelyek állítják, járványos
jsmeretlen légköri befolyás következmény e. Hogy a cholerageij hatása nagyobb a cholerás
36*
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házban mint egyebütt, mutatják .ama számtalan megbetegedések, melyek ugyanott egymást
érték, núg közbe néhány ház érmtetlenül maradt, holott a más utczában lakó, de ugyanazon gerjes házban több időt töltő rokonok szintén megbetegedtek.
A hova a cholera betört, ritkán elégelt egy áldozatot, k evés kivétellel az eo·ész ház;
m1:gbetegedett, alig ápolá a fé1j nejét, a szolga urát s viszont néhány órai ápolás utá~ az ápolók is az ápoltak sorsára jutottak1 holott miként említettem, a közbe eső néhány ház:
lakói érintetlenül maradtak, melynek lakói ugyanazon légkörben, ugyanazon földtalajon · s ugyan olynemű ételekkel mértékletesen éltek, mint ama cholerás házak lakói.
mely körülmény a geij nag·yobb fogékonyságára utal a cholerás házban, mint egyebütt;
Ezen elősorolt-akb61 ismét az egyszerií tclluricus befolyást egyedül k6rtényezőnek nem vethetjük.
Hogy a föld talaját s ahhoz viszonyított vízállását vázolhassam, szükséges megérintenem, miszerint Fejérmeg·ye e délkeleti részét a Duna mossa, hol is a cholera meglehetős
mérvben dühöngött; kevésbé uralkodott a mocsáros velenczei t6 környékén. Gárdonyban,
mely a tó partján · fekszik, aiig· mutatkozott egy két cholerin eset; az igaz. hogy csekély
humusa alatt kemény agyagréteg fekszik, mely a cholera tovább terjedésének nem kedvez;
ugyanezt mondhatnám a szintén agyagos rétegű Száár, Bodmér és Kőhányás községekről is.
Ez alkalommal leginkább dühöngött Pátka, Lovasberény és Acsa községekben, melyek likacsos homokréteggel birnak, csakhogy Pátkáról el lehet mondani, hogy halastavának 4 évvel
történt lecsapolása óta is a növénykorhadásnak tanyája. Csákvárott a Pettenkofer-féle gyanítvány igazoltatott az által, hogy azon utczában 1 hol a talajvíz közel áll a föld színéhez, a cholera nagyobb mérvli vala, mint azon agyagos talajon, mely a Vértes lejtőjén fekszik s hol
csak 15 ölnyi mél) ásás után lehet vizet találni. E helyen szükségesnek tartom megemlíteni
miszeri'nt Száár községben a cholerával egyidőben lépett föl a küteghagymáz s a mint ez
utóbbi nagyobb kiteijedést nyert, az egy-két fölmerült cholera eset végkép háttérbe szorult
a nélkül, hogy ujolag fölütötte volna fejét, holott a küteg'):rngymáz szelid alakban ugyan, de
közel két hónapig uralkodott a nevezett községben. Ohajtanám, ha tisztelt tagtársaim
jövendőbeni eshetőség esetében megfigyelnék, vajjon a küteghagymáz kizá1ja-e a cholerát,
vagy sem'?
'Az állati anyagok bomlása előseg·íti a cholerát. A járvány iránti hajlam egyforma a csecsemőkortól a hajlott vénségig, a pozsgás testtalkattól a nyirkdagosig; kedvez a járványnak
az étrendi. hiba; az ételek miné>sége nem annyira határoz, mint a mennyiség. Házi koldúsaink egyeu kivül choleramentesek maradtak; hogy az étel mennyisége inkább határoz, azt
magamon s másokon is tapasztaltam; u. i. a leginkább éjjelenkint mutatkozó haskorgások
több élddet után növekedtek:, kevés leves után, vag·y éhgyomorra az éj nyugodt s korgás
nélküli vala; mindazonáltal a hüvelyesek, melyek különben is fuv6dást okoznak, kerülendők. Kedvez a járványnak a kicsapong·ás s a betegségek n emei közt a g·yomor- é·~
bélhurut.
A. k.órtünemények halmazát é rejtélyes kórban fölemlíteni fölöslegesnek tartom, hísz
szakkönyveinkben s időközönkint megjelenő kisebb röpiratokban a stadiumok szerint a tünemények pontos jelzése is olvasható; mindazonáltal el nem mellőzhetem, hogy kérdést ne intézzek a tisztelt gyülekezethez, mi okozza a rögtöni halált a reactio fokán? a midőn az állati
melegség visszatér s a test bőséges izzadása a kiürítő szervek ujra visszatérő életműködését
jelzi, a. beteg jól érzi magát, egyszerre váratlanúl egy mellszorongás és horkantás, egy arczrángás véget vet a beteg életének; továbbú észlelték-e ama rángásokat, melyek a halál
után eg-y negyed órán túl is észlelheté>k? a nélkül, hogy a szívnek csak gondolatszerű mozgása is érezhető lenne. Hogy az első tünetek vagy az agy- vagy rögtön beálló tüdé>szélhűdés
következményei : ezt föltehetjük, de oly rögtön~ a javulás fokán? egyéni véleményem

miszerint a nagy mennyiségű savóvesztés után egT része a vér szilárd, alvadható részének
circulatio körén kivtil tétetvén, itt-ott részint az edények falain, részint az izom és sejtszövetben elág·az6 hajszáledényekben rakódik le. Az üt.ér s visszatér() állati melegség erélyhatása
idején ama circulatio körén kívül megalvadt, bár parányi részecskék a vérárammal tovább
vitetvén, vagy a tüdő ütérben, vagy az agy nagyobb ereiben összhalmozódnak s okozzák a
rögtöni halált. A halál után föllép() rángások a már életben is mutatkozó kóros beidegzésnek
úg·y a központi részben már megszűnt, a környi .részben még jelenlevő nei·vosus adynamicl;LS folyamnak következményei; különben e részbeni tudományos érvek nyománi szivet1
utbaigazítást a tudományos buvárlat nevében hálás köszönettel veendek.
A mi a cholera gyógyítását illeti, a javalt szerekre nézve csaknem egész ph::trmacologia
áll eH>ttünk; szerepel a hideg, meleg, böraláföcskendés, villa:mozás, vérátöntés stb. s ha a
javait szereket a stadiumok szerint észszerűleg alkalmazzuk, jövőben a gyógyeredmény sikeresebb leend. Itt kerülve a szerek ezernyi csoportját csak a foganattal használt szereket s
egyéb gyógykezelést említem föl. Az inW hasmenésnél az aromaticus vizek mákony föstvénynyel, úgy a salepfözet mákonynyal csőrére szintén kitűnő szolgálatot tesznék.
A cholera csalhatlan jelenségű első stadiumán, sőt a hidegségi stadiumban is a mondott
csőre mellett ipecacuanhagyökér-forrázat csekély menyiségű Hoffmann csepp, mákony föstvény néhány csepp telített camphorszeszsze.l elegyítve minden eddig használt szerek közt
legtöbb sikert eredményezett. A második stadiumban elmulaszthatlanul szükségesek a meleg
borogatások is és ha a gyomortájra hideg vizes ruhát, fölébe fl.anelt vagy pokr6czut
rakunk ::; azt, valamint a hideg végtagokat meleg téglákkal ~esszük körül, csak igen desperált esetek szükségelik a meleg fürdőket. A görcsök ellen chloroform és camphorszesz ·dörzsölést, és morphium oldatának böraláföcskendését alkalmazám. A mákonynyal s a bé>raláfocskendéssel pazarul ne bánjunk, mert ha a reactio hirtelen föllép, a nagyfokú mákonyzás
vészes következményii lehet. Ha. a reactio idején az erély hatás.a s az állati melegség kelleténél nagyobb, s a bett=:g nagyfokú fejfájásról panaszkodik, mustár pépezés, a fejrei hideg·
borogatás, sé>t olykor a fülek mög·é nadályozás is szükséges. A hol a hányásinger nagy vala
s azt a nyujtott folyadék fokozá, ott részint Dower-por, részint aromaticus léloldat mákony
föstvénynyel , részint telített camphorcsepp jéglabdacson adagoltatott. A reactio bekövetkezte
után a húgycsapolást akár férfi-,, akár né>betegnél szükségesnek tartom, sok esetben semmi
folyadék sem üríttetik ki, mégis a pöscsapnak a hólyagbai bevezetése bámulatos módon elé5segíti a húgyelválasztást.
Az ipecacuanha adagolására még b. e. Sauer tarnír tanított bennünket, ki megérdemlihogy hamvai előtt tisztelettel meghajoljunk, kit nem gőg, nem nagyravágyás nem gazdagság· tett nagygyá s felejthetetlenné tanítványai és a haza előtt, hanem a haza iránti lángszerelme mellett a tudomány-szomj s amaz igyekezet, melylyel ő tanítványait a messze
kiterjedő orvosi tudomány mezején könnyen fölfogható eszmékkel akará gazdagítani, hogy
az () eszméit s nyert biztos tapasztalatait tanítványaiba átültctvén, azok önzéstelenül a haza
javára miíködhessenek.
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Az elmebetegek társas élete s ennek erkölcsi gyógyelönye jól rendezett tébolydák
körében.
'
Dr. BOLYO' KAROLY,
egyet. m. tanártól.
Az elmebetegek gyógyításánál leghatályosabb eszköz a tébolyda, mondá egykor a
hires Esquirol; mert ugymond, az a betegre erkölcsi és természettani hatást gyakorol egy·
·
s zene" .
Hajdan, midé5n a ·kórisme hiányossága miatt az elmebetegektfüi félelem oly nagy volt,
ezen szánandó szerencsétlenek csak nem egyté51 egyig elkülönítve - magános sötét kamrákba
zárva tartattak, és így éppen azon hatány, a melyré51 azt hitték, hogy ezáltal a dühöngés
csillapúl, a tévengési kóros roham e1.1yhül, lé5n ok a beLegség sulyosbodására. A folytonosan
magára hagyott, egyedül kóros eszméinek átengedett s hason társaitóli érintkezésté51 megfosztott beteg csak még inkább meggyökerezett kóros hajlamában azon oknál fogva is, mivel
a szell~mi kóros belélet nála túlsúlyra vergödött a természettani felett.
Hála azonban az ujabb kor haladási szellemének, a tébolydák működésénél ma már
egészen más elvek vezényelnek s ugyanazért ezeknek építészeti alakjára és szervezeti
minőségére különös figyelem fordíttatik. A régi tébol ydák kamara-rendszere tökéletesen megbukott s a szigorú elkülönzést csak ritkán s akkor is oly r0mbolási vágygyal párosúlt rohamú
betegeknél használjuk, kiknél a csilapodást eWidézni másként teljes lehetlen.
De ezzel mindamellett nem azt akarom ám mondani, mintha az elkülönítés az ujabb
tébolydai rendszerböl teljesen kiküszöböltetett volna, sőt az intézeti gyógyelvek között, kivált
heveny eseteknél s bizonyos modorban alkalmazva, ma is látható gyógyhatányként szerepel
s a kezdendé5 gyógymód elsé5 alapjáúl szolgál.
Valóban, mit teszünk midé5n az elmebeteget elkülönítjük? Minő eredményt várunk
etté51? - Azt akaijuk ezáltal, hogy eltávolíttassék mindazon ok, mind azon befolyás, mindazon tárgy hatása, mely a betegségnek táplálékul szolgálhat. Egy szóval ez által eltávolítani
akarunk minden oly külsé5 hatányt, mely a betegre bármi tekintetben is káros befolyást
gyakorolni képes.
De ha már ezáltal egy nagy lépést tettünk is az elmebetegek sikeres gyógyítása felé,
azt kérdem, hogy ez az mind, a mit a tudomány tenni képes ezek gyógyítása érdemében?
kell e, ha már egyszer a beteg elvonatott a ·külsö káros befolyások hatása eWl, őt egyedül
önmagára hagyni, anélkül, hogy izgatottságának csilapítása megkisértessék, anélkül hogy
i·ajongása - téves irányú lelki külölete megváltoztattassék? Valóban nem. Nem elegendő
ám csupán a tévengést fenntartó okokat eltávolítani, de szükség ezeket - ha lehet - le is győzni
és e czélból a legi;ijabb tapasztalatok szerint nem bírunk hathatósbb hatánynyal, mint azzal
J,i~ a. b~teg:o.ek figyelmét egy; őt .kedvesen érdeklő irányban fogékonynyá teszszük, - fogfalkodtatjuk és igyekszünk a kórosan rögzített eszméket más irányba vezetni ·azáltal, hogy szem·e elé
folytonosan tévengése irányával egészen ellenkező tárgyakat helyezünk és ezekre igyekszünk
figyelmét oly arányban felfokozni , hogy ne legyen ideje s egyátalán képtelenné váljék kóros
tévengési eszméjének körébé vissza vonulni. Ezen elv az, melyet szórakoztatás elvének nevezünk.
A szórakoztatás s ezzel kapcsolatban levő társas együttlét elvének gyakorlati alkalmazása az elmebetegek átalános gyógykezelésénél kétségkívül a leghatályosb gyógymód,
ennek élvezhetése a legjótékonyabb hatást gyakorol az elmebetegek és jólrendezett tébolydák körében a legbecsesb erkölcsi főhatány. Mertne 'gondoljuk ám, hogy az elmebeteget hamár kényszerköntösbe (!) csatoltattuk s bizonyos menn}riségű gyógyszert számára rendel-
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tünk, étrendjét stb. meghatároztuk, hogy ezzel körülötte ' minden szűkséges gyógykelléket
elkövettünk! Korántsem, ezzel talán csak az első pillanatnyi javalatnak tevénk eleget s ha
a társas együttlét üdvösnek bebizonyult erkölcsi gyógyelőnyeit mellőzzük, betegünknek habár itcze számra rendeljük is a gyógyszert, kimerítvén ugyszolván a gyógytár minden hatályosb szerét, még is az eredmény hiányos, vagy épen kedvezőtlen leszen.
De vizsgáljuk tehát, melyek azon - a társas együttléttel föltételezett ei:kölcs-gyógyhatányok? Valjon az imaházbani, együttes megjelenés, a vallásos érzelmek fejlesztése, az ·
iskolázás, szavalati - daltársulatok létesítése s rendezése oly siker dús e, mint azt ezen elv
föltételezi?
Éber és pontos megfigyelés után kiderült, miszerint a tébolydák lakosai, névszerint a
férfi betegek nagyrésze !és a nőbetegek csaknem átalánosan, meg tarták - többé kevésbé
nagyobb vagy kisebb fokban - a vallás iránti meleg érzetöket. Ugyanazért az elmebetegnél a vallásos érzelmek fejlesztése, együttes művelése és fenntartása nem csupán erkölcsi, de
gyógyszempontból is szükséges s ennek behozatala az átalános tébolydai rendszer egyik fő
elve legyen. Mert ne gondoljuk ám, hogy az elmebántalom egyaránt megsemmisíté ezek
értelmi és erkölcsi természetét s egyátalán fogékonytalanná tevé őket a vallásszertartás
együttes magasztos élvezetére. Valóban nem! A vallásos érzelmek jótékonyan hatnak és felgeijeszthetök majdnem minden betegnél, vagy legalább betegségök bizonyos phásisában s ennek előidézésére nem is igényeltetik egyéb, mint az, hogy a beteg emberies, szelid és kíméletes bánásmódban részesíttessék különösen azok által: kik lelkületére ily irányban hatni
akarnak.
Azon elmebetegnél, ki elégedetlen önmagával úgy mint mással és mindennel, kinek
bizalmatlankodása, panasza, üldöztetési félelme csaknem a tetőpontra hágott s ezen kínos
lehangoltság s életunalom miatt már már az öngyilkosság rettentő gongolata forog agyában
a vallásos érzelmek felköltése azon egyedüli gyógyszer, mely ezen borzasztó lelkifájdalom
nagyságát enyhítni képes, mely megnyugtatást, bizalmat és reményt nyujt egy jobb jövő
iránt. Még a dühöngő is, kinél a túlfokozott mozgékonyság és a rajongó gondolatok egymásra
halmazott chaos tömege miatt az értelem úgyszólván egészen szétdulva van, a vallásos szertartás ünnepiessége meg szünteti -· habár olykor csak pillanatra is - ezen rendellenes túlizgatottságot; kellemes visszhatást szül és hathatós emeltyüje lesz a felgyógyúlásnak. Még
a buta elmebeteg is, kinél az értelem és érzelmiség csaknem a legmQlyebb fokra szállott alá;
kinél a közönyösséget semmi nem képes mindennapi egyforrnaságából kiemelni, a vallásos
szertartás együttes ünneplésénél vannak pillanatok, amikor ő is a többivel együtt érez s
együtt mondja el a mindenek urát dicsérő éneket, imát t
A felüdülésnél pedig, úgy hiszem felesleges is említenem, hogy ez m_e nnyire elöse.gíti a
teljes gyógyúlást, mennyire erősíti a lelket, edzi az érzelmet és megakadályozza a v1sszsaesést, hozzá szoktatván a szellemi érzelmet a lelki rázkódtatások nyugodt elviseléséhez.
Hollandiában a Harlem városa melletti nagyszerű tébolydában Merenbergben többször
volt alkalmam az elmebetegek isteni tiszteletén jelen lenni. Mily megelégedett - mily örömtelt
arczczal távozának napi kiszabott munkájokra a lelki táplálék után, melyet oly finom tapintattal nyujtott az intézet érdemdús ősz lelkésze.
·
Poroszhonban a hallei tébolydában történt idé>zésem alatt többször résztvettem ez elmebetegek istenitiszteletében, melyet a házi lelkész .~ egyszersmind házi tanító - ezen szerencsétlenek lelki üdvére valóban bámulatos tapintattal v_ezetett s mindannyiszor tökéletesen
meggyőződtem annak szükségességéről és hathatós gyógyelönyéré>l.
A vallásos érzelmek felébresztése - fejlesztése, az imaházbani együttes megjelenés,
az elmebetegek átalános gyógykezelésénél tehát nem csak lehetséges és üdvös, de nélkülözhetlen gyógykellék is mert ez nem 'csak :nemes ~ :-magasztos szorakozást nyujt ·az elme-
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betegek különben egyforma s különböző kóros, téves irányú eszmejárás és gondolkodásra
hajlandó életében, de még· kedves megnyugtatást, vigaszt, sőt r:.;ményt is nyujt a fájdalmas
csapások ·- megpróbáltatások elviselésére.
·
De vizsgáljuk tovább, valjon az iskoláztatási taurendszcr, szavalati - dalártársulatok létesítése s alkalmazásának minő erkölcsi gyógyelőnyei vannak?
Midőn elmebeteg·et az olvasás, irás, rajz, zene, szavalmányok felmondására stb. tanítjuk,
mit teszünk egyebet, minthogy figyelmét egyidőre határozottan lekötjük, oly irányban, mely
előbbeni tévcngésével homlokegyenest ellentétben van, a helyett, hogy őt téves eszméi
által felizgatott állapotának martalékul esni - s egymásra 1-;ebesen felhalmazott gondolatainak, vagy rögzített irányú kóros szellemff elfoglaltatásának zsákmányúl esni hagynók !
Mi más eszköz képes betölteni ezen két fö czélt oly tökéletes, oly átalános alakban
mint ez "?
Kétségkivül a kézi mnnka, a séta és a szabadbani foglalkozásnak szintén hason üdvös
eWnyei vannak; eWttünk ezek szintén ép oly hasznos gyógyhatányok, mint hathatós e:szközök általános szórakozást előidézni. Hanem ha ezen eszközök csak egyedül alkalmaztatnak, ha ezekkel nincs kapcsolatban a szelle,mi elfoglaltatás, akkor kitíizött czélunknak
csupán csak fele részét érnők el.
Ha már egyszer a társas élet - a szórakoztatás alkalrnazá.sának - elve megengedhe tő.
ha már egyszer az elmebetegek szellemi foglalkoztatásának szükségessége elismerve van,
szükséges, hogy ezen elv mindeJt irányú eszközökkel alkalmazásba hozassék. Hanem. minő
~zon alkalmasabb eszköz, mely jobban megegyezzék természetökkcl, mely képes leginkább
lekötni a.z elmebetegek figyelmét és mely egyszersmiml~ leghatályosabb, mint tébolydákbau
az iskolázás rendszerét felállítani s a helyett, hogy megelégednénk azzal, hogy minden egyes
beteget külön foglalkodtatjuk anélkül, hogy fogékonynyá tenné5k másra, minthogy saját
tanulmányukat megértsék, még egyesítjük őket, hogy azokat ismételve, egymás jelenlétében
történt felolvasások, szavalatok, ének ismétlések stb. jótékony befolyása nem csupán azo11
betegekre teijed ki, kik ezen társas együttlétben ünnepélyesen tevékeny résztveszuek.
hanem kiterj ed azon betegekre is, kik ebben inkább csak sz<:'nvedöleges - hallgatósági
szerepre szorítvák; különösen ha ezen ünnepitermek minden beteg·nek külöubség· nélkül
nincsenek tárva. A mindennapi tapasztalat bizonyítja, hogy ezen egyszerií elővigyázat
által az ünuepélyben résztvevő betegek figyelme igen lekötött s hathatós uralmat gyakorol
mindenik önmaga felett betegségének ::lzabad folyama meggátlása vég·ctt és sokkal kevésbé
mélyed téves gondolataiba, midőn látja, midé5n hallja azon dolgokat, melyek őt érdeklik;
de meg utánzási ösztönénél fogva ÍR .kész; követ.ni ::tzokat, k1k köriilötte oly illedelmes :figyelemmel vannak.
Az elmebetegek társati együttlétének tehát rnegrnérhetlen haszna van azáJtal, hog·y egy
időben mindannyinak szórakozást nyujt és elfoglaltatások által gyógyulásukra oly üdvös befolyást gyakorol. Szóval, ezen elv az elkülönzéssel kapcsolatban, alapjául szolgál az általános
tébolydai rendszernek s az egyéni gyógymód, mely különben oly nehéz a nagy intézetekben,
hol az orvos nem képes csupán csak .felette csekély időt szentelni kölön eg·yes betegeire, ezáltal
igen megkönnyítte6k.
Az egyéni ,gyógymódnál felette hasznos s különüseu ué5betcgeknél sokszor szüksége1:>
is a magános kihallgatás; ha az orvos bajának oka felől vele egyedül - tanúk nélkül
beszél, felbátorítja va.gy megfeddi. Az ily esetek azonban csak kivételesek s néha sok kellemetlenséggel vannak összekapcsolva. Ellenben a társas együttlét alatt a betegek tömeges
jelenléténél, az orvos sokkal erősebben .hathat egyesre, mintha egyedül van vele. Egy j el,
egy biztató szó nyilváno1:>an alkalmazva, sokkal hatályosabb lelkületére, mint az egyedül
léténél megkisértve. Az orvos változtathatja erkölcsi befolyását dicséret vagy pironga.tás

által, a szerint, amint a hatást előidézni aka1ja és a szerint. mint a beteg sajátsága azt megkívánja.
Az elmebetegek ezen szórakoztatásában valóban sok eWnyös gyógyhatány van, ha
együttlé~ökben az orvos ált~l választo.tt és annak utasítása szerint betanított ének - vagy
szavalati da1:abokat mondJ~k el; kivált akkor méginkább, ha mindez egész ünnepélyes
formában nyilvánosan törtémk.
Mennyivel elönyösb e szerint a társas együttlét ez elkülönzött magánosságnál, mivel
ezáltal a betegek egymásközti érintkezése sokkal gyakoribb s megakadályoztatik a folytonos
magánosságnál szokásos e.lmélyedés, a melynek eltávolítására az elmebetegek gyógykezelés~nél különösen figyelni kötelesség. Továbbá a betegeknek többszörös együttléte készteti őket a társaséletre s együtt élvezik mindazt, a mi jót - élvezetest az intézet köre nyujthat; de meg ezen áldásteljes érintkezés 6Jtal a szivélyesség, érzékeljesség, mely az elmebetegeknél többnyire szenvedett, egymás irányában is jobban kifejlődik.
Midőn az ember egyedül van, ezen érzelmet semmi sem fejti ki, az elmebetegeknek ezt
gyakorolni máshol pedig nincs alkalma. Mig ellenben a társaságban ezen alkalom több-vagy
kevesebq mértékben mindig jelen van, habár a beteg azokkal, a kik környezik, keveset beszél is. Es ezen érzelmek fejlesztése már magában véve is mily üdvös, mily magasztos s
a gyógyulásra. mily nagy elé5nyül szolgál, kivált azon elmebetegeknél, kiknél ezen érzelem
a kórfolyamat alatt úgy is meg van zavarva.
Az orvosnak tehát igyekezni kell minden kürülményből hasznot előidézni ; ö minden
pillanatban befoly a beteg testére és hatást gyakorol egész érzületere, a melynek folytán
megváltoztathatja egyszersmind annak kóros törekvését.
Egy másik előnye a betegek társas együttlétének s különösen az iskoláztatási elv rendszeresítésének az, hogy ezáltal mintegy észrevétlenül megszilárdíttatik az intézetben a rend
s a beteg a társas együttlét alatt megszokott figyelmet, engedelmességet továbbra is megtartja, mivel látja, tapasztalja, hogy mi_ndannyi alá van vetve egy közös rendszabálynak, a
melynek kivétel nélkül hódolni kell. Ugyanazért ezen rendet a tébolydában meghonosítani
és fenntartani valóban a legnagyobb előny mind kezelési, mind gyógyszempontból.
De hogy meggyőződjünk arról, hogy a társas együttlét és ezzel párosult foglalkozás szórakozásnak meg van ezen áldásteljes következménye, nem szükséges egyebet tenni, mint
visszapillantani azon időre, midőn még a tébolydákban ezen elv alkalmazása hiányzott. Az
akkori tébolydai élet alatt ezen szerencsétlenek a legnagyobb közönyösségben tengé5dtek;
azok a kik a kamrai elkülönzéstől mentek valának, egye.s sarkokban, vagy padjaikon hevertek vagy a piszkos, szűk udvaron kóboroltak a legkinosb képzeletek mellett annélkül, hogy
csak pillanatnyi enyhülést - szórakozást nyerhettek volna; társaikkal inkáób haragban
mint békében élvén, egyik a másikat lehangolá, megmerevíté, sértegető, összefüggésnélkűli
lármája által. Az ily helyzet, az ily élet legyen tehát az ohajtott egyetlen mód, mely által
az elmebeteg sorsán könynyítni akarunk s gyógyulását előidézni kívánjuk? - Bizonyára
11em. Az a ki csak pillanatra is ellentétes nézetben van azzal, a mit az imént elmondottunk az nem
lát egyebet a betegek társas együttlétében, mint egy néptelt gyüldét - műhelyet, hol az étkezés együttesen, tisztán és rendben történik, a helyett, hogy a betegek szanaszét undort
gerjesztő modorban étkeznének; az nem látja az elhagyatottság helyett behozott rendszabályok megtartását és ebben azon ma;gasztos czélt, melynek eredménye ezen szegény
szerencsétlenek sorsának enyhítése; az nem látja ebben a jobbléthez tartozó kelléket, mely
mintegy átmeneti hidat képez a tiszta öntudat -- önállóság elérhetéséhez'.
Belgium genti tébolydájában még a dühöngők is élvezik a társas együttlét kedvezményeit. Itt többször volt alkalmam látni, mily szabatossággal végezének hadgyakorlatot
a puska idomra átalakított festett fával fölfegyverzett maniacusok, azon elvből kiindulva
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hogy ezen katonásdi fegyelem által, a különben kóros kítörési ösztönének gátvettessék s a
beteg mintegy kényszerüljön szenvedélyes kitöréseit fékezni s e felett uralmat gyakorolni.
- Ugyanezen tébolydából midőn távozám, a lelkes házi orvos Ingels tr. egy búcsú estélyre
hítt meg, a melyet barátságos emlékül :összes betegeivel együtt számomra rendezett. Ezen
alkalommal is láttam s meg·győződten újból a felől, hogy mily hatályos, mily nagyszerű
az elmebetegek társas együttléte; mily lelkesülten szavalá el egyik a hozzám íntézett bucsú
versét; mily szenvedéllyel énekelt zongora kíséret mellett egymásik s mily szabatosan
játszta el a mintegy 25-30 tagból álló s különböző hangszerekkel ellátott zenekar kiválasztott darabjait. Valóban ezen nagyszerű j elenet annyira meghatottft lelkemet, hogy szemeimből akaratom ellenére is könyek hullottak alá s felsohajték, gondolván: ó ! mért nem lehet
az elmebetegek iránti kegyelet íly nagyszerű nyilvánulását csak részben is édes hazámba
átültetni, a hol az ily szerencsétlenek nem hogy hason szórakozás, de kellő élelem és ruházatban sem részesíttetnek oly általánosságban !
Mi ellenvetés lehet tehát az ily méltó - az ily nemes szórakozás ellen, melynek még
azon elönye is meg van, hogy az orvos tekintélyét s egyes betegei befolyását növeli s a beteget oly helyzetben hozza, a melyben az orvos őtet észrevétlenül is megfigyelheti és nála
némely kóros nyilvánulást felfedezni csak is ezáltal van képesítve.
Kérdés támadhat még végre, valyon az elme betegek azon társas együttléte alkalmával
az idegenek jelenléte hasznos - vagy káros e? Mi megvagyunk győződve a felől s minden
tartozkodás nélkül állíthatjuk, hogy a szerény magaviseletű idegenek - vendégek, jelenléte
az elmebetegekre csak hasznos befolyással bir, ha kivált ezek az ünnepélyes együttlét
örömei - élvezeteiben tevékeny részt is vesznek. Az ily alkalommal az egyik beteg jobban
viseli magát azért mert röstelné, hogy ő legyen egyedül feltűnő csendzavaró, a másik
jobban énekel, jobban szaval azért, mert ezektől elismerést - megdicsértetést reményl.
Mindezen szamos és elvitázhatlan okok az elmebetegek társas együttlétének - szórakoztatásának üdvös eredménye mellett bizonyítnak s eléggé igyekeztem fejtegetni annak
egyes mozzanatát s az elmebetegekre gyakorolt kedvező gyógyelőnyét, mely a mellett, hogy
általános gyógyszempontból annyira üdvös, még kellemes szórakozást is nyujt azon szerencsétlenek úgy is egyhangú életében !
Kívánatos volna, hogy a magas kormány az oly sok viszontagságok után valahára el
készült országos tébolyda berendezésénél, ezen oly temérdek pénzbe került s még is nem
egészen korszerűleg épített intézet túlszigor r endszerén, az imént elmondattak létesítése
által enyhítne !

Az alsó áll csontnak kiizeléssel párosult csonkolása.
(Resectio cum exarticulatione mandibulae dextrae.)
HORVÁTH GYÖRGY tr. mütőorvostól Pesten.

Eléggé ismeretes a sebészi gyakorlatban, hogy a jó és roszindulatú daganatok a szervezet valamennyi képleteiben egyaránt előfordúlhatnak, meglevén azonban ezek közöl némelyiknek inkább az egyik mint a másik neműek termelésére a kiválóbb hajlamuk.
Az is ismeretes toníbbá, hogy a szervezet összes képletei közöl leggyérebben támadtatnak meg a test szilárd alkatrészét képező csontok s habár igen gyakran ezeket is a kórfo-

lyam körébe vonva találjuk, legtöbbnyire azonban szorgos kutatás által ki tudjuk mutatni,
hogy az elsődleges ~aj leggyakrabban, úgyszólván majd mindig vagy a külbőrön keletkezett, vagy a ~~ralatti köt~ vagy egyéb szövetekben támadt kis görcsökből indúlt ki, s hogy
annak tovafejlődése s terj edése folytán nemcsak a lágyrészek pusztíttatnak el hanem még a
csontok is ugyanazon kórfolyamatba vonatnak.
'
Ha ezen ujdon képletek (értem a· rosz indulatú álképletcket a rákokat) a csontokra másodlagos uton,. azaz átte1jedés ?tján térnek át, lefolyásuk rapid; gyor1San pusztítanak még
azon esetben is, habár az eddigi eljárásunk szerint gyökerestül kiirtattak s eltávolíttattak
párh~ alatt visszatermődve az .életet aláássák (főként a hámsejtes alszár s nyelvrák), mely~
nemu csontrákoknál az élet kioltását nem egyszerűen a nagyfokú nedvveszteség (gyakori
vérzés s n~g;Y"~okú genyedés és evese~és), hanem az ezekhez csatlakozott s a beteget kínzó
heves foku fájdalmak által okozott kimerülés idézi elő.
Másként áll ez a csontban eredetileg képződött bárminemű álképlettel.
,Itt a dag évek hosszú során. át .kis területre szorítkozik, betegnek legkisebb kellemetlenseget sem okoz, a ~etegek subjective egészségesnek érzik magukat, s daganatukat, habár
~zok néha láthatókká is válnak, fel sem veszik, s igy mi természetesebb, orvosi tanácsot nem
is kérnek: még akkor sem, ha keletkezésük, illetőleg felfedezésük után sok évre mások által
észrevett némi növekedésnek indúlnak. Csakis akkor kezdenek bajukkal kissé foglalkozni,
ha az?k nagyságuk által tetemesebb rútítást eszközölnek, vagy a mi leggyakoribb: ha azok
bármi működésükben őket akadályozzák.
Az ily daganatok soha, vagy csak nagyritkán okoznak fájdalmat s ha igen, az leggyakra~ban a gyors nökvekedés kvrszakában a daganatot fedő feszült bőrben fészkel s minthogy
az ily csont álképletek vagyis inkább a csontokból kiinduló dagok többnyire dudorzaiosak,
ruganyosak s hullámzók, ily alkalommal gyakran megtörténik, hogy a betegek maguk felszurják a feszülő puha dudort, miáltal az ür tartalma kiürülvén, azon kis feszülő s lüktető fájdalmas érzésük is megszünik s minden fájdalomtól mindaddig menttek, míg a nyílás helye
behegedvén, az ür ismét megtelik.
E nemii dagok sem fájdalmasak nem levén, sem pedig nedvveszteséget nem okozván, a
szervezet körében hosszú évek során minden kártékony következmény nélkül elmaradhatnak; s ha csak a beteget táplálkozhatásu~ban nem akadályoztatják, az erők csökkentésére
nagyon kevés befolyással vannak.
Fenntebb említettem, hogy a csontokban. rosz indulatú álképletek elsődleges.en vajmi
ritkán fordúlnak elő s ha előfordtí.lnak is, csak mindig átteijedés folytán jőnek létre; azonban mégis vannak csontok, melyek ily elsődleges álképletek fészkeűl szolgálnak; ezek főként
olyanok, melyek magukban oly csatornákat vagy öblöket rejtenek, melyek edényeket s idegeket bocsátanak magukba, részint maguk vagy egyéb szervek táplálására, vagy pedig
edény s idegdús edényekkel bélelvék ki.
·
E nembeli meggyőződésemet a sebészi kórodán hét éven át több százakra menő roszindulatú álképletek megfigyelésébé>l merítettem, a hol is azt tapasztaltam, hogy az elsődlege
sen létrejövő csont álképletek csak egyedül az állcsont.okban, úgy az alsó mint a felsőben
termelődtek.

Ilynemű álképletek műtételét Balassa tanár úr által véghezvive párszor volt szerencsém
látni s véghezvitelében segédkezni, a melyek a dag roppant kiteijedése miatt, - noha mindig
egyéb kedvezőtlen eseményekre előkészülve voltunk, - soha semmi veszélylyelnem jártak s
gyógyulásuk bámulatra méltó gyorsasággal haladt előre.
Esetem, melynek kórrajzát szándékom előadni, hasonló volt a Balassa tanár úr által a
múlt 1866-ik év nyári felében véghezvitt s úgyszintén megelőzőleg Lumniczer főo1·vos úr
által műtött és a budapesti orvosegyletben előadott esetéhez.
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Minthogy az ilynemű esetek elég gyérek s az ezeken véghezvitt miitét leirását hazai
szaklapjainkban eddigelé nem találtam, de másrészt a gyógylefolyást különben is érdekesnek találván, határozám el magamat az általam véghezvitt miitét menetét s a gyógyfolyamatot a tisztelt szaküléssel közölni.
Az eset a következő :
Molnár János, szent kir. szabadi (Veszprémmegye) juhász, gyermekfőnyi daganattal a
jobb arczon kereste fel orvosi utasítás folytán folyó év augusztus 3-án a sebészi kórodát,
hogy dagjától, mely őt nemcsak beszédében, de étkezésében is akadályozta, ·szabadúlhasson,
~ miután értesült, h?gy a tanév berekesztetvén, annak október hóig való megnyittatásáig
oda betegek nem vétetnek fel, a városi kórházba pedig egyátalán menni nem akart, „mert
hát neki mindenki csak az universitást recommendálta", de más részben szegény ember lévén, a kétszeres utazási költséget nem bírja, nekem könyörgött, venném őt gyógykezelésem
alá. Ezen ohajtásának annál szivesebben engedtem, minthogy beteg egyéb állapota kielégítő, míg másrészt mint kezdő műtő meg is örültem a ritkábbszerii mlí.tét kivihetésének.
Beteget közelebbről megvizsg:ílva,
következőket találtam:
A 46 éves, középtermetű s középs,;erűen táplált egyénnek jobb arczán
(Lásd 1-ső ábrát) fészkel egy nagy gyermekfőnyi daganat, melynek végpontjai
felülről a járomhid, alulról a kulcscsont,
úgy azonban, hogy alatta a dag hátsó s
a nyak mellső felülete között körülbelül
másfél hüvelyknyi magasságban az újjakkal felfelé lehetett hatolni ; felső határa a csecsnyujtványt túlhaladta, mig
mellfelül a jobb orrszárnyig, alulról az
állcsont közepén túlteijed.
A egész dagot borító külbőr naptól barnított, különben ép ; minden irányban mozgatható, rajta több rendbeli dió,
egész ludtojás nagyságú dudorzatok. Az
orrhegye az ellenkező oldalra tolva, mig
a száj, melynek jobboldali zugja a dag
mellső oldalán fekszik, ferdén az ellen1- ső ábra.
kező oldalra tér át, úgyszintén az állcsont balfelé tekint. - Belső megtekintéskor a szájür hasonló dudoros dag által félig kitöltve, a nyelv félre balra nyomva áll; az
alsó állcsont jobb oldalán a fogak a jobboldali első metszfogtól kezdve hiányoznak, mig a
helyüket elfoglaló dudorzatos dag felszínén a felső állcsont ép fogainak megfelelő váluzat
húzódik hátrafelé. A lágy szájpadív mell s balfelé előre domborúlt. Száját be tudja zárni,
fogai azonban nem érintkeznek. A daganat összeállása helylyel-közzel k emé~y, tömött, másutt hús-összeállású · mig a dudorzatoknak megfelelőleg puha, ruganyos s nyilván hullámzó ,
úgy kivülről mint a' szájürben. Külső tapintáskor nemcsak a hullámzó, de a hústapintatú
helyeken is kitapintható s külön mozgatható vékony lemezkék által előidézett tompa dörzszörejt, sőt élénk recsegést, pattogást lehete hallani. - A dag mindenütt határolt szélekkel
bir. A dag mozgatásával az ellenkező oldali alsó alrészlet együtt mozog, a dag lefelé való
nyomásával a száj nyilik, mig ellenkezővel csukódik, hátra s mellfelé mozgatni nem lehet. -

A dag s,~m ~agá?~n, sem a nagyobb nyomásra nem fáj~almas. A nyelv alatti, úgy a nyakon levo nyir~mmgyek_ beszüremkedve nincsenek. - Etvágya jó, nyelése szabad, táplálkozása, a mennyiben rágm nem képes, híg eledelekből áll.
A dag keletkezésére vonatkozólag beteg következő adatokat közlé :
Körülbelöl 20 év előtt jobb.oldali bölcseség fog·ában, mely már régóta ingott, heves fájdalo~ lépett fel, a melylye} egyidőben az. alsó ,állcsont külfölszinén a fájdalmas fognak megfelelő~eg ~gy babnagyságu, kemény tapmtatu dagocskát vett észre, mely azonban neki
semmi fájdalmat sem okozott. - A fogfájás szűnni nem akarván, azt kihuzatni szándékozott.
Foghuzási kisérletkor a fog koronája letört s a gyökereket orvosa többszörös kisérlet
daczá1:a eltávolítani nem tudta, ki is azután a megsértett s nagyon vérző foghúsra
valam~. sárgás fol:ya,~ékot rendelt, melyet hete~ ~ napig alkalmazott, mig a vérzés teljesen
megszunt; ezen „ido alatt az~nban .a fennt~bbi kis brtbnagyságu daganata tyúktojás nagyságot ért el a nélkul, hogy neki legkisebb fájdalmat okozott volna; kéthétre rá egy kos szarva
által ütést szenvedett jobb állán s a dagon, mely helyek fájdalmasan megdao·adtak s a mely
ütés által előidézett fájdalma s daganata hideg borogatások alatt elmultak némi időszaki bizsergés leszámításával; mig a tyuktojásnyi dag előbbi nagyságát megtartotta. Ez idő óta beteg dagján 15 év leforgása alatt miváltozást sem észlelt s benne a fentemlített időszaki bizsergésen kívül semmi fájdalma nem volt, azonban összes jobboldali alsó fogai annyira meglódultak, hogy azokat, a melyek mozgásai neki főkép étkezés alkalmával kellemetlenséget
okoztak, juhász társai ujjaikkal szedték ki.
5 év előtt rakott szekérről esett le s kóros oldala arczát annyira- összeverte a fa<Yyos
hanto~ban, hogy egész arcz~ a nagy feldagadás mellett kékesfekete lett; to.rka beda;adt,
nyelm ne~ t~dott_; mely baja, ellen a veszprémi h~rházban keresett segélyt, honnét 14 nap
mulva sérulési bajától szabadulva távozott , álldagján nem történvén semmi változás.
3 é"." óta környezöi a dag némi nagyobbodását tapasztalák, mig maga csak két év óta
tapasztalja annak gyorsabb növekcdtét s különösen ez év tavasza óta, midőn a daa növekedése óta ~tkezése mindinkább nagyobb nehézséggel járt; két hó óta rágni épen °nem tud;
megemlíti továbbá, hogy ez év fo~ytán, különösen a szájában l evő dudorzatok gyorsabb növekedésekoi: azokban élénkebb fájdalmakat érzett, a melyeken mindannyiszor azáltal iparkodott segítem, hogy a feszülő s hullámzó puha dagot pipaszurkálójával felszurta a melyből
8árgás híg folyadék ömlött ki. E műveletet vag·y háromszor végezé különböző' időszakban
az utóbbiakat azonban kisebb időtartam közt.
·
'
. . Különben mindig egészséges embernek lenni állítja magát, a 20 év eiőtt, a foghuzás
idejével összeeső heves oldalszurásai leszámításával, a mikor két hétig súlyos, ágyban fekvő
beteg volt.
A fentebb vázolt kórtünetek összegéből világosan kitünt, hogy az álképlet az alsó állcsonton fészkelt s abból elsődleges uton indúlt ki, s hogy az több rendbeli tömlőkkel birt.
Természet~re, vonatkozólag az~ inkább tömlős húsdagnak (osteo·cysto-sarcoma mandibulae
dextrae) luven, határozott kónsme eldöntését azonban a górcsői vizsgálatra bizám, miután
annak a gonoszabb vagy kevésé rosz indúlatú természete a míitét kivitelére semmi befolyással sem birt.
. Az álképlet az alsó állcsont jobb ágából indúlrn ki, jelen nagyságra növekedése által s
a jelen állapotban felhozott recs.~gési, pattogási tünetekből kö"."etkeztetve, az annyira szétromboltatott, hog,y a daganatnak knrtására, a kóros állrészlet teljes eltávolítása nélkül gondolni
sem lehetett.
.
J~valtatott tehát az .állkapocsna~ a kóros rész megszűnte mellett való kettéválasztása
(resect10), s a benge nyujtványnak kuzelése (exarticulatio).
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körébe eső képletek tájboncztani viszonyát részéletesen fclemlítenem úgy hiszem felesleges, bár ilynemű műtéteknél a műtönek csak a legnagyobb elővigyázattal szabad lépésről lépésre haladnia, elégségesnek hiszem azon körülmény egyszerií felemlítését,
hogy még szeretett tanárom s mélyen tisztelt főnököm Balassa tanár is a múlt évbei: hasonló
eset műtétekor a könnyen bekövetkezkető életveszélyes vérzés meggátolhatása tekmtetéből,
megelőzőleg a közös fejüteret felkereste s fonallal körülkeritve készen tartotta.
Közöltem beteggel a műtét fontosságát, s a könnyen bekövetkezhető veszély súlyosságát.
Ő Istenben helyzett bizalommal s kész elszántsággal adá magát a műtet alá.
Az ilynemű műtételek véghezvihetésére elkerülhetlenűl szükséges ügyes szakértő s jóakaró segédeket birtam Hermann A., Verebélyi László, Csajághy Béla ttrok s műtőbarátim
ban, úgyszinte Mészáros Károly ügyes s szorgalmas orvosnövendék szives közreműködésé
ben. Mig Thanhoffer Lajos tr. és műtőjelölt barátom a kórképet és a műtét nevezetesebb momentumait ügyes s szakavatott vonásokkal rajzolta le közvetlen a műtét folyama alatt s
nyujtott egyebekben is segédkezet.
Ily szakértő kellő segédlet mellett következőleg osztottam szét a teen~őket, miután az
el[)re megborotvált beteget a mt-ítő asztalra félig felemelt törzsökkel a világosság felé fordítva elhelyeztem volna.
A beteg baloldalán velem szemközt Hermann tr. a helybeli segédletet nyujtá, Verebélyi
tr. betegtől oldalvást jobbra a nyak edéuyeit kezelé, Csajághy tr. az eszköz-készletet. nyujtá,
mig Mészáros K. orvosnöv. a beteg fejét tapasztalt ügyességgel rögzíté.
Eszköz-készletünk egész tárházat képezett, melynek egyenkénti elsorolása úgy hiszem
fölösleges, csak annyit említek meg a használaton kivül maradtakból, hogy a nyak nagyobb
edényeinek kikerülhetlen megsérthetése esetére az ütér felkeresésére s lekötésére valókat, valamint a megfulás veszélyének eshetőségére, a légcsőmetszési eszközöket s ezeken kivűl
egyebeket tartottam készen.
Miután beteg kellöleg elhelyeztetett s segédeim illető helyeiket elfoglalták, a műtétet
f. é. aug. 4-én következőleg vittem véghez:
Először is az állcsont átfürészelhetésének helyet csinálandó, a
a baloldali alsó szemfogat távolítöttam el, mely után a dag legnagyobb átmérője irányában egy félholdképű metszést vezettem a külbőrön a külhaljárat előtt kezdve
(Lásd 2-ik ábra) egész a jobb szájzugig, oly mélyen eresztve a szike
pengéjét, hogy a dagot fedő összes
lágy részek ketté választassanak. Ezután iparkodtam a metszvonal
2-ik ábra.
3-ik ábra.
alatt fekvő ép képleteket a dagról
lefejteni, mit azonban a nagyobb
mérvben vérző haránt arcz-ütér (art. transver. faciei) és külső állütér (art. max. exter.) lekötése után eszközölhettem, mely után a felsőlebeny lefejtését vittem veghez. - Ezen lefejtést
a nagyfokú vérzések kikerülése wégett részint újjaimmal, részint pedig szikém nyelével eszközöltem, mig ennek élét csak erősebb odatapadások s keményebb bőnyés képletek szétválasztására használtam, vele kis apró metszéseket alkalmazva; most a kihuzott szemfog irányábi:i.n négyrétű erős fonallal ellátott nagy sebészitűt szurtam át az állcsont mögött alulról
fölfelé, a mely úton a fonáh·a erősített lánczfífrészt vezettem keresztül s vele kifelé az állcson-
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műtét

tot átfürészeltem. (!:ásd 3-ik ábra). Majd. leválasztottam szikével az álképletet fedő takhártya
ép.ebb részét s k1fe1tettem a dagot a ~záJfenéken létező összefüggéséből, megint újjammal s a
szike nyelével, nehogy a nyelv alatti üteret s a nyak nagyobb edényeit megsértsem. - Most
követ~ezett a legneh~zebb rész, t. i. az alsó áll korona nyujtványának (proces. coronoideus
max. mf.) a halántékizomtól való elválasztása, a mennyiben ezen részen ülő nagyobb dudorok nehezítették a hozzáférhetést, mit csakis gombos kusztora s lapra görbített (Cooper) olló segítségével aránylag
hosszabb _idő alatt vihettem véghez a járomhid mögött, a
melyet midőn eszközöltem, letört a papírvékony csontlemezekből álló iznyujtvány fejecscse; ennek könnyüszeríí eltávolításával végződött a tulajdonképi műtét, mi körülbelül
25 első perczig tartott.
A vérzés csilapítása nem nagy nehézséggel járt, mert
a fenntebbi ütereken kivül több nem sértetett meg 1 még a felületes halánték ütér sem, mely az állszöglet mögött s a fül
előtt halad fölfele; a terimbeles vérzés, úgyszinte a boncznokok
által oly félelmesnek festett szemzugi visszér (vena
\
angularis) vérzése nem volt oly mértékű, hogy annak
megszüntetésére hidegvizes szivacsok alkalmazásán kivül
egyébre szükségünk lett volna, mindamellett részint elővi
4-ik ábra,
gyázatból, részint pedig a beteg s mind magunk kipihenésére jó félóráig várakoztunk a vérzés teljes megszűnését biztosítandók.
A terimbeles vérzés csillapítása közben a daganat elhárítása ut~n hátramaradt ür mélyében,
melynek képét a 4-ik ábra csak hiányosan adja
vissza, tisztán lehete látni a belső fejütér s a nyelvütér pulsálását, amazt a karcz-nyelv (mus. styloglqssus) és a kettémetszett külső röpizmok (mus.
pterig. exter.) mögött, emezt pedig a karcznyelv s
a szaknyelvizom (n. hyo-glossus) között.
A nyelv hátrafelé esett, azonban daczára a
nyelv előretolását eszközlő izmok legnagyobb
részbeni kettéválasztásának, nyelvét beteg mégis
tudta mozgatni, sőt némileg előre is tolni, nyelni
pedig meglehetősen birta a garatba fecskendezett
folyadékot.
A vérzés teljes csilapodása után a sebszélek
egyesítéséhez fogtunk, mi 11 Petite-féle tű, felületes és mélyebb csomós varratok alkalmazásábon állott. (Lásd 5-ik ábra.)
A külbörből nem távolítottam el semmit, noha
tulságos soknak mutatkozott, de minthogy az nem
5-ik ábra.
volt igen el vékonyodva: reméltem: hogy később
egy kis kül segítséggel összehuzódik, miként az Balassa tanár úrnak a tavalyi esetében történt.
Egyesítés után a sebürt apró száraz tépet-pamatokkal kitömtem s jó széles ragtapas-csíkokkal fedve, velük középszerű egyenletes nyomást eszközöltem.
Mielőtt a további lefolyás ecsetelésébe bocsátkoznám, nem lesz tán érdektelen a kiirtott
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álképletnek Thanhoffer tr. s műt?jelölt baráton~ által szakképesen véghezvitt górcsői leletét s
annak ügyesen rajzolt képé~ r~~1den bemn~atm: 1
••
•
„
, A nagy gyermekföny1 kurtott dag sulya 4 / 2 font, kozép 1észé!1 finoman átfurészeltetvén ~fűrészelési felületen (Lásd 6-ik ábra), a következők vehetők k1 szabad szemmel: a felületen kisebb-nagyobb új benyomatszerii mélyedések, majd meg csontok, ismét kötszövet-
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emelkedésekkel ellátott sárgáspirosas puha anyaggal telt. A kóros résznek az éptöl műtét
alatt történt átfürészelése helyétől kiindulólag, a túltengett s kórosan átváltozott állkapocs
harántmetszete felületén csonthálózatot látszik alkotni, mely csonthálózat közeiben kötszövetnek látszó anyagból font hálózat tűnik szembe; a fennebb leirt nagyobb üregeket a csontgerendázatok, a kisebbeket pedig - a kötszövetnek látszó állomány képezík.
Górcsői metszetekre legelső
ben azon lencsényi dudorzatú anyag
a'
vétetett, mely a 2-3 kisebb és a
tyukpetényi nagyobb ürt kitölté.
Mint a hetedik ábrán látható, találtattak, hogy erős kötszöveti gerendázatok a, kisebb ereket a' a' bocsájtnak magukból, melyek hálózatot u. n. medreket (alveoli) képeznek, mely medrek legtöbbnyire kisebb felhámsejtekhez hasonló magvas s magcsás sejtekké b, mások
ismét (alveolusok) apróbb gömbölyded szemcsés sejtekkel e, vannak
kitöltve. - Hasonló képet adnak
a csontmedrekben foglalt kötszöveti
anyagnak látszó s górcsövileg annak
bizonyult - állomány által képezett gerendázatok is, melyek hasonlólag kisebb ürközöket, medreket
alkotnak,
melyekben hasonló sejtek
7-ik ábra.
fog }altatnak.
2) Vétetett továbbá anyag azon genyszerü sűrű fehéres állományból is, mely az üregeket
kitöltötte. Ez anyag egyes csillagalaku a, kötszöveti sejt, sok különféle alaku s nagyságu más
sejtek u. n. ráksejtekbé51 b, s egyes zsírosan elfajult sejtekből e, s kevés genytekecsből d, áll.
(Lásd 8-ik ábra.)

ö-ik ábra.

nek látszó szövettel határnlt kendermag, mogyoró, krajczárnyi, majd meg hosszúkás hüvelyknyi kiteijedésií 2-3 vonalnyi, sőt 1/ 2 -1 hüvelyknyi mély üregek észlelhetők, egy
helyt pedig tyúkpetényi, de nem mély üreg. Ez üregek némelyikéből sűrű sárga-barna
enyvszerű folyadék ömlött ki, mig legtöbbje ez üregeknek genyszerií sárg~s, tapadó anyag~
gal van kitöltve, 2-3 ily ür, ezek közt a legutoljára említett tyúkpetényi ür 1s lencsényi

8 ik ábra.

9-ik ábra.

10-ik ábra.

3) A 7-ik ábra szerint kötszövetnek ismert gerendezetekben egyes elszórt kisebb-nagyobb csontlemezek is találhatók, ilyent mutat a 9-ik ábra, erős fénytörésií csontsejtekből
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai.

38

298

álló csontlemezt a) tüntetve elő, a mely körüli kötszövetben vagy is az ezáltal alkotott alveolusokban ráksejtek vannak.
A 10-ik ábra az utolsó csontlemez egy részének nagyított képét adja - a ráksejtekbei
közvetlen átmenettel, mint ez ábrán az a a . csontsejteket, b pedig a felhámsejtekhez hasonló
ráksejteket mutatja.
Csontgerendezetek, s ezekkel összefüggő kötszöveti alveolusok, valamint az e jól kifejezett
alveolusokban különféle fejlődési sejtek mind azt jelzik, - hogy tömlős csontrák (osteo-cystocarcinoma) van jelen.
Fenntebb leirt módon egyesítvén a sebszéleket a bágyadtnak s kimerültnek látszó
betegnek pár kanálnyi tokaji bort, később pedig jó szinlevest fecskendeztünk torkába, ki
azokat bár némi nehézséggel de mégis minden fájdalom nélkül lenyelte. Ily módon eszközöltetett, aztán szomja oltása végett a víz nyújtása, valamint gyógyulása elörehaladtáig az étkezés is; ezután ágyba fektetve hideg jeges borogatásokat rakattunk a mi.hét térre.
Beteg ki magát már a mi.Hét alatt dicséretre méltó nyugodtsággal viselé, az
á.gyban fekve is elég lélekeröt tanusított a míitét okozta kóros tünetek. békés elviselésére;
délután érverése 88, éjjel 112; höm. 37, 8 °. e.
Aiig. 5-én . Az éjet meglehetősen tölté, fájdalmai csekélyek~ ezek is csak a nyelésnél mutatkoztak; érv. reggel 103. d. u. 104. höm. 38,4 °. és 38,6 °. A nedves borogatások alatt meglazult kötés megujitása alkalmával a 8-as varratok néhánya megtágíttatott.
Aug. 6-án. Beteg az éjet jól töltötte, eleget aludt, nyelési nehézségei fokozódtak s a nyeléskor
nyilvánuló fájdalmai hosszabb időig tartottak, majd folytonosakká lettek, mindazonáltal az
érverés tegnapi fokozódása alább hagyott; r. 89; d. u. 106, mikor is az összes 8-as varratok fonalai
eltávolíttattak valamint a csomós varratok legnagyobb része is, a midőn tapasztaltuk, hogy az
egész sebvonal mindenütt sebes lregedés utján egyesült; mindamellett a Petitféle tőket (köteléknélkül) benhagytam. A szájüret kitöltő tépet nagy része könyedén eltávolíttatott s szorgosan kifecskendeztetett. Beteg éhség· érzetéről panaszkodván minden 2 órában 1/ 2 meszelynyi
czukros tejet kapott, mely neki jól esett. Dél után pár órára már ágyában felült az egy oldali
fekvést meg unván.
Aiig. 7-én. Az egész éjjel jól aludt, a torkában jelentkezett fájdalmak enyhültek, érverése a tegnapinál kedvezőbb 76. d. u. 107. A csomós varratok mind eltávolíttattak, nem
különben a tök közül 8, a sebürben hátra, maradt többi tépet pamat is mind kiszedetett, a
szájbeli seb ür szorgosan tisztíttatik gyakori beföcskendések által. Beteg a nap nagy részét
ágyon kívül üldögélve tölté. Tejébe darakását kapott s tokaji bort.
8-án az utolsó négy tő is eltáYolíttatott, a sebszélek közti egyesülés elég erős; a szájür
sebje tisztán genyedző felületet mutat bő sa1jadzásnak indulva; beteg ereje folyton növekedvén azon fokban táplálni is hathatósabban kezdettük, mi lágytojás, hús pép s bor adagolásában állott, beteg egész nap ágyon kívül felöltözködve járkel.
Ily jó állapotban hagyám el a beteget, teljes nyugodtsággal a gyógyulás kívánt lefolyását reménylve aug. 10-én a rimaszombati gyülésre menendő; azonban mégis kellő felvigyázat alatt hagyva, rnit Dr. Hermann A. főorvos barátom volt szives elvállalni.
Távollétem alatt mindjárt elutazásom után 3-ad napra a beteg, ki türelmetlen levén a
szobában maradni, künjárt s naponkénti kiadásait az élelem szerekre sokalván, a megrendelt étrend ellenében ingyen kapott holmi silány leves, gombóczok s főzelékkel tömte magát,
minek eredménye orbáncz lett. Ekkor beteg ugyan meghunyászkodott kissé pár napig, mig
orbáncza elmult, azonban mag·át ujra meghülésnek tevé ki; az orbáncz előbbinél nagyobb fokban ismétlődött, mely most nem csak a mütett arczra szorítkozott, hanem elborította az mindkét arczot, a fej hajas részét, míg lefelé a nyakra teijedt le.
Midőn én aug. végén haza érkeztem, a jó külemben hátra hagyott beteget sáppadt, hal-
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vány-senyves külemünek, gyenge s erőtlennek találtam, alvégtagjai valamint jobb arcza s
mindkét oldali szemhéjai vizenyősen megdagadva voltak; étvágya volt, de miként fenntebb
említém, holmi silány maradékokkal táplálkozott, mit valami gyümölcsárus komaasszonya
isten nevében szokott neki adni. S miután minden tanácsom daczára ingyenes eledele mellett
maradt a hiányos vérkészítésben lelve a vizenyő okát, zsongítólag chinint adtam neki olvadékban, (10 szemert 4 obony vizre 2 óránként fél kanálnyit. ) Azonban alig hogy e mennyiséget elfogyasztotta, étvágya teljesen meg szünt, vizenyöje végtagjaiI.l nemcsak növekedett, de
hasa is nagyobb terimét nyert, melyben 3-ad napra élénk hullámzás volt észlelhető. Emellett
betegnek, egészen fakó, halvány szinezetíí bőre száraz kérgessé vált, ürülékei föként vizelete
gyér s kevés. Vegyi vizsgálat fehérnyét nem mutatott, mely körülmény még inkább megerősí
tett fenntebbi a vizenyöre vonatkozó véleményemben. Az alkalmazott hashajt6kra székletét
ugyan következett, azonban sem vizenyöje nem apadt sem pedig vizelete ne.m szaporodott,
mig ellenben hasa eg·yre nagyobbodva, bőre száraz s érdes maradt.
Most minden figyelmemet a beteg tápláltatására fordítottam, a tanács helyett parancscsal álltam elő, minek azon eredménye volt, hogy az ingyenes ételmellé a korcsmából még
bomyú pi5rköltet ! hozatott, de ennél többre nem vihettem. A míitét terén egyébiránt
mi kívánni való sem maradt hátra; az eleve fölöslegesnek látszó bőrtasak szépen, kellő
fokban összehuzódott (lásd. 11-ik ábrán.); a szájürbeli sebzés september hó elején teljesen behegedt, kivéve az állcsont csonkolási helyét hol még az bő sa1jadzásban volt, de
mihelyt a fü.részelt lap elhalt része kiküszöböltetett (ugy sept. 10-ike táján) az is gyorsan behegedt; a kiirtott áll részlet helyén pe·dig az állcsontot helyettesítőként, kemény
rostos gyurma képződött , mely nemcsn.k a
nyelv mozgásainak szilárdabb alapott nyujtott,
hanem még az ellenoldali rész által eszközölt
rágás segítségére is jelentékenyen befolyt.
Ezen helybeli kedvező lefolyás ·fölötti
örömömet a fenntebb vázolt s szemem előtt
gyors növekedésben levő hasvízkór nem kis
mértékben zavarta meg. Elkövettem mindent,
mi hasonló, vérhiány következtében származott vízgyülemek kiürítésénél czélra vezetnek, ám de minden er::dmény nélküli maradt;
mig nem a különben ön magáért oly rendkivüli fösvény embernek a még igen gyéren
mutatkozó s nem eléggé érett ·szőlőre jött vágya,
megengedtem ugyan neki, de figyelmeztettem egyuttal, jobb volna ha ez összegen egy
falat becsületes sültet hozatna.
. 11-ik ábra.
Két vagy három kis fürt, akkor még
meglehetősen savanyu szőlött evett meg, állitólagosan i_gen jó étvágygyal, mely .után csa~
hamar pár lágyszéke lett; következő éjjel egész testét. bő izzadás. lepte el, s i:eggel1g bocs~J
tott vizelete több volt mint megelőzőleg egész héten vizelt. Ezen izzadás s böv1zelés pár napig
tartott, mely idő alatt nem csak alvégtagjainak vizenyöje elmult, hanem még a hasűri vízgyülem is eltünt; szóval beteg tökéletesen lábra kapott.
Ezután beteget még vagy 8 napig tartottam Pesten, a midőn is őt teljesen helyreállítva
bocsájtottam haza övéi közé.
38*
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A téboly da.
Dr. NIEDERMANN GYULA, egyetemi m. tanártól.

A budai országos tébolyda építése annyira haladt, hogy rövid idő alatt rendeltetésének adathatik át, és a midőn a tudós gyülekezetet erről értesítem, nem hiszem, hogy annak minden egyes tagja ne örvendene e rég ohajtott és égetön szükséges philantropicus
intézet létesültén. Néhány hó - és a lipótmezöi tébolyda barátságos szobái és termei borus
lelkű vendégekkel telnek meg, ez lesz menhelye élöhalottainknak és segítve lesz ezzel oly
sok bajon. - Egyszersmind úgy vélem, az alkalom idöszerlí s azért megragadom azt, hogy
a budai tébolyda megnyitásának már már előestéjén a tébolydákról és keletkeztökröl általában szóljak.
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Tébolyda, örülde, bolondok háza
mily megrázkódtató gondolat némely hallgatóra,
már a puszta névre is el szörnyed az ember! Borzasztó lánczok - vermek - kínzott betegek - sápadt, eltorzult alakok - embertelen ápolókat nyers kezeikben véres korbácsokkal
szivrepesztö panaszkiáltásokat irtózatos gunykaczajjal vegyítve képzelünk látni és hallani.
lgen igy volt ez még csak egy század előtt is. Az elmebetegek erős vasrácsokkal, nehéz
lakatokkal ellátott, gyilkos s rablókkal közös .épületeket laktak. Bűzhödt légű, nedves, ronda
tömlöczökben töltötték rothadt szalmán heverve, kínteljes napjaikat. Nehéz vas békók
szoríták sebes tagjaikat. A szabad léget sohasem élvezék, hitvány s egészségtelen táplálékukat kis résen tolta be a kinzó ápoló; ajtajuk csak hullájuknak nyilt meg. A vastag falak
a kínzott betegek vad ordításától és átkaitól viszhangoztak. A könyörület egy sugara sem
hatott a nyomornak e helyére, tehetetlen kétségbeesésben szenvedte át a beteg napjait, mig
végre a butaság lelkét.örökös éjbe temette és minden kínszenvedés irányában érzéketlenné
tevé. Boldog volt az közöttük kit az óhajtott halál szenvedéseitől előbb megmentett. - Az
elmekórosok története 1\-faasszal szólva „lealázó szennyfoltot képez az emberiség történetében."
,
Végre e szerencsétleneknek is ütött a megváltás órája. A franczia forradalom rémséges idejében Pinel elmekór-gyógyász izgazságut és segélyt kért és követelt a hatalom embereitől. Előbb a nyilvános bíróságokhoz fordul kérésével, hogy a rábizott elmebetegek sorsát
javítni engednék; aristocratának és mérsékeltnek bélyegezték ezért öt! pedig tudjuk hogy azon
időben e név, a halálitélettel azonos vala. De ez által meg nem ijesztve a párizsi községtanácshoz fordult és reformjának megerősítését kérte. „Polgár" úgy szóla hozzá Couthon,
„holnap a Bic~treben (párizsi nagytébolyda) meglátogatlak és jaj neked, ha bennünket elámítottál, ha bolondjaid közt nép ellenséget rejtesz." Couthon csakugyan eljött; az örültek
ordítását kiket eleinte egyenként kivánt kikérdezni, hamar megunta és igy szóla Pinelhez:
„Polgár, te magad is őrült vagy, hogy e barmokat szabadon akarod bocsátani, tégy velök a
mit akarsz, de félek, hogy előítéleted áldozata lészsz." - Még az nap levette Pinel betegeiről a lánczokat, a kinzó eszközök eltávolíttattak, tiszta lakás és jó táplálkozás, emberi
bánásmód és gyógyítás váltotta fel, a kegyetlenség' és nyerseséget. Csodálattal látták ekkor
ezen befolyások alatt az elmebetegek jellemét jobbra változni. A félig elállatosodott alakokból
ismét emberi lények lettek, kik hálás szívvel köszönték megmentöjüket. Mig az előtt a
betegek boszúja és gonoszságától tartani kelle, most bántatlanul tartózkodhattak körükben
és megszégyenültek mind al!ok, kik még rövid idő előtt ez emberek szabadon bocsátását
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ellenez~ék., . - Elgondolható, hogy mennyi akadályba ütközött Pinel eleinte tanával s ho
mennyi. elfütélet és akadályt ~elle leküzdenie; de folyton számosb gyógyulás koronázta fá!!dalmas. igyekeze~ét és az utóvilág hálás emléket szentelend e nemes embernek.
Pmel .példája csakhamar utánzásra talált, nemcsak Francziaországban de Anglia Néó ' inmetország is felkarolta az elmebetegek gyógyítását; uj, jobb elvek után fel~zerelt
tézetek keletkezte~ és szakt~dós férfiak vették át azok vezetését. De csak lassan és io~~én t
halad az ember
' 1 1 a Jóban.
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. még mindég a kényszer· mi'nt fö gyógyk esz k··oz h asz~ ál tatott. A ta áno~ vo t még. azon. hit, hogy a felingerült beteg tagmoz atását kén szer
illetlen cselekedetei és beszédjét szigor által lehet leginkább megakadályoz~i.
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nag)' obb. szabadságot élvez, szobája fala cementtel van bevakolva, mely kökemén sé énél
fogva mmden roncsolásna~ ellenáll, ruházata erös szövetből van készítve, mely [ m~gtépéssel
· ny1·tb a t'aa
. Il daczol„ 1és egyszersmmd oly gombokkal ellátott ' hogy csak a beteg <a'p 0 l'OJa
k I: ! nemu cészletek által 1 a melyek még mindég tökéletesbíttetnek, a beteg korlátozása
mmdmkább alászáll. Az elmegyóg~Tászok azonba;i még itt sem állapodtak meg. Az intézetekber; áp?lt betegek egyrészét az mtézetek kőzeiében vagy távolabb eső falvakban is gyarma~ositam, kez.~ték, hol a mellett, hogy folyton orvosi felügyelet alatt vannak és némikép
a~ mtézett~l függnek, szabad~bban .mozoghatnak. E tekintetben Gheel belga falut vették
mmta képul. Az elmebetegek 1:tt maJd. ezer esztendös gyakorlat szentesítette ős szokás nyomán h~lyeztetnek el a lakosoknál, a kik öket ápolják és munkásságra szorítják, mig eg _
szersrrnnd. e czélra rendelt orv?sok gyógyításukat eszköszlik. E sajátságos berendezésnek 01;_
dete egy Jámbor mesén alapszik.
Szent Dymphne at~jának vétkes szerelme elü! menekülvén, általa e helyen gyilkoltatott
meg ártatlanul. A nép kis templomot szentelt neki, a melyhez ösidök óta hozzák az elmebe-
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tegeket, hogy egészségüket visszanyeijék. Néha hosszabb ideig is tartózkodtak e helyen szállást és ápolást nyervén a benlakóktól, kik idővel miután a betegek száma mindinkább' szaporodott, maj~nem k~;áró~ag a betegek ápolásával foglalkoztak. A betegek egyes családoknál laknak luket a foldnnvelés és egyéb munkában, ha arra képesek, seo-ítenek. alkalmas
felügyelet mellett szabadon járnak kelnek és szerencsétlenségek vagy általuk ;támasztott
1
egyéb bajok ritkábban fordulnak elő, mint azt hinnők. Hogy azonban néha itt is szükséges
a szökni v.ágyó, vagy ingerült ·betegeket többé kevésbbé korlátozni, könnyen elgondolható.
Az UJabb tébolydák különösen e czélra emelt épületek, és minthogy rendesen elkülön~ött helyen ~eküsznek, mindazo~ kellé~ekkel ellátvák, a melyeket nagyobb számű emberek
fenntartása igényel. A beteg és mtézeti személyzet lakásán kívül bir minden intézet konyha
~osóház, különfél.e gazdasági é~Jület.ekkel, né~elyek még ezen kivül sütőkemenczék, vágó~
h1d, malom és maJorsággal. Majd mmdenütt kissebb és nagyobb telkek vannak hozzá csatolva, részint a férfi beteg~k foglalkozására, részint a legszükségesebb tt:::rmények előállítá
sára. Magát az ~lkülönzött két szárnyű épületet mind két nembeli betegek lakják, minden
sz~rny ~elosztatik nyugodt, nyugtalan és lábbadozó betegek számára. A lakosztályt többnyire
a -~öldszmt, a háló termeket az első emelet .foglalja magában .. Az épület leghátsó részén a dühos kamarák vannak elhelyezve, melyek a dühös, lármázó, tisztátalan és nyavalyatöré>s bete?.'eknek szolg~lnak :iemcsa~~ nappali, de néha éjjeli szállásul is. E kamarák némelyike ·egészen
ures, némelyik pedig a szukséges butorzattal ellátott. Van benne erős fából készült és a
padlóhoz szegzett szék, asztal és ágy. A kamarák eré>s ajtóval bírnak világosak s eg' f'" _
göny szerkezet segítségével elhomályosíthatók, de nem barátságtalan~k. Az eo-yes oszrál uogk
közt a szükséges raktárakon kivül a fürdé>k, melyek leghathatósb gyógysze~eink közé ~ar
toznak és melyek külön nemíi alakban használtatnak, foglalnak helyet.
Ily intézet szervezc_te patri~rchalis~n kormányzott államhoz hasonlít; nincs itt se alkotmány;~ s~ fel,~ebezé_s; az mtézet 1gazgató!ának a~aratától függ r:ninden. Az igazgató tevékenységérol .fe~elos. Mmd a be_tegek gyógyitása, mmd a gazdászati ügyek, a rája bizottak testi
és lelki J~léte, szóval az mtézet egész vezetése be. és kifelé gondo~ságának tárgyát képezik.
Gyakran tobb sz~z ember egész~ége és élete kezeibe. van letéve, Jelentékeny pénz összegek
fe!használása fe!elősségére :van bizva; tu~ományát és tanácsát ezer meg ezer ügy veszi igénybe.
Hivatás~ e szennt nehéz, elete sok oldalu és fáradalmas. Nem mindenki alkalmas e hivatalra.
Alapos ismeretek, előítélete~tőli mentesség, lelki és erkölcsi képzettség szükséges ehhez. Min~enek,elött .kellék, hogy az igazgató orvos legyen. Mert az intézetben minden a betegek jólétére
Irányul, mmden berendezés a betegek érdekéhez alkalmaztatik. Csak az orvos és különösen
a lélekkórgyógyász leend képes a tébolydát úgy kormányozni, mely mindennemíi kivánalmat kielégít. Tényleg igy is van a dolog; a külföld és hazánk tébolydáit orvosok vezérlik
és e körülmén.y:iek kös~ön~etjük .kiválóan a lélekkórgyógyászatnak felvirágozását. Az igazgatónak ~rvos1 ismerete:n k1vül mm~en esetre másokkal is kell bírnia és továbbá. ha nem képes
az egész mtézet részleteire felügyelm, mellé rendelt orvosok segítik orvosi gazda és számvevé> kezelési teendőiben.
'
' A betegeknek ápolására és a közvetlen felügyeletre ápolók és ápolóné>k rendelvék kik
ism,ét legközelebb a ~őápolónő alatt állana~. Rendesen kisebb vagy nagyobb számű bet~gről
gon~oskodna~. Felvigyáznak a beteg testi ápolására és tisztaságára foglalkozásában vezetik
és az orvosi rendeletek pontos megtartásáról gondoskodnak. Tevékenységeikben inkább
cselédnek mint a beteg felebbvalójának k~ll _ho~y látszassanak és ha néha kénytelenek
valamely beteget, kényszer ált~l rendre utas1tam, ugy ennek a kitelhető legnagyobb kímélettel és perlekedő párbeszéd kikerülésével kell történnie . Ha az ápoló a beteget bár mi módon bántalmazná, szolgálatából rögtön elbocsáttatik.
De tekintsük a tébolydai életet kissé közelebb, mint ez a látogató előtt kítárul. Már a..

környék is rendesen kellemessége miatt választott. Többnyire árnyas és szorgosan ápolt
utakon haladunk parkszerű telepeken. Zöld pázsít változik kellemes módon virág ágyakkal,
terebélyes fák és árnyas bokrokkal. Nyugodt, többnyire a felső körökbé>l származó betegek
teszik itt sétáikat részint magánosan, részint kisérve vagy segítve ápolóik által. Egyikük a
legszebb helyet kereste ki s mélázva tekint a szép vidék.re, a másik könyvében olvasgat, a
harmadik pedig halkan monologizálva alá s fel sétál. A mig igy haladunk egy igen szives
úr szegődik hozzánk és a táj kellemeire tesz figyelmessé, a ritkább növények ápolását magyarázgatja és olymódon társalog, mely lélek zavart el nem árul. Elcsodálkozunk azonban,
midőn értésünkre esik, hogy ez gyógyíthatlan beteg, ki az intézetnek már több éves lakója
és ki több őrjeszmének uralma alatt állt, de melyeket idegenekkel ritkán szokott közölni.
Néhány lépéssel tovább - a konyha kert terül el előttünk, a melyben a férfi betegek nagy
része foglalatoskodik. A munka a tébolydák egyik föfö gyógyszere mert megnyugtatja a
beteges kedélyt, a tév gondolkodástól elvon és elriasztja a képzelményeket. Itt is tehát a
beteg a kertész vezjrlete és az ápoló tnmogatása mellett a legkülönneműbb foglalatosságot
végzi. Néhány igen szerény, az egyik még egy kukkot sem szólt és közellétünket észre
sem látszanak venni, mások #meg hangos t~rsalgás mellett ügyesen kezelik a kapát, míg má
sokat folyton unszolni kell, mert hajlandók volnának a munkát abban hagyni, hogy ismét
álom képeikbe merülhessenek. Munkára senki sem kényszeríttetik; csupán a példa hatalmasokat képes itt tenni és a szorgalmasak megjutalmazíatnak. Némely beteg igen szorgalmas
munkás s mindég csak az intézet érdekét igyekszik előmozdítani, sőt néha még a buták közt
is derék erőkre akadunk. A teljesen buták egyszerfí munkával, ké>szedés, ásással foglalkoznak.
A másik oldalon, mely sürű bokrok és szekér út által van elválasztva, nagy darab pázsit
terül el előttünk. Nő betegek kosarakban ruhát hoznak s hangos beszéd s víg ének közt kiteregetik. Elcsodálkozunk a lehetőségen, hogy oly betegek, kik kinn a legkellemetlenebb zavarokra adtak okot békésen, minden kényszer nélkül végzik itt munkájukat.
Forduljunk ismét hátra„ - az út gyönyörű kilátásu magaslatra visz, hol a szökőkútas
nagy vizmedencze a pompás épületet tükrözi vissza.
Nem hiába vannak tekintettel, ily menhelyek építésénél a szép kilátásra, mert ez a kedélyt felderíti s kárpótol némi szabadságot, mit a betegnek nélkülöznie kell. Másoknál a szép
táj a gondolatokat kellemesenJoglalkoztatja és elvonja a saját állapot félemlete~ megfigyelésétől.~

Már most belépünk a házba s a nyugodt nők osztályát vesszük szemügyre. Kedvezőtlen
időjárásnál nagy terembe gyülnek a né>k s női munkákkal foglalkoznak. Egyik ruhát foltoz;
a másik pedig fon vagy köt, a teijesen buták tépést fosztnak vagy a folyosókon .sétálnak.
Mindenütt rend és szorgos tisztaság lep meg bennünket. Ez osztályon többnyire gyógyíthatlan
betegekkel találkozunk, izgatottságuk idei már rég elmultak; a képzeletek és érzelmek vihara
már lecsendesült; az előbbi lelki tehetségek azonban nem tértek meg. E szerencsétlenek
némelyike nem is tudja, hogy mely helyen tartózk?dik s mért van itt i. i~érnelyik még éveinek számát is elfeledte s sokkal fiatalabbnak mondJa magát. Buta s kifejezéstelen arczukról
leolvashatni, hogy idő és tér nyomtalanul halad el előlük. De azért nem érzik m::i,gukat
.szerencsétleneknek. Semmi gond sem nyomja őket, semmi bű sem zavarja egykedvűségüket,
szükségleteik gazdagon kielégítvék és többet nem kívánnak; sé>t némelyik igen elég~dett,
mert számos téveszme az intézethez köti, gondolatai ezzel mintegy össze vannak nőve. Mmden
zúg különös jelentős~ggel bir rájuk nézve s nem éreznék magukat jól, ha megkedvelt ,
.szokásaikat elhagyni kényszerülnének.
Néhány ajtóval tovább az izgultabb betegek osztályán vagyunk. Itt is dolgoznak, de
.sokan nem kitartósak a n:nmkánál, járnak kelnek, hangosan önmagokhoz beszélnek s majd
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ez, majd amaz eszközt veszik kezükbe. Nevezetesen izgult búskomoT betegeket találunk itt,
kik állandó jajgatás közt sorsukról panaszkodnak s a legiszonyatosb őrjeszméket külölik.
Néhány a sirókat vigasztalni igyekszik, mások képzelt aggodalmaik felett kaczagnak;
a legtöbb azonban keveset tűnődik társai dolgával, kinek-kinek elég baja van önmagával.
Sokan törvénytelen bezáratás, természetellenes üldöztetés és kinzatásról panaszkodnak mások pedig barátságos arczczal végtelen meséket beszélnek.
'
Ezen osztálytól elkülönítve, a ház legbarátságosabb részében a lábbadozók laknak a
nyugodt s tetszőleg teljesen egészséges betegekkel. Itt általában barátságos arczokra akadunk. Illemmel kös~öntik mindnyájan a belépőt s a hozzájuk intézett kérdésre nyugodtan
felelnek. De némelyiknél az álszemérem és az elfogultság bizonyos foka még észrevehető,
míg másoknál a tréfás megjegyzések és gyöngébb csipkedésekrei hajlam a betegségre emlékeztet. Azonban a kezdődő gyógyulásnak mind örülnek s szeretet és hálával szólanak gyógyíttatásukról.
•
Elérkeztünk most a magán betegek osztályához, vagy is az előkelő rendüekhez. Csinos
és fényes szobákat látunk, lakójának ízlése szerint virágok vagy képekkel ékesítve. A kik a
t~~saság életszüks~gét érzik, nagyobb terembe gyülnek, hol mulattató olvasmányok, képes
konyvek, társas Játékok állnak rendelkezésükre. A zongoránál fiatal úrnő ül ki művészi
kézzel játsza Beethoven dicső sonátáit, a többi nagy asztal körül sereglik s különféle nőimunkával foglalkozik.
.
Az épület legháts~ s ,a többi lakosztálytól teljesen elkülönzött szárnyában van a czella
osztály, melyben a legizgultabb betegek laknak. A dühös és izgúlt búskomorok itt kezeltetnek._ A társaság és ille~ szabályai. itt veszélyeztetve vannak, mindenki pillanatnyi ötlete
szeni:t beszél és cselekszik. LegtöbbJüket kicsapongó jókedv s elfogulatlan fesztelenség lelkesíti. Sok elcsépelt élczet, de gyakran találó megjegyzéseket is hallhatni. Emberszerető
bánásmód mellett az izgult betegek még igen kedélyesek is, inkább pajkosságra de rosz indulatú tettekre nem hajlandók. Ha valaki közülök a rend határát átlépi, ha izO'ultsáO'a követk~ztében roi;ribolni kezd, úgy azt ápolója barátságo~ szavakkal és a telhető kimélettel czell~Jába ve.zeti, hol a magány rendesen nyugtatólag hat rája. A határtalanul dühöngők számára, kik rohamukban önmagukat sérthetnék, nyugtató helyül a párnázott szobák szolgálnak. A padló és fal vastag párnákkal vagy ujabb időben az úgynevezett camptulikon
(kaucsuk és, parafa hulladék vegyüléke) táblákkal van kirakva, hogy a beteg heves hadonázása közt magát meg ne sérthesse. A kényszering és karkötők csak a leO'szélsőbb esetben vétetnek igénybe s ekkor is csupán az orvos egyenes rendeletére. Aczellá'k mellettatisz~átalan és nyavalyatörős betegek osztálya terül el, hol a legszomorúbb alaku nyomor szivélyes
apolás és bará~ságos kezelésben részesül. A fő gond a lehető legnagyobb tisztaságra és üde
légre van ~ord1tva és tápláló eledel által e szerencsétlenek erejét a lehetőségig igyekszenek
fenn tartam.
~o~t a nő osztályt végig jártuk. Az orvos kinek kíséretében látogatásunkat tevők ez
egész i~ő alatt a betegekkel foglalkozott. Barátságos szavakkal tudakolja meg ápoltjainak
állapotJát; a szo?1orúkat vigasztalja, a túlzajosan élénkeket rendre utasítja, apróbb czivódásokban b1ráskodik s az ápolóknak utasítást ád a betegek ápolása és foglalkoztatása dolgában. Ez. orvosszert kap, az meg fürdőt; ennek tornázás rendeltetik, amannak pedig csak
életrendi szabály, a szerint mint azt kinek-kinek állapotja meg kívánja. Az ágyban fekvő
betegek különös, zajtól .,távol eső szobában ápoltatnak.
Néhány. gazdasági helyiségen áthaladván a férfiak osztályába jutunk. Átalánosságban
ugyanazon viszonyok ismétlődnek itt. Mindenütt rend tisztaság és példás szorgalomra bukkanunk. A beteg osztályokon kívül még asztalos, szabó- czipész-műhelyeket találunk hol a.
betegek czélszerű vezetés mellett gyakran a leghasznosb' munkákat végzik. A társalgÓ terem

ben az mak pipázva vagy szivar mellett kártyáznak, tekéznek, mások meo· sok érdekkel
olvasgatnak. Szabad idejét a többi beteg vidám társalgás, vagy mulattatÓ játékkal tölti
el. A tébolyda mögött elkerített udvarok terülnek el, árnyas fák, zöld pázsit és barátságos
virágágyakkal. Itt azon betegek sétálgatnak kik szorgosabb felügyeletet kívánnak. Jó időben
apróbb munkával foglalkozván maguk is hozzá járulnak a kert fenntartásához és díszítéséhez.
A dühösek is bírnak különös udvaraikkal, a hol zavartalanúl és megfigyeletlenül élvezhetik a fris levegőt.
A tébolyda két fő szárny épülete közt fekszik a közös diszterem, melyet részben oktatási helyiség~ek is használnak. A :~bolydának is me~vannak ünnepei, a mikor az élet egyhanguságát vidám társas élet szakítja meg. Nyáron kirándulások történnek a szabadba, játékok ~·endeztetn~k, t~len és rosz időben a díszterem hangversenyeknek és táncznak szolgál
helyiségül. Alig· hihető, hogy gyakran mily részt vesznek a betegek ily szórakozásban,
hogyan örvendnek már előre és hogyan megemberelik magukat, hogy fel ne tűnjenek. A
búskomo~ az átalános vidámság pillanataiban megfeledkezik saját szenvedéseiről, a dühös
összeszedi magát, hogy az ünnepet meg.ne zava1ja; de sőt a buta szemében is megvillanik
a vidámság és hálás öröm egy sugara. Hogy nem minden beteg vehet részt a mulatságban,
az természetes; a betegeit teljesen ismerő orvos, oly betegeket választ meg, kiknek ily változtatás meg nem árt. Kivált a karácson ünnepét szokták megülni.
Majd minden tébolydában; vagy annak közelében van kápolna. A különféle vallásfelekezetek papjai itt vasárnaponként váltakozva tartanak isteni szolgálatot, a melyben az
erre al~almas betegek részt vesznek. Ritkán szakítja meg az ünnepet valamely zavartatás;
többny~re átalános rend és ajtatosság uralg. A papok az orvos, beleegyezésével a betegeket
látogatják, oktatásukkal foglalkoznak, a hitnek vigaszát nyujtják nekik és azoknak .si1jánál
imádkoznak, kiket a halál minden földi bajtól megszabadított.
Minekutánna n:tgyobb tébolydában az életet némiképen ismerni tanultuk, könnyen
felfogható, hogy az egészet határozott rend kell, hogy kormányozza és összet~rtsa. Távol
minden gépiesség és bajmóczos egyoldaluságtól, oly törvények szabvák itt melyeknek mindenki engedelmeskedni tartozik. - Bizonyos időben harangszóra a betegek felkelnek s nagy
részt az ápolok segítségével felöltöznek, és ágyaikat rendbe hozzák. Még nehányan a termek szellőztetésével foglalkoznak, addig mások az asztalt terítik meg reggelihez. Közös imádság után a
betegek megreggelizvén mindenki munkája után néz. Az ebéd és vacsora is bizonyos idő
ben tálaltatik. Az időközökben a különösen szorgalmas munkások üdítöket is kapnak. Fő
gond van fordítva arra, hogy mindenki külsőleg és egész viseletében az illedelem szabályait
megtartsa. Sokan fel nem foghatják, hogy miképen lakhatik együtt annyi elmebeteg, a nélkül, hogy egymás baja javulásának hátrányára ne lennének. Gyakran hallani azon megjegyzést, hogy ezen betegeknek csupán látása által megtébolyodhatik az ember. De ez semmi képen sem áll. Az egyes osztályok akként rendezvék, hogy csak oly betegek laknak együtt,
kik egymást nem háborgatják; aztán még minden beteg annyira el van foglalva saját eszméjével, hogy társaik ferdeségeit a.lig veszik észre. Ellenkezőleg nagyobb számu betegek
együtt lakása határozott előnyökkel bir. A rend és engedelmesség átalános példája az orvosi
rendelvények irányában, igen jótevőleg hat az egyesekre; mert mindegyik ösztönszerűleg
érzi azt, hogy hajlamai tetszésének nem kedvezhet, és sok rövid idő alatt egészen más emberré lesz. A gyakran előforduló gyógyulás és elbocsáttatás a vissza maradókat jövőjük
feletti aggodalmaikban vigasztalja, s reményt kelt a csüggedőkben. Nem ritka tünemény
itt, hogy lábbadozó betegek megható módon könyörülnek sorstársaikon, kiket aztán tehetetlenségükben segítenek s gyöngéd gondossággal ápolnak.

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Mnukálatai.
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A bullában fölmerülő májbántalmak meghatározására (determinatiójára) szolgáló
vezérfonál, melyet
gyógyító és törvényszéki orvosok használatára készített

Dr. ARÁNYI LAJOS, kórboncztanár.

1. §.

Tájékoztatás.
A tankönyvek, monographiák és hirlapi czikkek u. n. synthetikus modorban szo~tá~ és pedig igen helyesen -- a májnak bajait közleni; e modor folytán .: előre bocsá~tatik az
illető májbajnak neve, következik ezután a baj kórjeleinek elősorolása és olykor némi :figyelmeztetés, mely a netalán valamely hasonló jelenségú'. bajjali felcseréléstől óvja meg a tanulmányozót. Ezen modornak az a fényoldala, hogy az ember jó fogalmat nyer az egyes kóralakokról s hogy az okúlni vágyó szabatosan eszébe vésheti az illető bajok kó1jelcsoportozatát, de midőn törvényszéki, vagy rendfüi, vagy bár csak kórtani bonczolatra keriil a dolog:
vajmi fáradságos a mai nap immár 44, vagy bár csak 34 májbajnak meg·különböztető kórbonczjeleit akár könyvből, akár csak cmlékezetb~n végig· futni s az illető hajat meghatározni.
Megkisértem tehát a synthetikus út ellenkezőjét t. i. az analy!ikust, azt t. i. 1 melyet a füvés~
követ, ki valamely ismeretlen növényt törekszik az e czélra irt könyv szermt meghatározm
(determinálni).
De mielőtt az Ariadne-féle fonalat legombolygatni kezdeném, szükségesnek. látom a
tudós olvasót a labirinthussal is megismertetni, tudniillik az oly nagy számra terjedő májbajok la]stromával, ezen laj8tromot pedig akként iparkodom felvilágosítani, hogy a i;nájnak
o-órcsövi szerkezetét is előtárom a legrövidebb vázlatban. Szeretném, hogy oly tapmtattal
birnék ezen vázolásnál, miszerint csak azt érintsem, minek a gyakorló és a törvényszéki
orvos veszi hasznát, de meg hogy reám se piríthassanak an1a ismert mondattal : dum brevis
esse vult, obscurqs evadit.
2. §.
A májnak finomabb alkata.
1. A májse,jtek, ezek a májnak u. n. alakelemei, melyek bizonyos golyószerli csoportokban - mint valamely szőlőgerezd szemei -- vannak egymás mellé helyezve.
2. Az említett sejtcsoportozatok májtebenykéknek (lobuli hepatis) mondatnak.
3. Minden májlebenykéből s pedig annak közepéböt e_gy visszérág indúl ki a .máj visszér
, felé, ezen központból eredt visszerek, neve : venae intralobulares = lf:benykebeli visszerek.
4. A verőczérnek (mely a bélfodor a lép s a gyou10r felső visszeréböl ered s a májban
s~ámtalan ágakra oszlik,) végágai mint venae interlobulares = lebenyke közti vis~zerek övezik
körül a lebenykéket.
5. A leb~nykék közti visszerek hajszéledényekre oszlanak.
6. A máj táplálására a májütér szolgál, melynek végső vagyis hajszál-ágai a májlebenykékben oszlanak cl.
Megjegyzendő, hog·y a májüterek végei egyrészt a vcröczér végső ágaival, másrészt a
májvisszér eredeteivel (tehát mind a lebenykebeli, mind a lebenykék közti visszerekkel) kö~lekedn~lc
7. A lebeny kékből erednek a hajszálfinom epeedények, melyek egymásba nyilván mmdig nagyobbakká válnak (mint a visszerek) s végre a májvezetékké növekednek, mely miután
az epehólyagvezetéket bocsátotta volna visszafelé : ductus coledochusnak, epevezetéknek
(hibásan közös epevezetéknek) neveztetik.

8. A máj idegei főleg a hasfonatból (plexus coeliacus), de egyrészt a gerinczagyi idegekis származnak.
9. Az u. n. májkapun a vé1·öczér (v. portae) a májüté1· és az idegek hatolnak be a májba,
és egy bizonyos eme szerveket körülvevő s mintegy hüvelykint burkoló kötszövet, mely tág
frtelemben vett Glisson-féle toknak mondatik.
10. A magzatban (és az akár fiatal, akár fölserdült sertésben) ezen említett hüvelyképli
kötszövet a májlebenykéket is körlilveszi s valóságos tokot (Capsula) képez közöttük, s ez a
szoros értelemben vett Glisson-féle tok.
Jegyzet. A szoros frtelemben vett Glisson-féle toknak lobj a azon bajt idézi idővel elő, melynek neve : atrophia hepatis ex inflamatione capsulae Gtissoni.
A tág értelemben vett Glisson-féle toknak lobja azon sokban egymáshoz hasonló három
hajat hozza el ő, melynek egyikét hepar granufotiim szemcsés máj, másikát hepar cyrrhosnm
fakó máj,_ harmadikát szoros értelemben vett hepar moschaturn szerecsendiómájnak neveznek.
:Mindezen három bajnak közös neve : sequelae inflamationis interstitialis, vagy textus conjunctivi hepatis'. A ki ezt jól érti : nem akad föl a májbajok fölismerésében .
ből

3. §.
A májbajok lajstroma.

A) Szo1·osan vett májbajok
(ide nem-igen értve az epeútak s a verőczér bajait, azért mondom nem-igen, mert a máj
mctszlapjának meg·itélésénél nem lehet az epeútak tágúlatát elkerülni, sem a verőczérnek
előre ment lobját a máj barázdásodásánál.)
30 év előtt a májlob, a májdugulás és a m~íjkeményedés járta, legfölebb még a plethora
abdominalis, de mind ezen bajok csupa subjectiv fölfogáskint zsibongtak a gyógyító orvos
agyában, mai nap majdnem tiz annyi az ismert májbántalmak száma és pedig a következő:
1. Hypert1·ophia simplex, egyszeríi májtúltengés.
.
2. Hypememia és pedig: a) aciita activa (dobzodás, mérgelődés után).
3.
b) aciita passiva (tüdőlob, szívbelhártyalob, szívburoklobnál) .
4.
c) ch1·onica activa (iszákosoknál).
cl) chronica passiva (szív s idült tüdűbajosokn:U).
5.
Ezen utólsó faj míg nem idült : a tág értelemben, midőn pedig idült : a szoros értelemben
vett sze1·ecsendi6-májat
hepar moschatiim tünteti elénkbe.
6. Apoplexia wm rhexi, éi.Tepedéssel járó guta.
7. Hepatitis és pedig a.) genuina v. piirulenta suppiirativa (a közönséges vagyis a tályogképzéssel járó májlob.)
8.
b) parenchymatosa cliffusa (elteijedt terimbeles májlob) ezen baj
ritka, a májsejtek lobában áll, genyedéssel nem jár.
9.
e) pm·enchymatosa circzimscrípta, szintén ritka baj és az epeútak
tágulata között fejlődik helyen!rint ki.
d) H epatitis intm·stitialis d~ffusa, elte1jedt hézagi májlob, a lob nem
jár genyecléssel, hanem sorvadást szi.Hő elkeményeclé~sel.
Fészke a lobnak s az azt követé$ elkérgesedésnek a máJ ban
találkozó köiszövet, vagyis a tág értelemben vett Glisson-féle
tok (2 . §. 9). 10) és a jegyzet).
Ha ezen hepatitis interstitialis diffusa (szétte1jedt hézagi
májlo b) a máj burkát el nem éri :
a) cirrhosis hepatis-nak (de nem skyrrhosisnak) mondatik, mert
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10.

11.

12.

cyrrhos=sárga és csakugyan fakó színe van a májnak, ha
pedig a máj külfölűletéig hat, akkor:
~) Granidatio hepatis v. hepa1· granulatwn=májszemcsésedés, vagy
. szemcsés máj a baj neve.
Ugyanezen hepatitis interstitialis diffusának egyik faja
azon kóralak, melynek
r) inflammatio capsidae Glissoni xm:e~oxev v. per eminentiam a neve
s mely nagyfokú májsorvadást szokott szíjtani és elkerülhetlen hasvízkórt, van végre az u. n.
A hepatitis interstitialis dijfiisának ellentéte:
o) a hepa 1itis Ínterstitialis partialis, melyre, ha nem IS mindig, de
mégis többnyire reá illik, hogy syphilitica.
( Recapitiilatio)

Létezik tehát ötféle májlob, u. m.: a) a közönséges vagyis genyedéssel járó pitritlenta,
b) a genyedéssel nem, hanem csak puha duzzadással járó u. n. parenchymatosa d~ffusa , c) az
ehhez hasonló parenchymatosa circiimscripta, d) az interstitialis d~ffusa (mint: a) cirrlwsis hepatis, ~) mint hepa1· gramilatum és r) mint inflammatio capsitlae Glissoni per eminentiam), e) a
hepatitis interstitialis circitmscripta, mely többnyire bujakóros természetű.
13. Atrophia chronica, ezen név alatt többféle elsődleges betegségnek következményét
érti a mai tudomány, nevezetesen a) idült szenvedő májvérbőségből eredtet =a val6di szerecsendi6rnájat, b) olyant, mely tág vagy szoros értelemben vett Glisson-féle lobjából - hepatitis
interstitialisból - támad, c) olyant, melynek festenylerakodás, d) külső nyomás és végre
e) melynek oka a vénség.
14. Heveny máJsorvadás mit (mert többnyire sárga) vulgo : at1·ophia acitta flava-nak neveznek. Az igen megkisebbedett és többnyire rheum-sárga máj fonyadt, de szívós, leveses,
a metszlap rendesen rheum-sárga, de lehet vöröses is s akkor at1·ophia a.cuta riib?·a a baj neve.
Az e bajban szenvedő egyének (leginkább terhes asszonyok) a sárgakór tüneteit mutatják,
érverésük gyors, de hőrnérsékük nem növekedett, ő1jöngési rohamoktól lepetnekmeg, ezekre
szunykór áll be és 16-32óra múlva a halál. A hányadék kávébarna, a sz~kürítmény barnapiros, mint a híg szilvafa.
15. Infiltratio adiposa hepatis, v. hepar· adip:Jsum, v. pymelosis hepatis, zsirmáJ - a máj az
újjbenyomatot megtartja, sárga mint a tömött lúd mája, részegeskedőknél fordúl elő. Górcsöileg a májsejtek egy-két csepp zsírral telvék, de a sejtburkok épen maradnak, ha aetherrel
kivonjuk belőlük a zsírt.
16. Degenemtio adiposa hepatis, zsíros elfaJúlás, vilanymérgezés következtében a májsejtek tartalma és burka apró zsírszemcsékké változik át. Górcsöileg májsejt-burkot · nem
lehet föllelni.
17. Hepar amyloideum, amyloida degeneratio, kemnyés máj. E bajnál a májnak fehérnyeféle anyagai elfajulnak s vegyileg .hasonlítanak a kemnyéhez, azért változik azon górcsővi
májmetszeteknek színe biborra vagy violaszínifre, melyek előbb iblanyfestvénynyel s azonnal reá kénsavval érintetnek. Az efféle máj gümős, bujasenyves, vagy egyébb kimerült egyéneknél fordúl elő.
. 18. J!ep~r pigmentosum, festenymáf. A máj eleinte nagyobb, később (a rendesnél is)
kisebb, mmd1g keményebb és szürkés, vagy barnás vagy feketés szürke, olykor koromfekete
·
s ekkor : melarwsis hepatis a baj tüzetesebb neve.
19. Cancer hepatis, májrák és pedig
20.
a) cancer fibrosiis, rostos rák, hat. i. igen tömött (ritka tünemény.)
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b) ca11ce1· n;editllaris simplex, egyszerű veWsrák, ha t. i. agy államÍL és fehéres (ez
a leggyakoriabb.)
canc. mediill. haematodes, vé?'es velös rák, ha t. i. piros és edénydús,
22.
23.
e. med. melariodes, fekete velösrák v. melanosis maligna, midőn fekete színű,
24.
c) cancer gelatinosus, kocsonyás rák. Ez kocsonya külemü (ritka baj.)
d) cance1· phyllodes, bolyhos rák, hasonlít a lúdhájhoz,
25.
26.
e) e. epithelialis, belhámrák, ennek górcsővi elemei a belhám sejteihez hasonlítanak.
27. Tubei·wlosis hepatis, májgümö (főképen az ismert turó- v. sajtszerü sárgagümő.)
28. Lymphyoma, nyirkdag. Előfordúlnak t. i. azon vérvegynél, mely leukhaemianak
hivatik s mely a fehér vértestecsek túls:aporodásában áll, nagy számú szemcsék a májban,
melyek kendermagnyiak, valamivel nagyobbak vagy kisebbek, fehérek vagy áttünő fehérkések, - a nyirkmirigyek ily alkalommal egész diónyira duzzadtak, fehérvértestecsekkel
zsufolvák, és fehéres színűek.
29. Tumor erectilis, diizzadékony dag, azaz kisebb-nagyobb (egész mogyorónyi) gumó,
mely a mony barlangos testéhez hasonló szöveggel bír, azaz szívós kötszöveti gerendezetből
áll, melyben vér foglaltatik.
30. Syphiloma, b11jadag, vagyis kendermag egész mogyorónyi szürkés sárgálló dag,
mely a metszlapon kiemelkedik (elő dudorodik) és többnyire oly májban, mely mély barázdák által kisebb nagyobb lebenyekre oszlott.
31. Osteoma, csontdag, kérges kötszövetbe beágyazott csontszálkák.
Élődiek, parasita, és pedig :
32. Echinococcus, Gam6cz, vagyis inkább gamó~zgyarmat (Echinococcus-Kolonie) holmi
dió, egész dinyényi tömlő, melyben tiszta - és pedig fehérnye nélküli - savó foglaltatik; a
savóban puha falazatu fehér kisebb-nagyobb (dió egész almányi) hólyagok = fi6k-tömlök
úszkálnak, ezek ujra savótartalmuak, a savóban borsszem egész mogyorónyi tömlők =
iinoka-tömlök libegnek, az utóbbiak belfalán némi daraszerű csapadékot lehet szabad szemmel
megkülönböztetni, melyis a kutyában élő u. n. taenia ecliinococciis nevű galandféregnek dajkáiból (scolex~eiből) áll. Hogy mikép jut az ember gyomrábaakutya belében fészkelő taenia
echinococcusnak tojása, s hogy mikép furódik a kikelt féreg lárvája a vérbe, a májba, s a
többi zsigerekbe, hogy válik abból dajka (scolex) azt a mai zoologiák igen tisztán biiják
megfejteni.
.
33. Az u. n. pen'astorna denticulatiim, 1-1 1/ 2 vonal hosszu hengerded sárgáR-barnás
féreg, melyet kisded mivolta miatt csak 184 7 óta ismerünk. Többnyire kettő három van tlgyütt,
s többnyire már elmeszesedett tokban (capsulában) rejlik. Alig ártalmas.
.
21. .

B) Az ep eú tak bánt almai.
ln fiamatio catarrhalis ac:itta ductimm biliferoru.m és pedig :
34. Aciita, heveny.
35. Chronica, idült lobja az epeutaknak.
3 6. Inflamatio piirulenta vesicae felleae, az epeh6lyagnak genyedéssel járó lobja, -

ennek
oka többnyire az epekő.
3 7. 8zoritlás (stenosis) következtébén támadt másodlagos tágulata (ectasia) az epeutaknak.
3 8. Lithiasis fellea epeköképzödés.
39. Az u. n. distoma hepatici~m = a métely, ez egy tökmaghoz hasonló 8---14 vonal
hoszú és nagy számmal előforduló féreg (ritkán fordul elő az emberben). ·
40. Az u. n. distoma lanceolatiim 2-6 vonal hosszú, és uborka maghoz hasonló féreg.
Mind a két faj az epeutakban fészkel.
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41. A Distoma haematobfom, ez egyiptomban honos, a veré5czér vérében találtatik, Grisinger ott 363 bonczolat közt 117 esetben lelte meg ezen élődit.
42. Az crs6 giliszta, Ascaris lumbricoides, mely az epeutakba is befúrja és seregesen befészkeli magát, újnyi szélesre tágítván ki a májvezetéket (ductus hepaticus-t).

ha afféle ocker sárga : akkor zsírmáj, és pedig : j
ha puha, s az ~j benyo- (
matot megtartja :
\
ha nem tartja meg az uj }
benyomatot :

A májbajok meghatározásánál vegyük tekintetbe :
A) a májnak külsejét, a máj külsején :
a) a máj mekkomságát,
b)
„ államát,

Függelék:

zsíros elfajidás (degeneratio adiposa)
(phosplw1· vagy vilanymfrgezés :

/
\

=

kemnyés el/ay'itlás ( degeneratio aniyloidea)

f)
ha vöröses fakó szinii, kissé egyenetlen fölületü, vérszegény szemcsés törlapú, a máj metszlapján azt
venni észre, hogy a májlebenykéket savósan beszűrődött szegélyek veszik körül. Erősen kifejlődött sárgakór van jelen, a savóhártyák vérömlecsekkel· bélyegezvék. A G5rcsö a vesében zsiros
elfajulást tünt~t föl. A baj ritka :

Elterjedt terimbeles ;májlob
(hepatitis pm·erzchymatosa

dflfusa,)

g)
ha palaszürke v. feketés szürke, és }
pedig kivül belül :
= Festeny máj pigmentosü hepatis.

2.
kissebb :

színét,
B) a májnak belsrjét, vagyis metszlapját.

és pedig ha világos szürkés barna :

}

=

1

a)
egyszm·ü májsorv simplex :

at1·oplt ia hrpatis

ha világos, va.gy sötétes diemn s6rga,
azonkivül igen pelyhüdt és kifejlett = sá1·9a májs Jrv - atrophia flava hepatis:
sárga kór van jelen :
ha igen tömött sziv6s, ké1·ges, és kissé j
egyenetlen fölületű' vagy szem- r = oly májsorv, mely akár a tág akár
esés fölületű : .(E baj bövebb.en a
szoros értelemben ve.tt Glisson-féle tok
metszlap Illegitélésénél fog tár- '
lobnak következménye :
gyaltatni)
·
·
ha igen tömött és minden fokozatú szürke,)
vagy akár fekete : (E baj eleinte máj
· „.
· t a Gl'isson-ie
r.t.l e = festenyletakodásb6l eredt maJSO?'V :
no··uekedé
•
sse1 J'ár, mm
toklob, azután pedig elsorvadást okoz):
ha egy vagy két körülirt helyen mély behúzódást} = kiü1·illt tályognak, vagy kiiirűlt
venni észre a csak kevessé kisebb májon :
gam6cz-gya1·matnak nyoma.

l

B) Az epeutaknak, s
C) A verőczérnek kóros bennéke.

A)
A májnak .külseje.

4. §.
a) A májnak mekkoraságát illetőleg lehet a máj 1) nagyobb 2) kisebb.
1.
a)
ha a máj és pedig : ha a májnak szöv~tén valami } = egyszerű m{·tjtúltengés (hypertrophia
riagyobb }
különös föl nem tümk :
simplex hepatis)

.

ha igen tömött, és viaszfényű száraz lappal bír :

ha a máj }

„

=

e)

43. Phlebitis primaria venae partae, a veröczémek elsődleges lobja, minek oka a küleré5szak,
e bajnál a verőczér megváltozott vér és rostonya alvadékkal van betömve, a vérmegalvásának s igya tömképződésnek oka a meggyuladt verőczér belfölületének megérdesedése.
44. Phlebitis secundaria venae portae, a ve1·öczér másodlagos lobja. Ezen bajnál a szomszédságból sodortatik el valamely alvadék vagy pörk, vagy élődi a veré5czérbe s ez okozza idővel
a verőczérlobot.
Alakjára nézve lehet a bármily okból támadt verőczérlob :
u. n. phlebitis adhaesiva, midé5n t. i. a veré5czér falai összenőnek s igy májlebenyesedést
okoznak, - vagy lehet :
u. n. phlebitis sitppiirativa, midé5n bé5 genyes izzadmányal jár a lob.
Kásadagos (atheromatosus) elfajulás, fölötte ritka tünemény a veré5czérben.
Mielé5tt a májbajokat meghatároznók, megismertetem a kedves ügyfelet azon schémá·i;al,
melyet ezen májbaj-determinatiónál czélszeriinek vélek, s melynek alkalmazása képezi tulajdonkép a megigért Ariádnefonalat.

e)
zsfros besziirödés, (infilt1·atio adiposa)
részegesek bántalma :

d)

C) A veröczér bajaL

. e)

=

b)

ha ~ máj fölülete sima. és sötét}= n~áj vé1·böség hyperaemia hepatis (ho~y minéS
piros, vagy kékes piros
faJ vérböség, azt a metszlapról tudm meg) :

5. §.
b) A májnak úllamát illetőleg lehet a máj: 1) tömöttebb 2) puhább.
1.
ha a máj } és pedig ha teriméje nagyobb és szine barna }
'd:"l á. „ b .. „
.
= i u t m 7 ve·r oseg ··
tömöttebb
piros
:

ha teriméje kis~bb : (a májsor~ különbsége~t} =bár mi okb6l támadt m0j~orv,
a metszlap nzsgálatánál fogjuk megítélm) többek közt szerec.;endi6 máj is,
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1

ha az ujjbenyomatokat nem tartja meg, } = degenerati.o adiposa, zsfros elfajiide nem kérges
lás: (gyanu lehet vilanymérgezésre)

ha a máj göröncsös szemcsés = máj szemcsésedés (hepar granti. fölületű :
1 . latiim :
ha a máj lebenyes s ekint} = hepm·syphiliticiim vagy Obliteratio partialis
ba1·ázdás is :
ioenae portae :

2.

ha a máj } és pedig ha kisebb a máj és sárga (sárga kór } = heveny sárga májsorv Atrophia
piihább
is van jelen)
hepatis aciita:
ha n_~gyobb a máj : (Az e két b::"j közti{ = zsíros beszűrődés i:i.(iltratio adikulönbséget nézd lent a máJ metsz- í pasa, vagy hepatitis parenchylapjának tárgyalásánál)
' matosa.
6. §.
c) A májnak sz i n it, és pedig jellegzö avvagy irányadó színét illetöleg, lehet a máj : 1) sötétebb barnáspiros, 2) szürkés, 3) sárgás,
1.
.
ha a máj
} = vérbőség hogy idült e vagy heveny, cselekvő-e vagy szenvedő, azt
sötétebb barnás pfros
a máj metszlapjának tárgyalásánál látandjuk meg :

2.
ha a máj
1
szürkébe játszik
( = festenylerakodás, (pygmentosis hepatis,
v. akar f eketésbe : '
3.
.
és pedig
nagyobb és } = inJ'
. ,+;ltratw
. a d'iposu vagy pyme l osis
. :
puhább
ha sárga }
nagyobb de nem puhább : = degenemtio adiposa v. phosphorica :
kisebb és puha, de meg szívós is : ]

=

atrophia flava hepatis.

kisebb , de tömött } = cyrrhosis hepatis, vagyis előrement tágfrtelmü Glissonés sz ivós :
/éle toklobb6l eredt májsorv :

4.

1

:

1

ha vöröses fakó, ha megnagyobbodott / = hepatitis parenchimatosa d~ffussa. elteijedt
törékeny, dmvás szemcsés, metszlappal \ terimbeles májlob (igen ritka baj)
bir és sárga kór van jelen :

B)
7. §.

a)
barnás vörös ] ha rendes terimével bir : ]

=

ha kisebb] s ha a máj puha de szívós

1

Atrophia aciita riibra heveny vörös
rnájsorvadás és sárgak6ros tilnetek
vannak jelen :

ha nagyobb ] = hypertrophia simplex, eyyszerű májtúltengés:

b)
sáppadt sárga ] ha az ujbenyomatokat megtartja ]

ci1·1·lwsis hepatis :

c)
rheum sárga, sokkal ki-)
.
.
sebb s puha, de szivós J = AtroJ!hia flava hepatis acuta, heveny sá1·ga májsorvadás :

d)

olivazöld a) ha szétmálló puha és blizös ] = rothadás :
fJ) ha puha, dc szívós ] = Atrophia flava acuta, heveny sárga májsorvadás :

e)

szerpentinzöld a) ha puha és bűzös] = rothadás :
f)
fJ) ha puha nem bűzös és szívós ] = pigmentosis epefest1;,ny lerakodás :
ha.ragos vörös ] = hypm·aemia aciita, heveny vé1·böség, és pedig :
ha heveny tüdő - vagy szívburok - vagy szívbelhártyalob van jelen:
a) hy~e1;~emiá awta passiv~, heveny szenvedő vé~böség;
ha szesz-buzu a gyomor, és vérbőség van a koponyaün szervekben dobzódásra
lehet gyanítani, s igy lesz a baj :
'
fJ) hyperaemia acuta activa, heveny cselekvő vérböség :

g)

.„
k6} és még hozzá megnagyobbodott}
01 oses 1a
é
r
„

r"

'

J.'

s egyenet1en 1ö1ü 1etu

= hepatitis parenchymatosa dil+iisa terimbeles
. máJlob,
.
el teryedt
(igen ritka baj.v'
!) '

h)

szürke, szürkésbarna feketés ] = p .'gmentosis hepatis, f estenylerakodás, festenymáj :
tiszta fekete

=

1)
melan,osis (ezen baj igen ritkán te1jed el az egész májra) vagy :
2) tarka szinű, s ekkor :

a)

ha barnáspiros pettyek mutat- ) hyperaemia chronica, idült vérbőség vagy tág értelemben vett
koznák szürkés metszlapon, ~ hepar moschatum szerecsendiómáj,
v~gy szürkés pettyek barnás-\
a) ha szokványos része-} = hyperaemia acti,oa cselekvő
1
piros rnetszlapon
gesnél fordul elő
vérbőség,
fJ) ha idült szív és tüdő} = passiva hyperaemia szenvedő
baj van jelen :
vérbőség,

=

ha sötétbarnás mezőn részint szürkés, részint l _
. .
.
s~rgás pettyek mutatkoznak, s a máj meg- ~ - szo.ros. é1 t~lem~en vett . hepar m oschatiim,
k1sebbült és vérszegény
J szerecljend16máJ.

c)

rende$ állapot,

=

1

J=

b)

A máj belsejé.t, az az metszlapját megtekintvén találhatunk vagy a) nem tarka,
hanem egy/éle színt, ez lehet :

~

ha szivós, kérges, és megkisebbedett

infilt1·atio adipo~a, zsfros beszűrődés :

ha halványbarna mezőn fakó reczézet mutatkozikl . zsiros _besziti-ődés a~ első időszakban (a baj
a valamivel lazább és törékenyebb májon .
~tönkre JUtottaknál főleg gümősöknél, vagy
·
·
J rákosoknál fordul elő :)

d)

fakó mezőn barnás pontok mutatkoznak a ren- l = zsíros beszűrődés a második időszakban
desnél puhább és vérszegényebb májon és zsir- ~ ezen baj is tönkre jutottaknál fordul elö, '
csíkok a késpengéjén :
. J
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e)

zöldessárgás pépállamú körülírt }ha a górcső gamóczhorgokat} =
helyek a metszlapon :
mutat :
ha a górcső nem mutat } =
gamóczhorgokat

n)

régen elhalt gam6cz tekpnek
maradványa:

koromfekete }
gumók

félig fölszívódott tályognak

o)

maradványa,

f)

zöldessárgás ge.o.yszerü anyaggal telt több- } = hep~titis geniii;ia, ~- hepatitis ~iippi.trativa cirnyi1:e csoportokban sereglett üregek
cztmscripta, valódi rnáJlob, genyedo má;lob,

g)

hig sárgászöldes (epés) folyadékkal telt~ = ectasia, v. dilatatio diictmim biliferorum az epeutak
üregcsoportok, melyek az epeutaknak másodlagos tágulata, miután epekő, vagy más test
(különösen ezen utak végső ágainak) által valamely elsődleges .epeuti szűkület hozatott elő,
felelnek meg :
h)
genyszerű anyaggal telt ürek, l = pylephlebitis, vagy irnflamniatio venae portae szippitrativa,
melyek a verőczér némely ágá- ? genyedö veröczér-lob, van t. i. egy nem genyedő (egy u. n.
ban fordulnak elö :
J hegedő) is.

.

k)

nagy számmal elhintett kendermagnyi vagy na- l = lymphoma, nyfrkdag, ez alkalommal a górgyobb vagy kisebb szürkés fehér szemcsék - a ~cső tü.lszám~al leli a f~~érvérte~tecseketaz
nyirkmirigyek erősen megdagadtak s fehérek : Jaz, leiichaemia fehérvéruség van Jelen:

l)
)
l
.
h .
mogyoró egész diónyi üregek, } . a h~ a vér egészen } = apop exia sanguinea cum r exi:
melyek vérrel telvék
k1takar1tható :
véres guta :
(3) ha a vér eltakarítása ·
..
„
nem sikerül, mert szívós~= tiimor erecttlis, diizzadekony dag,
gerendezet hurkaiban fogmelynek alkata a mony barlaltatik :
langos testéhez hasonlít,
.

'\. = melanosis hepatis fekete (esteny lerakodás :

J=

cancer melanodes, fekete 1·úk:

kérges szövetbe ágyazott szálkás, vagy lemezes vagy rögös}
l
kernényded lerakodmány :
= osteoma, crnntc ag :

p)
puha fallal bíró) a) ha borsó vagy mogyorónyi áttünő falazatu} = cystis serosa simpkx,
hullámzó tömlők fa tömlő, mely savót tartalmaz
riv6ka :
(3) ha a savóval telt tömlő több irányú } = echinococciis multiloC'ldaris több
sövényekkel bir
üregű gam6cz :

r) ha egy savóval telt tömlőben több apró l
fióktömlő, s talán ezekben még unoka tömlő ~ =echinococcus,gam6cz, vagyis

J

is foglaltatik :

gam6czgyarmat.

Függelék.

B) Az epentak bajai.

i)

szürkés v. sárgás fché-1 a) ha borsónyi tokot képez l = cysticerciis celliilosae, ii. n. bors6ka
res kisebb-nagyobb gu- ~a gumó. és benne némi. féreg ~ vagyis az emberben tanyázó taenia
mó v. gumók
J van be burkolva :
J soliumnak dajkája (scolexje) :
(3) ha turó vagy sajtszerű s l
ha egyebütt is találni gümőt a ? = sárga giimö, tiiberciifom .ftaviim. :
szervezetben
J
r) ha agyállamu és szinü s)= cancer medidlaris, velős ?'ák (a górcső
egyebütt is akadni rákra
f medre s (al veolar) szövetet lel föl,
o) ha kocson)ra államú a } = cancer gelatinosus,
.
k·ocsonyás rák:
gum Ó v. a gum Ók
e) ha górcsöileg belhámi sejtekből).= r,ancer epithelialis v. cancroid
áll a tömöttecske gumó
f belhámi rák :
e)
· d!J,g ·
. ha szürkés gumó kiemelkedik a metsz·- 1--- S'yp h, 1'loma bn.Ja
lapon, és barázdás, lebenyes a máj :
'
· ·

a) ha tömöttek
~) ha puhák

1. Az epeiitak tágitlata már a máj metszlapjának megítélésénél tárgyaltatott, megemlítendők

még:
2. a porzó, vagy mák, vagy köles: vagy kendermagnyi, vagy akár még nagyobb sötét
zöldesbarna, néha pedig sárgás szürke, keményded és fehérszurok-törékenységű képletek=
epekövek, a bántalom neve cholelithiasis, epekőbaj.
3. Az ismeretes ascaris liimbricoides, ors6giliszta, mely olykor sokad magával furódik be
az epeutakba, melyeket újnyira is ki bir tágítani.
4. A tökmaghoz hasonló képlet (rendesen nagy számmal) = distoma hepaticum, métely,
5. az uborkamaghoz hasonló képlet vagy képletek = distoma lanceolatiim,
6. az epevezeték (ductus choledochus) nyákhártyájának meg-l=catarrhus diictiis choledochi
duzzadása, és barnás vörös szinesedése (olykor a duzzatag állapot raz epevezeték (hibásan közös
elzárja a cső üregét: s ekkor sárgakóros tünetek merülnek föl) J epevezeték) hurutja.

C) A veröczér bajai.
Ha a veröczér egynémely ~í.gaiból geny árad, mint!= pylephlebitis, v. inflamrnatio venae portae
valamely tályogból :
J su,ppiwativa, genyedő verőczér lob.
ha rostonya alvadék, mely nagyobb részt elkorhadt s némileg túró l
pykphlebitis adhaevagy tapló külemií, találtatik a verőczér futtában, s a májon mély ba- ~ siva, hegesztő verőczérrázdák mutatkoznak :
J lob.
Górcső segélyével észlelhető a vérben, a distoma haem:dobfom.

=

m)

vérrel telt ürek, de a vér szürkés fehér agyszerű }
l
„ ák
··1
= cancer haemato c es, verr :
gyurmáva1 van vegyu ve
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m edenczének nyugati partmagaslatát k épezi. Mindakét partdombsor földtanilag is megegyezik mint az a földtani vizsgálatokból kitünik.
' Ez K assa városának földirati fekvése: földtani viszonyait átvizsgálandó kirándulásaimban azon r észletes tájtérképet (Situationsplan) használtam, melyet a Kassán tanyázott cs. k.
vadászezred tisztjei 18 5 7/ 5 8 -b an báró Maroicic őrnagy parancsnoksága alatt k észíttettek. Ezen
eredeti térképnek mértéke igen nagy, b. h. = 200 b. öl;
Földtani kirándulásaim közben tehát a következő kőzeteket találtam K assa környékén:

B) FÖLD- ÉS VEGYTANI ÉRTEKEZÉSEK.

Kassa sz. k. város környékének földtani viszonyairól. *)
SZEKCSŐ TAMÁS tanártól.

Kassa Felső-Magyarországnak legj elenték enyebb városa, fekszik Abauj megyének
éjszaki határánál 38 0 56'-nyi F errotól számított k eleti hosszúságban és 48 ° 42' 51" é.
szélességben Lipszky szerint. Határának egyik r észe éjszakon a szomszéd Sárosmegyébe
ér, mert Tehány és Kavacsán helységek , melyek még Kassa városi uradalmához tartoznak,
már Sárosmegyében feküsznek.
·
Földirati fekvésénél fogva Kassa egy távolabbra terjedő h egyrendszernek végágazatj án
és a Hernád vize által áthasított lapálynak kezdetén terül el. Azon hegyágazatok ugyanis
melyek Kassát éjszak.ró} bekerítik s melyek geolog iailag is egymástól különböznek, két hegylánczhoz tartozó végereszei. Az egyik, - mely a kassai határt Bélánál éri, onnét k ét főága
zatra szakadván délkeleti irányban a városhoz közel edik s itt a Csermelyvölgy mindkét
oldalát képezvén a Bankóheggyel végzödik; nyugatról azonban Arany-Idka környékén az
Ida patak völgyét bekerítvén Tőkés és Miszlókán túl, egészen Kis- és Nagy-Idáig vonul, ezen hegylánczolat a gömör - szepesi ér czh egység·nek azon r észéhez tartozik, melynek föjclleme a palakőzet.
Ettől különböznek azon hegyek, melyek Kavasán éjszaki részén Sárosból érvén, a Hernád völgyét szegélyezvén, Tehánynál a folyó szorosának jobb partján a Kassai várhegy
Hradora által az előbbi h egycsoporttal egyesülnek. Itt az uralkodó kőzet a mész; a h egység
pedig mint a sáros-szepesi Branyiszkó végnyulványainak tekintendö. T ehány felett e hegyek
közül bontakozik ki a H ernád, vadregényes festői szépségű völgyet képezvén és Hradova
alján ér ki alsó folyásán ak szélesebb m edenczevölgyébe, mely tehát Kassánál vevén kezdetét Abaujmegyét hosszában délfelé majdnem közepe táján átszegvén egészen déli határához
terül el, és azután a Sajó körötti síksággal együtt Ónodnál a nagy magyar alföldi }apállyal
egyesül.
.
Ezen medenczét teh át, melynek éjszaki végén Kassa városa terül el, éjszakról magas
hegycsoport zárja b e 2500-3000 lábnyi csúcsokkal; kel etről egy dombsor keríti be, mely
Tehánynál a széles Kassai h egyet (1036') képezvén dél felé egész Széplakig vonúl és Hernád völgyét a Tarcza völgyétől választja el. Hasonló dombsor keríti b e a folyó medenczéj ét és Kassa városa határát nyugotról is, hol a partmagaslat a Bankóhegytől elválván, több,
de egyenközűen dél felé h aladó domblánczolatban egész Pólyi h elységig húzódik s a kassai
*) Mint sajnálattal értesültünk, e j eles czikk tudós
hamvaira!

s ze rzője,

ez év elején Pozsonyban elhunyt. Béke
A szerk.

J egöc:.ös tömegkő:etek : (l\fassengestein e)
gránit,
diorit,
agyagpala és csillámpala,
kvarczit.
Üledékes kőzetek: (Sedirncntar-Gestein.)
tömött mészkö,
márga és rnésztuffa,
tályog ,
k éplékeny agyag
lösz és özönvízi hömpölyök.
Turl'1szkőzetek : (Trümmergesteine)
agyag- és mésztorolvány,
homokkő,

kesely kő.

Mostkori

képződmények

:

A gránit csak egy helyen tör ki napvil~gra a pala alól. t. i. ~ass~tól délre ~ekvö ~ka izt6hegy kőbányáj ában. Itt e kőzet hatalmas szikl~tömeg?en eme~edik ki, .és k épezi az,ahg o-80
1. magas n evezett dombot. A kőbányában lefejtett kőzet lehetővé teszi, hogy a kőréte 0 ~k
egymásutánját megvizsgálhatjuk. A domb legfensőbb ré~zén van agyagos . televényföld a.bg
1 lábnyi vastagsággal, mely szántóföldekül használta~ik, erre k.övetkezik. 2-~, lábnyira
kavics, azután ölnyi vastagságú ~gya~pala, t.ovábbá ~naJsz és gránit. Utóbb.i ketto váltakozik s azért itt a gránitot úgy tekmthetjük, mmt a gnajsznak módosulatát. Szmtoly átmenetet
tapasztalhatni a csillámpala és gránit közt.
.
.
.
Az itteni crranitnak elegyi·észei közül a fehérszmű földp.át k épezi a nagyobbik részt,. a
kovacr a ki sebbik felét és szürkeszinű; a csillám pedig csak itt-ott gyér en beszórva, de mi~
dig a~ánylag nagy és vastag lemezekb en találtatik; szinre nézve szürkésfehér s ásványtamlag valószini.íleg mint kalicsillám bizonyodnék be. Járulékos eleg~észek nem találtatnak
benne. A kőzet mint már említém fejtetik a bányából s b ecse a kas~m1 lakosságra nézve már
annyival is nagyobb, minthogy e nagy keménységű kőnek más lelhelye a környékben nem
ismeretes.
A diorit képezi kiterjedésben a Hernád vadregény es hasadékvölgy oldalát Tehány f?lött.
Jobb oldalán ugyanis a Hradova alját képezv.én egy h elye.n palástömbör (_Thonsch1efer~
Mulde) által megszakasztatik, de majd a kassai várh~gy déh .oldalát, . vala~mt a tehány i
szoros egész hosszában balfelö~i p~rtdomboza~át képezi s ~. Darmshegy1g.. terjed el. A H ernád tehát dimi.t között vájta k1 Útját a kassai medenczevolgy felé. A volgynek bal oldala
lépcsőzetes párkánymagaslatokból emelkedik ki, mi talán ~ folyónak fokozatosan történt
kivájulásának tulajdonítandó; mi.g a tulsó part a Hradova alján meredek hegyfalként emelkedik s itt-ott sziklás oldalait a viz mosta alá.
helybeli diorit durvamagvu válfajokhoz tartozik; zöldesfehér albitjegeczeit kereszt-
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vonala.rr-val könnyen kivehetni; a szarufényle feketés - zöld szinti, könnyen hasadó, gyakran
Téteg-ooen rakodott le, mi által a kőzet palás szerkezetet nyer; ily dioritpala a Hernád völgy
jobb ·oldalát szegélyzi, mig a tulsó parti diorit járulékos elegyrész gyanánt vasfénylét tartalm-az, mely lemezes szerkezetben a kőzetet olykor vékony erekben hasítja.
Kassa környékének kéízetei közül legnagyobb kiteijedésben fordul eléí az agyagpala.
Kassának éjszaknyugati hegysége, mint már említve volt, tartozik mint végnyulványa azon
gömör - szepesi palatömegű érczhegységhez, mely Libetbánya és Zólyomnál kezdödvén
keletre Kassáig terjed s magában oly nagy mennyiségű érczet tartalmaz, _hogy az abban
Tégóta virágzó bányászat miatt méltán megérdemli az érczhegység nevét. .A város határának
é. nyugati szélén, Miszlóka völgye felső részében Báska és a miszlókni va kohó közt, az,
agyagpala magas hegyekben emelkedik, s éjszak keleti irányban ívalakban vonúl Csermelyvölgy felé; itt a völgy patakja mélyen vájta ki medrét a palába. E ha adékvölgyön át vonúl
a szepesi országút. A pala azonban a Csermelyvölgy bal oldalát is képezvén Kavecsán faluig
terjed, innét a kéízet határa dél felé vonúlván Sztrázsna aljánál és a Szárazvölgy jobb partján htízódik, s a hernádvölgyi kőzetek szomszédságába ér; Csermelyvölgy nyilá ánál k ezdő
dik a palaöv déli széle s vonúl a szeggyártól Bankóhegy alján délnyugati irányban Rozália
hegyig, hol a forrás közelében a kiálló palaszikla, a szomszédközet és az agyagpala közötti
határvonalat világosan mutatja. Innét ismét éjszakra fordúl az, s a bankói mélyút mentében
szántóföldeken át Blisz és Erdőalja felé húzódik, honnét ismét a Kuhgrund árka mentében
az erdéít átmetszve a miszlókai vaskohóhoz ér s ott ugyanazon völgynek tul ó parti palakéízetével egyesül.
Ezen lell:t zónában a pala több kiváló magasságú hegycsúcsokat képez, minő a Farkastető, l\fiszlóka és Tökés közt; Kőhalom, Zlamantető, Branyiszkó és Nagy-Baraczke Bankó
közelében; Dubcsó szarva, Harbók, Sztrázsna é Nagy-Hradek a Csermelyvölgy baloldalán.
Miután azonban e vidékről részlete ·ebb magasságméré ek hiányzanak, ezen és több más
heg) csúcsoknak magasságait ezúttal nem közölhetjük:.
Ezen összefüggéí palatömegen kivül a kéízet még nehány elkülönített helyen tör ki
idegen kőz~tek alól. Igya Hradova éjszaki oldalán a Hernádvölgyben, hol a pala kitünő
hasadású, sima és vékony lemezeket képez, s azért jödöpalának használható volna, ha nehezebb mállékonyság mellett nagyobb tartóssággal birna. Az ottani kőbánya leginkább, e miatt
hagyatott abba, ha még azonkívül a munkának hiányos kezelése és czél zerű szállítási eszközök hiánya nem akadályozta volna ezen iparágnak felvirágzását.
~gy második elszigetelt palarészlet találtatik siintén Hradovának délnyugati oldalán,
hol d10nt, homokkő és márgás mész között emelkedik ki. - Ezen palának szine szürkés,.
erősen csillogó, a zsirlának fölvétele által zsírfényű és talkpaliba átmenő (13 z.); hasonló
válfaja a palának találtatµr Szárazvölgy kőzetei között és a szeggyár melletti kőbányában.
Harmadik elszigetelt elöjötte a palának 'rehánytól éjszakra a falu közvetlen szomszédságában találtatik, hol az igen mállékony csekély kova - de annál nagyobb agyagtartalmú
pala a Tapolcsány felé vezető árkos út partját a diorítos Darius heo-y é a harmadkori hömpölyök között képezi.
b~
Déh-e Kassától, a hajdani Akasztódomb déli végén találtatik a palának negyedik elkülönített lelhelye. Itt a barczai kőbánya kőzetei közül az agyagpala a harmadkori. kavicson
· alól mered ki és valószínűleg gráníton fekszik, mint azt ugyanazon dombnak ·éjszaki oldalán
levő kőbányának ismertetéséből már tudjuk. Az idevaló valamint a veres rák" közelében
az ötödik elkülönített lelhelyen lévéí pala homokos sze~csékkel telt, kevésbé hasadozó, inkább érdes törésű ~ala, mely vál!aj werfeni palának neveztetik. Az akasztóhegyi kőbányában
láth~tó az agyag csllUmpala közti átmenet, mely utóbbi ismét granitba megy át. Ugyane~
látszik a vörös rák" czimíí fürdőház közelében lévéí kőbányában. Itt az 1 lábnyi vastag
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televényföld alatt következik 9 lábnyi őskori agyag és kavics, azután l' vastartalomtól vé>'.rösített agyagpala, to:ábbá l' csillámpala réteg, mely utóbbi zöld esszürke agyagpalába- s
végre .homoko~ werfem paláb~ megy át. A csillapal -t itt tetemes keménységet mutat; az erő
sen csillogó cs1llámnak rétegei váltakoznak szürke kovaszemcsékkel. A palarétegeknek általános csapásuk itt, valamint a_bárczai kőbányában é. ny.-ról d. k. felé tart.
Vasoxydtó] vörösít~tt agyagpalára akadunk még a bankói erdő-szél közelében, Blisz
nevezetű határon, hol mmtegy 4 öl mélységű barlangot alkalmasint bányának vájtak a ke
mény.sziklába. Által~ba1: nagy változatosságot mutat színben és keménységben a csermelyvölgyi agyagpala. Mmt Járulékrészeket találni némelyekben széntartalmat Bankó és a Csermely felső szurdokaiban, hol köszéntclepet gyanítanak némelyek az elhagyott bányatárnából, Bankó fürdőháza közelében, a keresett érez helyet grafitpol6,t na()'y mennyiséo-ben
szállítának ki a bányászok, de a kőzetnek sem mennvisé()'e
sem minöséo-e
~mm olyan ' hoo-0 3J ti
0
a grafitnak értekesítését lehetővé tenné. Különben a palában kerestetett n hajdani valamint
a még meglévő bányászat áldása. Mert kvarczit - ereiben, melyek a kőzetet átszeldelik,
vas - réz - sőt néha arany -: és ezüstérczeket találhatni, miért is Ka:-sa határában haj-dan a bányászatot magánosok is nagy mértékben üzték; j elenleg azonban ezen iparág itt
majdnem egészen megszünt. Bányászati szempontból Kassa környékét méo· alább bővebben
tárgyalandjuk.
tA kvm·czit nagyobb tömegekben Kassa vidékén többnyire a homokkővel eo-yütt fordúl
elő, azért e két kőzetet földtani térképemen ugyanazon színnel j elöltem meg. Nagyobb rész!etekben a kvarczit következő öt helyen találtatik : a kassai várhely (Hradova) gerincze
Kőhegy K avecsán falunál, Vörösdomb nyugatra a szeggyártól, Háromkút és a fehérkere zt
melletti Bányalyuknál a Kalváriahegy megett, Bankó felé vezető útnál s végre .Miszlókától
éjszakra Branyiszkó és Erdőalj dombjain. Legkiteijedtebb tömegű a Hradován találtató krnrczitszikla. A hegy tetej e é. ny.-ról d. k.-re nyúló gerinczélt képez, melytől olykor szekérnyi
nagyságú hömpölyök és omolványok részint a száraz völgy felé, részint a Hernád medrébe
.szakadtak le s ott a folyó nehezen küzködö hullámainak amúgy is szoros tekervényes útját
állják el. A hradovai kvarczit színre nézve fehér, oly tömött, hogy aprójegeczes szemerei alig
kivehetők. Megegyezik azon tulajdonságokban a kaveczáni kvarczit, hol a homokkővel a
Kőhegyet képezi, különbözik ettől a vörös dombi és a szomszéd bán yal yukaknál fejtett kvarczit,
mely sárgás színű és sajátságos tulajdonaihoz tartozik az, hogy számos hasadásaiból és nagyobb
likacsaiból az idegen mész - vagy agyag tömrészeinek elmálása által a kőzet oly külsőt
nyert, mintha szétvagdalva volna. Mint járulékrész fordul elő benne néha vaspát és vörös
vasércz, jegöczös yasfényle szakadékaiban pedig kalczit - jegeczek mutatkoztak . olykor ..
Branyiszk6 isErdőalj kvarczítja valamivel tömöttebb, de lényegéb en az előbbiektől nem igen
különbözik.
Ha a Kavecsántól éjszakra fekvő mészhegyeket, melyek már úgy is térképünk határain kivül esnek, vizsgálódásunk körébe nem vonjuk : akkor Kassa környékében tömött
mészkövet csak két helyen találunk jelentékenyebb kiteij edésben: Tehány é. k.-ti oldalán
Hernád vizén túl Keresztkő (Krizsni kamen) nevű dombon, és a folyó innenső parti dombsoron, mely Hradova aljától a város felé vonúl, s a kassai várhegynek elődombját képezi.
A tehányi mészkő szürkéskék, tömött, tetemes keménységű kőzet; helyenként odvas
s az ekkép alakúlt fészkekb en gömbalakú volítnemű szerkezetet mutat. Miután kövületeket
még eddig nem találtak benne, azért korát meghatározni bajos; külső tekintetre a lajthanem{i mészhez hasonlít. A tehányi keresztkö mészkőbányái szolgáltatják Kassa környékének a legtöbb mészkövet, melyet czélszerűen építésre, de kevesebb haszonnal mészégetésre
is használnak. A hradovai tömött mészkő ez előbbinek tulajdonságaival bir, de átmenete
észrevehető. Jelentékenyebb mészkőbarlangok nem ismeretesek e környékben.
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Közvetlenül ez utóbb nevezett mészködombhoz csatlakozik a márga és mésztziffáb6l álló
dombvidék mely a Csermelyvölgy bal oldalának végnyulványainál, a Hernád felöJi részén
kezdödvén é. ny.-ti irányban vonúl s a csermelyvölgyi pala és a hradovai diorít - kvarczít
közötti tömbört (Mülde) egészen Kavecsánig tölti ki. A márgás mész képezi itt a Szárazvölgy keleti oldalát, szolgáltat gödreiben meglehetős épitőanyagot s legmagasabb felemelkedését éri el L yiscse és Vitalyina magaslatokban, melyeknek feltúrt és. gödrös tetejéről valóban festői szépségű tájkép nyilik részint K assa, de még inkább Epeijes felé.
Az elödombon talált márga sárgás fehér színű, földes törésű, csekély keménységü kőzet;
könnyen elmállik s akkor többnyire kis lemezes töredékekre oszlik szét; tartalmára nézve
homok, agyag és mészből áll, mely alkatrészek közül agyagot legnagyobb mennyiség bir
s azért az úgynevezett agyagmá1·gához számítandó. A szárazvölgyi mésztz~ffa sárgásszürkés,
különböző tömöttségű, felette likacsos és könnyen elmálló ké5zet. T ömöttebb faju darabokon
finom vöröses sárga erek látszanak, melyek nagyító alatt mint igen vékony hasadékoknak
biz~myúlnak, s ezek idegen anyaggal, többnyire homokkal és agyaggal vannak kitöltve.
Az imént leirt helytől elkülönítve találiuk még a homokos márgát: a kassai kalváriahegyen túl Bankóra vezető úton a Fehér kereszt mellett. Mindezen nemei a márgának, márgás mészkőnek és mésztuffának, úgy látszik a Szepesváraljai mészköfajokkal együtt a harmadkori eoczén - képződményekhez tartoznak, ámbár kövületeknek eddigi teljes hiányában korukat egyelőre nem ismerjük.
Tehány mellett a falu é. k.-ti részére csatlakozó partdomb, agyagos televénytalaja alatt
teij edehnes tályog képződmény mutatkozik. A falu lakosai pinczéiket ássák belé. A kEfaet
kékes-szürke, törékeny s kék agyagra szétmálló. Fölében emelkedik: a már tárgyalt Keresztköri tömött mészkő. Valamivel nagyobb terjedel(\mben találtatik a tályog. Miszlóka alsó
végén a völgy j obboldalú hasadékárkában; a tályog itt kékes agyaggal beborítva. fordúl el ő.
Minthog·y a képlékeny agyag (plastischer Thon) itt e környéken több helyen jelentékenyebb tömegben fordúl elő, azért nem lehet említés nélkül hagyni. Kagyobb mennyiségű
képlékeny agyagot találunk Miszlóka közelében a völgy jobb partozatán, s ettől feljebb a
kohószomszédságában; azonkívül kisebb te1jedelmű tömegekben üsatik igen jó és a fazekasok által keresett harmadkori képlékeny agyag Tehány, K assa- Ujfalu és Szilvás Apáti falvak közelében.
.
Kassa városának közvetlen szomszédságában keletre és nyugatra nagyterjedelmű lösz
és harmadkori kavics s hömpölyelc terülnek el. Ezen képződmény a kassai határ éj szakkeleti
részén Budamér mellett veszi kezdetét, a nevezett falu és Tehány közötti magaslatot, a
Gyümölcsöst, Ortoványt és a szorosabb értelemben nevezett Kassaihegyet képezvén délvonalos irányban vonúl le Széplakig; mérsékelt magasságú hegyhátán részint szántóföldek, részint erdőség ('rurcsa erdej e), nyugati, azaz a város felőli oldalán a kassai szölökertek terülnek el. Ezen magaslat hosszának mintegy közepe táján, széles fensikra tágúl ki, melyen
Kassa-Ujfalu fekszik; legnagyobb emelkedését p edig a kassa-epeij esi országút hágóján,
(1036') és a H eringes hegyen (1060') éri; egész hosszában pedig választóhatárt képez a kassai medencze és T árcza völgye közt. Hasonló alkotású dombozatot képez ez őskori agyagés.hömpölyképződmény a város és a H ernád-medencze nyugati oldalán, hol a külváros házamak tőszomsz édságában emelkedő partnál kezdve nyugatra egészen Miszlóka völgyéhez,
s ennek alsó r észén túl Lőrintzke dombsorozatához, délre pedig Bárcza és Polyi hegységekig
elterül, s itt a lapályhoz érvén mostkori áradatképződmények által váltatik fel. Ezen terjedelmes képződményben kevés a változatosság. Felületén vastag agyagréteggel van borítva;
az agyag vöröses-sárga s vastartalmában gazdag; homokkal kellő arányban keverve Kassamiszlókai magaslaton fordúl elő, hol téglagyártásra kitűnő anyagot szolgáltat. Az agyag

némely helyeken, Baska-miszlókai domb ár~aiban , nagyobb mésztartalmánál fogva lösz nevii kőzetbe megy át. Nevezett árok torkolatjánál több ölnyi vastag réteget láthatni e képzödményböl. Legfelöl agyagos humus fekszik, azután következik vöröses tartalmú agyag
(Eisen Offerthon), továbbá. kékes képlékeny agyag és végre mintegy 4-5 lábnyi vastag lösz.
A falusiak házaik bemázolására. használják.
Ezen képződmény legnagyobb r észét képezi azonban a ka'Dics és hömpöly. Mily magas
hegyekké soroltatott fel e laza képződmény az özön hullámai által, azt itt Kassa vidékén
méltán csodálhatjuk, hol a harmadkori kavics - és hömpöly- kőzet ezer lábnál magasabb
hegyekké emelkedik. A hömpölyök fajait azonban könnyen számlálhatjuk össze : leggyakoriabbak a kvarczitok, azután agyagpala-, granit-, diorithömpölyök, találtatnak közöttök
továbbá homokkövek és torolványok. Nagyságuk különböző; leggyakoriabbak a fej - és
ökölnyi hömpölyök s ezeknek alakja többbyire gömbded. Nem ritkák és feltűnök ama fekete, vagy sötétkék szinií kvarczithömpölyök, melyek külső tekintetre agyagpalához hasonlítanak, lehelet által agyagos szagot terjesztenek, azonban súlyuk, keménységök s főleg
aczél általi szikrázás, kvarczitos j ellemöket könnyen elárulják . Ilynemű hömpölyök a Hernád kavicsai közt és az agyagpala közelében kimosott árkokban számosan találtatnak.
A torolványok (Conglomerate) is, minthogy e vidéken elkülönített helyiségeken nem
találtatnak, ellenben hömpölyök között számosan előfordúlnak ugyanezen képezet alá sorozhatók. Az itten található torolványoknak két nemét különböztetjük meg: az egyik neme
agyagos, a másik mészhomoko~ kötanyagb61 (Bindemittel) származott. Amazok gyakoriabbak
s köztük feltűnő j ellegűek a vaséleg miatt vörösbarna szinű torolványok, melyekben azagyagos kötanyagon kívül mint romrészeket, kovagot, agyagpalát, csillámpalát, granitot és homokot megkülönböztetni lehet. Meszes kötanyagú torolványok itt csak gyéren találhatók;
egyetlen példányomat a katonai temető közelében szedtem ki a domb hömpölyeiből.
A torlaszközetek sorába számítjuk a homokköveket és a keselykőpalát is, mely mindakettő
környékünkben képviselve van.
A homokkő mint fölebb emliténi itt mindig a kvarczittal együtt fordúl elő és a :fiatalabb
korú képződmények alól mered ki éles és csúcsos sziklagerinczeket képezvén. A homokkő
nek is tehát amaz öt lelhelye van, melyeket a kvarczitnál soroltunk elő. Kassának e legmagasabb hegycsúcs oldalát egy felül és pedig nyugatról a márgásméz, ellenkező oldalról pedig
a diorit és pala borítja, tetej e pedig, mely mintegy 2~0 ölnyi hosszaság~·a nyuló m~redek
gerinczélt képez, vöröses színű homokkőből és kvarczitb61 áll. Ezen germczélnek mmdkét
végén láthatók még Kassa ősi várának romjai. A homokkő felette kemény apró szemcsés
kovagos de kevésbé kivehető kötanyaggal; építőanyagnak igen ajánlható, de szállítása a
városba terhes és fáradságos. Különben a kassai várhegy mint közelfekvő kirándulási hely
a természet barátjainak :figyelmébe méltán ajánlható s i:agy~zerű tájszéps~geinél, valamint
a rajta található ősi várnak romjainál fogva érdeke annyival inkább emeltetik.
Vörösdomb és Bányalyukak mellett lévő homokkő az előbbitől nagyobb és szögletesebb
durva szemercséi által különbözik és szine szürke.
Lörintzke és Baska közti dombsor Kassától nyugotra sajátszerű torolványnemű kőzet
béH áll melyet szerkezeténél s alkatrészénél fogva keselykö-torolványnak és keselykö-palá,nak
ismerütl fel. A kőzet Lőrintzke erdejében, hol kövezetnek és építőanyagnak fejtetik, éjszakra
Háromvessző és Nyolczv.essző (Tripruti, Osempruti) nevezetű magaslaton át Baskáig vonúl,
hol a miszlókai agyagpalával egyesül: Szerkezetére nézve különféle módosulásokat mutat.
Leggyakoribb a szürkésfehér, palás szerkezetű, durva homok, agyagpala és kovadarabokból agyagos és homokos kötanyag által egybetapadt kőzet. Az elegyrészek nagysága
változó s néha e(J'ész
finom szemcse nagyságra száll ' le, mely esetben a torolvány
0
valódi keselykőbe megy által. Itt e kőzetet az agyágpalának kisérőjéül lehet tekin41
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teni; ipar czélokra könnyű mállékonysága mia:tt nem igen alkalmatos, azonban az erdőség,
mely rajta elterül, rendkivíH buja növényzetben iliszlik.
A Hernádvölgy talapzatát, s a folyónak hosszában mindkét partján a harmadkori hömpölyös dombokig elteijedö térséget, továbbá Tarcza közelében valamint Csermely Miszlóka
- patak és más árkok melletti téreket mostkori, azaz árvizi képzödvények töltik ki. A
Hernád hosszú és sziklás hegyszorosokból kiérvén a sikra, magával hord nagy mennyiségü
hömpölyöket, kavicsot és homokot, melyekkel gyakori árjai által a környező szántóföldeket
elborítja, s ekkép a földmivesnek a különben termékeny völgy gazdag t~rmésében helyezett
reményét teljesen meghiusítja . .Másik- káros hatása a folyónak abban áll, hogy medrét időn
ként megváltoztatván alacsony partjait alámossa s ekkép a szomszédos szántóföldeket uj
pusztítással fenyegeti. Évek folytán azt tapasztalja ugyanis a lakosság, hogy a folyónak
medre mindinkább a város felé közeledik. Ezen tüneménynek oka talán itt is, valamint
más hasonló irányban folyó vizeknél a földgömb tengelyekörüli forgásában keresendő. Baer,
sz. petersburgi tudós több európai folyókon kimutatá ugyanis, hogy a délvonal irányában
folyó vizeknél a meder mindig a földforgás irányával ellenkezőleg, azaz : jobb partja felé
imosódik ki a víznek röperejénél fogva; azon folyók tehát, melyek éjszaktól délre folynak ,
tdövel medrökben nyugot felé mosódnak, míg a délről éjszakra. folyó vizeken keleti kitérés
a pasztaltatik Ezen tapasztalás tehát a Hernád vizén is bebizonyúl. Mostkori átalakulásokhoz számítjuk továbbá a légköri lecsapódások által okozott árkok, szakadékok és vízvájulatokat, melyek főleg a lösz - és kavicsos dombokon számosan képződnek s mind a geolognak
mind pedig a gazdászatnak figyelmét ki nem kerülhetik. Leggyakrabban találjuk ezen árkos helyeket Kassa és Miszlóka közötti magaslaton, továbbá Tehány, Ujfalu közelében és
Heringes magaslatán, hol ezen úgynevezett földszakadások 5-10 ölnyi mélységgel birnak,
az ilyen árkos helyek a kassai szőlőket helyenként, mint Szilvás-Apáthi közelében telj e8
elpusztulással veszélyeztetik, a szántóföldek miveltetését pedig károsan gátolják. Erdős
helyeken gyérebbek, mely körülmény eléggé érthető figyelmezteté~ül szolgálhat arra, hogy
e káros elárkosodását a talajnak csak czélszerű faültetés által gátolhatni meg.
Egybefoglalván ezen részleteket földtanilag a következő eredményekre jutunk:
1.) Kassa környékében általában véve kőzeteiben kevés változatosság uralkodik; legnagyobb változatosságot mutat éjszaki hegyes vidéke;
· 2.) a hegységben két főközet uralkodik: az agyagpala a Csermelyvölgyi hegységben, és
a dio-rít a Hernád völgyben; amazt a kvarczíthomokkőzetek, ezt a mészképezetek kisérik;
3.) a Hern'-d medenczevölgyét hosszában mindkét oldalról harmadkori lösz - és kavicsképzödvények kerítik be, s elteijednek nyugatra a gömör-szepesi palahegyekig, keletre
pedig ~rarcza völgyén túl a Sóvári trachittömegekhez;
4.) kövületekben a környék ap.nyira szegény, hogy három vagy négy példánynál alig
ismeretes jelenleg több; ezek közül egy őskori vastagbörűnek zápfoga és térdcsontja a kassai föegyházban régi szokás szerint mint ritkaság őriztetik, egy mammut-fog a kassai föreáltanoda birtokában van, s végre egy őskori tapirneműnek foga, mely kutásás alkalmával találtatott, saját gyűjteményemben létezik.
Kassa környékének ezen földtani vázlata után tekintsük azt még bányászati szempontból is; szabadjon azonban e mellett látkörünket némileg tágítani és Kassának bányászatban
szegény határa körébe venni a közelfekvő szomszéd bányahelyeket is.
Kassa a legutolsó időkig (aug. 1867) bányakapitányságnak székhelye volt; a magas
kormány rendeleténél fogva ezen hivatal Iglóra tétetik át, de a kerületnek bányászati viszonyai lényegükben változatlanúl maradnak.
.
A kassai bányakapitányságnak hatásköre elterjedt egyrészt a kárpáti homokkő.vidéken
az ország határától keletre Mármarosig, másrészt a felső magyarhoni érczhegységben Gömör,

Szepes, Abaúj megyékben s a sáros-zempléni trachitviclékig. Eltekintve az érczekben sze-gény, de sótelcpekben nevezetes kárpáti homokkővidéket, és az opálokról híres sóvári traehithegylánczolatot, a kassai bányakerület hegységeit ércztartalomra nézve követk ező három
főcsoportra osztják fel:
az elsö vagy éjszaki, Hernád és Gölnitz vize közt terül el, s egészen Szepesmegyében
fekszik, föjelleme a telléres ércztartalom (Gangbildung) főképen rézérczek és vaspát tartalmával;
a második Gölnitz, Hernád és Sajó vize közt terül el Szepes, Gömör Torna és Abaúj
megyékben; itt a f ekvetes érczhelyzet (Lagerbildung) az uralkodó, s tartalmaz szinte rézérczeket és vaspátot de azonkívül nikoly, kobalt, ezüsttartalmú antimon érczek et és kevés
czinobert;
a harmadik csoport a Sajótól délre fekszik Gömörmegyében és többnyire barnavas és vaspát érczeket tartalmaz.
A második, azaz Sajó, Gölnitz és Hernád vize közé eső része az, mely a ka sai környéket bányászatilag legközelebb érinti s részint körébe zá1ja. - Ezen résznek uralkodó kőzete
a palakő, melynek egész terjedelmében a bányászat legélénkebben üzetik; ez Dobsina vidék én diorittal (gabro) váltakozván, tömbörciben gazdag kobaltérczeket tartalmaz. Dobsinától
keletre Szomolnokig találunk egyes bányamíveket, melyekben telléres és fekvetes érczeket,
nevezetei>en fakóércz et ezüst nélküli rézérczeket, (melyek a bányászoknál itt gelfé1·czeknek
n eveztetnek), vaspátot, barnavasat, higanyt és antimont tartalmaznak. Utóbbit leginkább
Rozsnyó közelében Csucsomtól Szomolnokon át Arany-Idka felé teijedö vonalban találhatni.
Jelentékeny bányaüzlet virágzik Szomolnok vidékén, mely a kormány részéről miveltetvén, aránylag szegényes érczekből, de a legmélyebbre hat6 bányáiból ezen bányakerület
összes réz termelésének több mint negyedrészét szolgáltatja.
A szomolnoki palában három érczfekvet találtatik, melyek közül a leghatalmasabb 10
ölnyi vastag, csapásuk kelet felé tart, hajlásuk 60-80 foknyi; az érezek kizárólagos gelérczek, azaz ezüst tartalom nélküli rézérczek. A három fekvet között terül el ugyanannyi
körded alakú tömzs (Stock) vaskéneges rézkovagga] betöltve, melyekről ismét a legnagyobbik 70 ölnyi vastagsággal, 200 ölnyi eddig ismeretes hosszúsággal bir s a szomolnoki czementvíznek kimeríthetlen forrásáúl tekinthető. Ezen réztömzsökben folytonos vegybontás
megy végbe, melynek következtében rézgálicztartalmú vasgálicz képződik s ez kilúgzás
által adja a czementvizet, melyből a réz fémvas által kiválik. Hogy a gáliczképzéshez megkivántató légnedvesség és hév hatása előmozdíttassék, azért a réztömzsöket feltá1ják s a
nyert érczeket elmállani hagyják. A felbomlás által annyi szabad hév képződik, hogy a
tömzsök közelében a hévmérsék, daczára a folytonos szellőztetésnek, mindig 30 ° R. felett
marad s ekképen a szétbontás tényezői saját hatásuk által tartatnak fel. Gazdagabb rézérczeket a kohóban olvasztják be.
Szomolnoktól tovább keletre Metzenzéf és Jászó felé magánvállalkozó által kisebb
mennyiségű fakó és gelférczek, antimon és vaspát ásatik.
Kassához legközelebb jelentékeny bányahely Arany-ldka. Itt az agyagpala lassanként
csillámpalábtA. és gnajszba megy át s több te,llérek által nyugat-keleti irányban s 3-4-foknyi hajlással keresztül hasíttatik; vert antimon, horgkének, kénkovag és arzénkovag; ritkábban fordúl elő rézkovag és vaspát. A: vas - és rézkénegek kevés ezűstöt, de e mellett aranyat is tartalmaznak; az antimonérczek és horgkénegek többnyire összeforrva találtatnak
s legtöbb ezüstöt tartalmaznak és pedig mélyebb fekhelyeken többet, a felsöbbeken kevesebbet, de mindig csak oly helyeken, hol az agyagpalában haladnak; más kőzetben a tellérek nemes becse csökken.
Utolsó években Arany-Idkán a kormány által Üzött bányászat örvendetes fejl6désnek
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indúlt s mellette a magánűzlet is több mint négy év óta szépen gyarapodik. Eredetileg
Arany-Idka Kassa birtokához tartozott, most is a legrégibb bányatelepítvényeknek egyike;
mult században a város az egész bányaterületet erdeivel együtt az akkoriban jövedelm ezőbb
úgynevezett lőcsei ház-ért cserélte be. Jelenleg Arany-Idka összes fémtermelése évenként 23000 fontra megy fel, mip.tegy 200,000 frtn yi pénzértékben.
Arany-Idkától k eletre találunk még néhány egyes bányavállalatokat, úgymint Tőkés
mellett, honnan a vaspát a miszlókai kohó számára szállítatik, Opázkánál a r égi kfü;zén - és
rézbányát több más kisebb vállalatokkal együtt a Csermely és Hernád völgyében már elhagyták. Kassa legközelebb szomszédságában még csak Béla és Kavecsán melletti m~gán
bányavállalatok érdemelnek említést, a mennyiben az azokban ásott szép rézérczek még a
legközelebb múltban dús reményekkel kecsegtették a vállalkozókat.
A sóvár-tokaji trachitvidéken, Kassától délre fekvő Telki-Bánya, F első-Magyarország
nak monda szerint a legrégibb bányászati helye, hajdan nagy sikerrel és nagy terjedelemben
űzhette a fém termelést főleg aranytartalmú ezüstérczekben, mint azt a számos régi gödrökből
és két elhagyott főtámából következtetni lehet ; jelenleg itt egy zuzdát építettek és az érczekből az ezüstöt nedves úton választják el.
Ugyanazon hegysornak egyik harmadkori tömbörében Bánszka mellett Zemplénben,
Kassától éjszakkelet felé találtatik a kassai bányakapitányságnak egyedüli használatban l évő
barnaszén-telepe. A telep nem igen nagy s a szénnek középszerü minősége és alkalmatos
szállítási eszközöknek teljes hiánya mellett a vállalat csekély haszonra számolhat. - Közelében még kevés vörösvaskő ásatik. Csermelyvölgyben valamint T ehány harmadkori képződvényeiben található nyomok szintén kőszéntelepre mutatnak, de bányászatilag ezek mindeddig sem átkutatva, sem használat végett fölkeresve nincsenek.

sav hydrát és víz befolyása által ammoniakra (H 3 N) és széneleg kénegre bomlik fel, a következő egyenlet szerint :
·
•
1) K CSN +H2SO{ =HCSN+KHSO,.
2) HCSN + H20 =HsN +cso.
A gáz előállítására egy lombikban 5 térfogat tömény k énsavat, 4 térfogat vizzel hígítunk s midőn az elegy lehült, annyi porrá tört kéncyankaliumot adunk hozzá, hogy az egész
k everék még folyékony maradjon. A gáz fejlődés azonnal be áll s ha nagyon is heves volna,
a lombikot hideg vízzel kell hűteni. Később , ha a gáz fejlődés alább hagy, el egendő a lombikot egy égő lámpával megérinteni. Minthogy a gáz a kék savnak és szénkénegnek nyomait
tartalmazza, ha azt tiszta állapotban akarjuk megnyerni - szükséges a gáztól e testeket eltávolítani s szintúgy a vízgőzt is. E czéha a gázt k er esztül vezetjük egy csövön, mely higanyéleggel megdörzsölt gyapottal van megtöltve, itt a kéksav (és a hangyasaY, ha netalán j elen
volna) megköttetik; azután keresztül vezetjük egy második csövön, mely apróra vágott kautschouk darabokkal van megtöltve. A kautschouk visszatartja a szénkéneget, mert azt nagy
mértékben képes elnyelni. Végre egy harmadik, chlorcaliummal megtöltött üveg csövön vezettetik keresztül a gáz, hol a víztől szabadíttatik meg. Az ilymódon megtisztított gáz higany fölött felfogható. Ha mind a gáz, mind a higany tökéletes szárazak, akkor nem gyakorolnak egymásra semmi hatást, ha azonban csekély nedvesség van jelen úgy egy pár óra
lefolyása után, a hjgany fö lülete vékony fek ete higanykéneg hártyával vonatik be.
A fennt leirt módon el őállított gáz a szénsavhoz hasonló zaggal bír mel egyszersmind
a kénhydrogenra is emlékeztet, de nem kellemetlen. A víz mind egyenlő térfogatát nyeli el a
gáznak az oldat pedig a gáz szagával bír, íze elsőben édes, később némileg a kénsavra
emlékez tető . Hos zabb állás után, a víz befolyása által, az oldat kénhydrogen zagot vesz fel.
A gáz sürűsége kétszer oly nagy (2·1046), mint a levegőé minélfogva egyik edén yből
átönthető a másikba, mint valamely folyadék, közönyös lakmusz fe tvény a gáz által még
gyöngébben vörösíttetik meg, mint a szénsav által.
A gáz meggyujtva kékes nem világító lánggal ég el szénsavvá és kénsavvá. Gyulékonysága a gáznak oly nagy, hogy elegendő egy nem lánggal égő, hanem csak izzó gyufával
érintkezésbe hozni, hogy azonnal meggyuladjon.
1 1/ 2 térfogat élenynyel keverve oly durrlég keletkezik, mely ha meggyújtatik, éles durranással ég el. Kalium hydrát, valamint az égvényes fémhydrátok elnyelik a gázt tökéletesen, az oldat egészen szagtalan és higított savakkal kénhydrogent és szénsavat fejleszt, minélfogva valószinű, hogy a gáz égvényes fémhydratok általi elnyeletésekor a következő
egyenlet értelmében bomlik föl :
4 KHO+cos =K2C03 +K2s+2H20· .
Chlorgáz, valamint füstölgő légenysav közönséges hőmérséknél nem gyakorolnak semmi
hatást a gázra. 2-3 té1fogat légenyéleggel k everve ·a gázt, nem kép ez durranó elegyet.
Higany, réz, ezüst és vas magas hömérséknél elbontják a gázt, olyképen, 'hogy kén szabad állapotban nem válik le. Natrium már a vörös izzásnál igen hevesen hat a gázra, durranásszerűen ég el benne. Kénnatrium keletkezik és szén válik le.
.
.
Nevezetes a ketted higany aetyl [Hg 2 (C 2 H5 )~J hatása a gázra; ha eg·y lombikban higany aethylhez a gázt vezetjük s lassan :melegítjük, úgy a h~ganyaethyl forrpontjáig semmi
hatás nem áll elő; a forrpont közelében azonban, egyszerre igen heves hatás megy végbe,
melynek végeredménye az, hogy a higany fémáltapotban ~álasztatik le ~ egy sá:ga folyadék keletkezik, mely hagymára emlékeztető szaggal bir és mely th10n prop10n savas aethyl.
A gáz vörös izzásnál önként felbomlik szénélegre (CO), és kénre (S). Ha egy U alakú
csőbe, melynek egyik szára légmentesen van elzárva és ezen szárba egy vékony platin-

Egy uj onnan felfedezett 1égnem ű test r ő 1.
LENGYEL BÉLA, egyetemi tanársegédtöl.

Ezen új Dr. Than Károly egyetemi vegytanár által ez év folyamában felfedezett légtanulmányozva, semhogy azokcsupán előleges j elentésnek te-

nemű test sajátságai, eddigelé még sokkal kevésbé vannak
ról kimerítő leírást adni lehetne. Az ·alább következők tehát

kintendők.

Ezen új légnemű test egy parány széneny, egy parány éleny és egy parány kénből áll,
minélfogva C 0 S képlet által van alkata kifejezve. Vegy j ellemére nézve úgy tekinthető a
t est, mint a két vegyértékű szénéleg gyöknek, kénneli vegyülete , minélfogva szénéleg kénegnek (Kohlenoxysulfid) neveztetett el.
Az első kísérletek a gáz előállítására abban állottak, hogy szénéleg és kéngöz igyidejüleg, egy a vörös izzásig hevített porczelán csövön vezettettek keresztül. Képződött ez alkalommal ugyan az új vegyület csekély mennyiségben, de nagyon sok szénéleggel van elegyülve. A gáz ugyanis azon sajátsággal bir, hogy a vörös Ízzásnál alkatrészeire (szénélegre
CO és kénre S) felbomlik; ez az oka, hogy a fenntebb leirt módszer segélyével a gázt tiszta
állápotban nem lehet elé>állítani.
1
' A gáz tiszta állapotban a kéncyankaliumból (KCNS Schwefelcyankalium, Rhodan kalium) állitható elő az által, ha a kéncyankaliumot hígított kénsavval leöntjük. A higított kénsav b~na ása által kéncyan köneny (CNSH) k eletkezik, mely a fölöslegesen jelen levő kénri.
•
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sodrony ugy beforrasztva, hogy az a cső átmérőjének irányában hatol azon keresztül, fogunk fel gázt higany felett, és a platin-soclronyt egy villamtelep segélyével izzásba hozzuk
ugy a sodrony körül a gáz elbomlik, és a kén nehéz füst alakjában uszkál egy ideig a
csőben.

Midőn már az egész mennyisége elbomlott a gáznak, a kihűlés után azt tapasztaljuk,
hogy a hátramaradt gáz alakú test, tiszta szénéleg, és ugyan oly térfogattal bir, mint a
milyennel a szénélegkéneg birt a kisérlet előtt. Ebből következik:

Milligramm e.

1 térfogat (23.33) szénélegkeneg súlya = 60
1 térfogat (23.33) szénéleg súlya
- 28

A súlykülönbség a gázban foglalt kénsúlyát fejezi ki - 32
Minthogy 28 súlp:ész szénéleg 12 sítlyrész szénenyt és 16 súlyrész élenyt tartalmaz,
annálfogva a szénéleg tartalmaz : c - 12
0 - 16
s - 32
Összesen -- 6 0
E számok, mint első tekintetre látható, épen a parány súlyait fejezik ki az illető alkatrészeknek, minélfogva az uj vegyület alkata COS képlet által van kifejezve.
A gáz sÜTüsége Bunsen módszere szerint *) határoztatott meg két izben, és egyszer 2·1152-nek, máskor pedig 2·1046-nak találtatott, az elméletileg levezetett sürlí.ség 2·883.
Az első esetben a kisérlethez használt gáz még szénkéneg (CSJ nyomait tartalmazá,
azért találtatott a süriiség nagyobbnak, mint a másik esetben, hol a felhasznált gáz egészen
tiszta volt. E süriiségi számok 28.88-al szorozva, adják a gáz tömecssulyát az első esetben
60·92, a másik esetben 60·61-nek.
A kisérletileg talált számok, mint látható, csak annyiban térnek el az elméletileg levezetettektől, a mennyit az elkerülhetetlen észlelési hibák kitesznek, ugy hogy semmi kétség
a fölött, hogy a gáznak tömecssulya 60, tehát tömecsképlete COS. Ezt bizonyítják szintén a
Bunsen módszere szerint eszközölt elemzések is.
A mi a gáznak a természetbeni előjövetelét illeti, eddig sikerült azt az uj harkányi forrás
vizében kimutatni. U gy látszik, hogy a gáz a természetben meglehetősen el van teijedve, s
csupán annak tulajdonitható, hogy eddig kikerülte a figyelmet, hogy viz által könnyen elbontatik szénsavra és kénhydrogenre. Valószinű, hogy a parádi csevicze forrá.s vizében is
előfordul, valamint minden kénes savanyú vizben. Továbbá nagyon valószinú'., hogy a vulkánok kéntartalmú gázaiban is előfordúl. Végre - talán a kéntartalmú szerves anyagok rothadásánál kifejlődő gázokban.
A gáznak physikai és égési tüneményeitől eltekintve, igen könnyü azt a következö
kémszerek által felismerni: . Kaliumhydrát a gáznak, vagy vízbeli oldatának szagát azonnal
elveszi ; és azután híg savakkal felpezseg. Szénsav és kénhydrogen fejlődik. Ezüst és
cadmium sók savanyú oldatában, sem a gáz, sem ennek vizes oldata nem idéznek elő csapadékot. Mihelyt azonban a sav ammoniak által túltelíttetik, előáll a fekete respect. sárga csapadék.(különböztető jel a kénhydrogentöl). Nitroprussidnatrium közönyös vagy savanyú oldatban
nem idéz elő változást ; fölösleges ammoniak vagy kaliumhydrát hozzáadása által azonban.
rögtön kékes violaszínre festetik a folyadék.
.
Eddig vannak ez új gáz sajátságai tanulmányozva, addig is, mig azok tüzetesebben fognak megvizsgáltatni, kellemes kötelességemnek tartottam az eddigieket, a tisztelt szakgyű
Jéssel megismertetni;
*) Geometrische Methoden. S. 124.

C) ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYTANI ÉRTEKEZÉSEK.

Debreczen rovarfaunája ismertetése.
Dr. T.ÖRÖK JÓZSEF tanártól, III. közlés. *)

Hártyaröpüek. (Hymenoptera).

Debreczen vidéke állatvilágának vizsgálatával immár 6 éven át foglalkozván, nem csekély számú hártyaröpűek (Hymenoptera) kerültek birtokomba s illetőleg gyűjteményembe,
melyeknek rendszeres áttekintetét kivántam ez alkalommal tisztelt ügyfeleim elibe te1jeszteni, melyből ha egyéb haszon nem háramlik is a tudományra, annyi legalább kiderül, hogv
Debreczen sivatag homokos rónáin, homokos talajú erdöségein, közönséges és székes tavai
partjain s fekete agyagos területein, mily hártyaröpűek jőnek elő átalában~ melyek a legnagyobb számmal tenyésző, melyek a ritkaság gyanánt elöforduló s melyek végre az épen
hiá.nyz& hártyaröpHek, noha ez utolsó szempontból vizsgálataim eredményét bevégzettnek
egyátalában nem lehet tekinteni . .
El nem hallgathatom azonban, miszerint a hártyaröpííek meghatározásában szinte
legyőzhetlen nehézségekkel kellett küzdenem, a mennyiben a természetbuvárok a rovarok
ezen osztályára fordítottak eddigelé legkevesebb figyelmet, - holott azt mind szépségök,
mind biologiai tekintetbeni érdekességök, mind pedig a természet gazdászatábani nagy fontosságuknál fogva, méltán megérdemelték volna, - s ennélfogva eddigelé legalább tudtommal
nem jelent meg oly munka, mely egész Európa háttyaröpűit rendszeresen tárgyalná s a
rovarok ezen osztályának tanulmányozása s az egyes fajok meghatározásában kalauz gyanánt szolgálhatna. Az egyes családok részint folyóiratokban, részint önálló röpiratokban
megjelent monographiáit pedig összegyűjteni s megszerezni egyes ember erejét fölülmulja.
Ide járult még, hogy a magyar nemzeti museum gyHjteménye sem mondható hártyaröpűek:.
ben gazdagnak s ezen körülménynek tulajdonítható, hogy több fajokat gyűjteményemből
nem valánk képesek meghatározni.
Legtöbb hasznát vettem a hártyaröpűek tanulmányozásában s gyűjteményem rendszeres összeállításában Dr. E. L. Taschenberg „Die Hymenopteren Deutschlands, nach ihren
Gattungen, Leipzig 1866." czimű munkájának, mely azonban inkább . csak Hála (Halle)
hártyaröpűi faunáját adja s főleg a nemek leírására fektetvén a fősulyt, a fajokat sok helyütt
csak névszerint említi föl.
Debreczen hártyaröpüi az eddigi nyomozások szerint már következők :
*) Az első közlés megjelent a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Pesten tartott IX. nagygyülése
munkálataiban. A II. közlés pedig a Pózsonyban tartott XJI. nagygyűlés munkálataiban.
. ·
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L Család. Tenthredinidae. -

Zöhérfélék.

1. Clavellaria Amerinae - csemetei Csöngér.
2. Hylotoma ustulata - pörzsölt Erdenyész.
3.
„ segmentaria - szelvényes Erdenyész.
4.
„ rosarum - rózsai Erdenyész.
5. Athalia spinarum - tövisi Szélér.
6. Macrophya blanda - szende Buczány.
7.
„ albicinata - fehérövü Buczány.
8. Tenthredo histrio - vörösfaru Zöhér.
9.
„ nassata - hosszú
„
10.
„ picta - ékes Zöhér.
11. Lyda betulae - nyíri Lapács.
12. Xiphydria annulata - gyűrűs Regeny.
13. Syrex Gigas·- óriá::;i Törözs.

II. Család. lchneumonidae. - Fürkészfélék.
14. Ichneumon uniguttatus - egycsöppű Fürkész.
15.
„
vadatorius - gázló Fürkész.
16.
„
natatorius - úszó
17.
„
spec? -..faj?
"
18. Ephialtes spec ?·- 1Jllör faj?
19.
"
spec? - Ullör faj ?
20. Pimpla flavicans - sárgás Berecz.
21.
„ varicornis - tarkacsápú Berecz.
22.
„ examinator - vizsgáló „
23.
"
pungens - bökő
„
24. Lissonota parallela - párhuzamos Simhát.
25.
„ setosa - sertés Simhát.
26. Bassus laetatorius - élénk Tegencz.
27. Mesoleptus spec? - Kije faj?
28. Ophion luteus - téglavörös Meselény.
29. Paniscus glaucopterus - szürkekék Fütyész.

III. Csalá,d. Braconidae . .-

Kémecsfélék.

30. Helcon tardator - lassú Szárkony.
31. Microdus spec? - Csegér faj ?
32. Agathis inculcator - erőszakoló Szájma.
33. Vipio terrefactor - rémítő Bökény.
34.
spec.? - faj? Bökény.
35. Coeliodes spec.? - Szuhár faj?

„

IV. Csalá,d. Cynipidae. 36. Cynips hungarica -

Gt.ibonczfélék.

magyar Guboncz.

V. Csal,ád. Chrysidae. -

„

Arangyjélék.

,,

„

„

"

"

„

„

„
„

VI. Család. Sphegidae. -

Göröncsfélék.

52. Cerceris arenaria - homoki Döreg.
53. Philanthus triangulum - szögfoltu Virész.
54.
„
coronatus - koronás
„
55. Bembex rostrata - ormányos Csürke.
56.
„ tarsata - kocsás
57. Larra Anatlíema - emle Dengely.
58. Pelopoeus destillatorius - szűrő Gironcz.
59. Psammophila affinis - rokon Csajga.
60.
„
viatica - úti
„
61. Ammophila holoseriea - bársonyós Homongya.
62.
sabulosa - homoki
„

„

„

VII. Család. Pompilidae. -

Talhafélék.

63. Pompilus viaticus, var. paganus - úti Talha,
falusi válfaj.
64. Pompilus trivialis var. - közönséges Talha, válf.
65.
„ spec? - faj ? Talha.
66. Priocnemis variegatus - különszinű S~jtár.

VIII. Család. Scoliadae. -

Biibárfélék.

67. Tiphia femorata. - vörösczombú Gyöpér.
villos11. - bolyhos Gyöpér.
68. „
füJ. Scolia haemorrhoidalis - rőtfaru Bubár.
70. „ insubrica. - foltos Bubár.
71. „ interrupta - szaggatottrajzú Bubár.
72. „ bifasciata. - kétöves
„

IX. Csalá.d. Formicariae. - Hangya/élék.
73. Formica ligniperda - faronga Hangya.
74.
„ pubescens, - szörösödő
75.
„ rufa. - rőt Hangya.
76.
„ aliena - idegen Hangya.

„

X. Csalá,d. Vespidae. - Darázsfé/,ék.

37. Holopyga ovata - petés Tünöcz.
38.
ovata var. - petés Tünöcz válfaj.
39.
„
,, var. 40. Hedychrum fervidum - fényes Zömény.
„
lucidulum - csillogó
41.
42.
„ var. - „
válfaj.
" rutilans. - tündöklő. "
43.

„

44. Chrysis ignita - tüzes Arangy.
45.
„ var? -- tüzes Arangy válfaj.
46.
„ distingvenda - különböző Arangy.
47.
dichroea - k étszínű
48. Euchroeus quadratus - négyszögű Reszke.
49.
„ purpuratus - bíboros
50. Elampus (Omalus) auratus - aranyos Csilloga.
51.
„
„ pusillus - apró
,1

77. Vespa crabro - szitári Darázs.
78.
germania - német „
79. Polystes gallica - közönséges Alkár.
80. Odynerus auctus - nagyobb Gaja.
81.
orbitalis - korongfoltú Gaja.

„

„

XI. Család. Anthophila. 82. Apis mellifica -

szelid Méh.

83. Bombus equestris - loYa.gi Pöször.
84. „
lapidarius. - kövi „
85. „
„ var. regelationis - kövi Pöször,
korai válfaj.
86. Bombus pratorum. - réti P öször.
8 7. „
terrestris - földi
„
88. „
muscorum - moszati ,,
8\). „
sylvarum - erdei
„
GO. „
abdominalis - potrohos Pöször.
91. „
Latreilellns - Latreille
„
92. „
Forsterellus - Forster
„
~) 3. 1\lacrocera antennata - nagycsápu Hodrány.
~l J. Nomada fucata zománczos Kószány.
\15. Xylocopa violacea - k ék Dandár.
\J6. Andrena nitida - fény es Gyászma.
97.
„
pilipes - szőrlábu
„

1

1

1

98. Andrena pilipes var. - szörlábu Gyászma válfaj·
99.
n
spec? - faj? Gyászma.
100 Sphecodes (Dichroa) fuscipennis - füstszárnyú
Kétszinke.
101. Megachile chrysura - sárgafarn Górajk.
102.
„
ligniseca - favágó
„
103.
„
spec ? - faj ?
„
104.
„
Dufouri - Dufour
„
105. Osmia fulviventris - rőtsárgahasu Büzér,
106. „
fronticornis - homlokszarvú „
107. „
bicornis - k étszarvu Büzér.
108. „
var.? - faj? Büzér.
109. Anthidium manicatum - kéztyüs Virha.
„
„ var. „
„ válfaj.
110.
111.
„
„ spec? - faj ?
112. Coelioxys emarginata - kiivelt Furha.

„

Debreczen hártyaröpűinek ezen rendszeres áttekintetéből immár kitlinik, miszerint a
Taschenberg fent idézett munkájában felállított 16 családjából a némethoni hártyaröpűeknek,
11 család van képviselve Debreczen vidékén, és pedig a Braconidák és Cynipidák családjait
kivéve, a többiek mind ::;zámos nemek, fajok s illetőleg egyének által, s igy ezeket Debreczen vidékén uralkodó családok gyanánt lehet tekinteni.
Legnagyobb mennyiséggel jőnek pedig elő Debreczen vidékén :
a) A 'renthredinidák családjából az: Athalia Spinarum, Uacrophya albicinata.
.b) Az Iclmeumonidák családjából : Ichneumon natatorius, a Pimpla fajai , Lissonota
parallela.
c) Braconidák családjából : Helcon tarclator, Vipio terrefactor.
cl) Chrysiclák családjából : Holopyga ovata,- H edychrum lucic1ul1!m, Chrysis ignita.
e) Sphegidák családjából : Psamrnophila affinis és viatica, Ammophila holosericea és
sabulosa.
f) Pompiliclák családjából : Pompilus viaticus és trivialis.
g) Scoliaclák családj ából : Scolia haemorrhoidalis.
h) Formicariák családjáLól : Formica ligniperda, pubescens és rufa.
i) Vespidák családjából : Vespa crabro és germanica és Polystes gallica.
k) Anthophilák családjából az: Apis mellifica, Bombus lapidarius, terrestris, és sylvarum
az Andrena és Anthidium fajai.
Ellenben csak gyéren jőnek elő s ügy szólván ritkaságok gyanánt tünnek föl :
a) A Tenthrediniclák családjából : Lyda betulae, Xiphydria annulata és Sfrex Gigas.
b) Ichneumonidák családjából: Lissonota setosa, Ophion luteus, Paniscus gl~ucopterüs.
c) Braconidák családjából : Agathis inculcator.
d) Chrysidák családjából : Hedychrum fervidum , Chrysis clichroea, Euchroeus quadratus és purpuratus, Omalus pusillus.
e) Sphegidák családjából : Cerceris arenaria, Larra anathema, Pelopoeus destillatoríus.
f) Pompilidák családjából : Priocnemis variegatus.
g) Scoliadák családjából : Scolia insubrica, interrupta, bifasciata.
h) Vespidák családjából : Odynerus auctus és orbitatis.
i) Anthophilák családjából : Bombus equestris, muscorum, Latreilellus és Forsterellus,
Nomada fucata, Xylocopa violacea, Sphecodes (Dichroa) fuscipennis.

Méhfélék.
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai.
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Buda-Pest "Virányának két uj növénye.
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Néhány, a szepességi virányra vonatkozó észrevétel

EN'I'Z GÉZA, szigorló orrnstól.
KALCHBRENNER KÁROLY -tól.

Alig van háládatlanabb virányterület, mint nagy, vagy épen fővárosok környéke : miután rendesen már annyira ki van zsákmányolva, a lelhelyek oly - mondhatnám - kicsinyes pontossággal vannak átfürkészve 1 hogy napjaink buvárának legtöbb esetben csak constatáló vagy épen negativ szerep jut osztály részéül, a mennyiben azon sebeket kell feljegyeznie, a melyeket a virányon a szorgalmas embernek fejszéje s szántóvasa, a források vizének
felfogása, mocsárok kiszárítása s. t. ef. ejtenek, - megannyi körülmény, a mely a virány
megváltoztatására lényeges befolyást gyakorol. - Buda-Pest környéke szolgálván több éven
át füvészi kirándulásaim szinhelyeül, dús alkalmam volt a fentebbiekről meggyőződh etni.
- Ezen gyakori kirándulásaim alkalmával azonban, tán érdemem felett, szerencsés voltam.
a mennyiben Buda-Pest környékén két , még eddigelé nem észlelt ritkább növényt fedeztem
fel. E két növényt van szerencsém ezennel a t. szakosztálynak bemutatni :
1) Sm'!!rnium perfoliatumMill. Ezen szép ernyős, hazánkban a dévényi Kogclen, Pozsony
mellett a Zergehegyen, Biharmegyében Nagy-Várad környékén, nevezetesen Pecze-Sz.-Márton mellett s ugyan az előbbi 'város területén a Rédey-kertben, a Balaton partjait szeg·élyző
hegyeken helyenkint, igy Badacsony mellett, a Bakony több pontján: nem különben a Vérteseken fölfelé haladva egész a pilisi és esztergami h egyekig, továbbá Baranyában Pécs mellett, végre Slavoniában és a Bánságban, különösen nagy számmal Versecz környék.én fordul
elő. (L. Neilreich „Anfzahlung der in Ungarn und Slavonien bisher beobachteten Gefaszpflanzen.) - En e növényt 1865. junius havának derekán találtam a kies Margitszigeten, az
egykori nádori nyári lak mögött levő árnyas berekben; egy csoportban mintegy 8-10 példány diszlett, részint teljes virágzásban, részint már éreÚ fekete gyümölcseivel kérkedve. Miután a Smyrnium perfoliatum Mill. magasabb fekvésű árnyas erdőknek lakója: valószinünek artom, .hogy magját a Duna hullámai hozták magukkal s vetették ki Margitszigetre, a
melynek buja televényében kedvező talajra talált.
·
2. Gagea bohem.ica Schidt. A mult, 1866. év márczius havának végén akadtam rá a Buda
határában fekvő kincstári, vagy u. n. kamarai erdőben (Kammerwald), a melynek délkeleti
dombos részén diszlik, s az idei tavasszal e helyen ismét több példányát gyűjtöttem. A Gagca
minimának Schult. társaságában fordul elő, mely ezen vidéken igen közönséges, azonban mig
az utóbbi inkább a tisztás, gyepes helyeket látszik kedvelni, addig a G. boh. a fák s cseijék
árnyékába húzódik, s a lehullott száraz levelek közt a csinos növényke, - mely felálló,
karcsú szára, finom, fonálalaku, élénkzöld alsó levelei s valamivel szélesebb, váltogató szárlevelei, leblének - perigon - hosszú, tompa, csúcsán elszélesedő, csaknem lapiczka alaku
szirmai által már első pillanatra megkülönböztethető, a Gageának nálunk honos többi fajaitól
(G. arvensis, - minima, - pusilla, - lutea Schult.), - 10-20 példányból álló sürű csoportokat képez, melyeknek hagymái fiók hagymák képzése által igen nagy szaporaságra
mutatnak. Az erdő többi részeiben a G. bohemicát Schult. hiába kerestem.
A G. bohemica Schult. hazánkban a ritkaságok közé tartozik, a legujabb időben Magyarfalu mellett találtatott Pozsony megyében, továbbá Nyitra környékén (L. Neilr. f. i. m.), s
így a budai kincstári erdő képviseli harmadik lelhelyét.

A lopvauőszők, különösen a gombák tanulmányozását már egy évtized óta feladatomnak
tekintvén, a magasabb osztályú növényzetre aránylag kevés figyelmet fordíthattam, s ennélfogva előadandó észrevételeimet nem is árulgatom mélyen beható nyomozások eredményei
gyanánt; de igenis állíthatom, hogy azok sok évi észleletekcn alapulnak, s ezért későbbi kutatásoknál is hasz11os utmutatásul szolgálhatnak.
A mondandók illnstrátiójául az illető növények szárított példányait elömutatui, szerencsém val'.l.
1. Poa fertilis Host. var. Capillifolia. Azon völgyek, melyek a szepcs-olaszi mész}:ieg·ység
északi lejtőj én a hernád-felé húzódnak le, felsőbb végükön többnyire szoros, sziklás szurdokokká válnak, és ezen, hegyi patakoktól át ömlött szurdokok, zordon fekvésök folytán, majdnem alhavasi viránynak telephelyéül szolgálnak. Itt diszlik Soldanella montana, Bellidiastrum
1\'1ichelii, Cortusa Matthioli, Carex tenuis és más, hasonlóan hideg éghajlatot igénylő növények. A napveréses sziklákat elevenszinű virágok tarka vegyülete diszesíti, nevezetesen a
pompásan k ék karpati csengetyiíke; az árnyasabb helyiségek ell enben feltűnően színtelenek,
mert itten, a szikla ugy mint az erdőtalaj , bujálkodó mohok vastag pá.mái alá van temetve
s csak imittamott setétlik egy páprág vagy repü csoport. Olyan területek búskomor jelleme
még az; által is növeltetik, hogy a fakó rnohlepel helyenként' ugy tünik fel mintha szürkénzöld fátyollal volna bévonva. Ezen tünemény egy fűncműtől ered, melynek fonalszeri.í levelei , a mohpárnának belsejéből seregesen kibúván, azokon hos zú lebegő hajként csüugnek le.
..A vékony, karcsú füszálak sincsenek mereven felegyenesedve hanem a levelekkel együtt csino::; ívben hajlanak le. Sok évig ezen füvet figyelemre alig mélk<tttam azt vélvén, hogy csak
a Poa nc·mo1:alis szüklevelű _alakját látom clc későbben észrevevém, hogy e p{tzsit gyökere
taraczkos (repens) és legfelsőbb levele sokkal kurtább hüvelyénél, hogy tehát nem csak nem
Poa ncmoralis, hanem annak csoportjához sem tartozik.
Jell egzését köv etkezőleg körvoualoztam.
P. Panicula angnsta, patente, ntmulis scabriusculis, inferioribus ~ - 5, spiculis ovoideolanccolatif' 2-5 floris, fl.osculis acutis, villo conncxis, margine carinaque puberulis, debiliter
ucrvosis, culmo ftaccido , glabro, vel suh panicula, scabriuscnlo, vag·inis culmorum internodio
hrevioribus, nodis clenndatis, foliis fl.accidis : filiformibus longissimis (12 - 15") supremo
vagina :ma multum hreviore, ligula exserta, ovoidea radice fibrmm. at simnl stoloniblls
clehilibus 1011ge latequc repentcr Perennis. Floret Julio et Augusto.
}Iegjegyzendő hogy növényünk gyökere rojtos ugyan, de hosszü, vékouy taraczkokat is
.
hajt, tehát bajosan mondható, vajjon a perjek taraczkos gyökerű, - vagy pedig rojtos gyökerii
osztályába való-e : - mert ezen utóbbi osztályban is néha „radicem subrepentem" találunk.
Fajunk. ha mint taraczkos gyökerii vétetik -- Koch Synop::;isa szerint nem lehet más
mint Poa pratensis, (L.) = Poa angustifofüt L ..(Smilh értelr_n~ben); ha yedig a roj~s .gyökerii fajok közt kerestetik, nem lehet más, mmt Poa fertilis Host = I oa angust1foha L.
(Wahlenbcrg és Fries értelmében) tehát minden esetre Poa angnstifolia L. Dc - mint látjnk - ezen név alatt két különbözé5 faj lappang, ::; miután. fajun~ a. Poa pratensis-tól tojásclad-lándzsás fi.í.zérkei és tojásdad (nem pedig lenyesett) sz1gonya1 (l1gulae) által eltér, a Poa
fertilistől pedig az által, hogy gyökere nem csupán rostos és szigonyai nem hegyesek, ·- még
mindig fennmarad a. kérdés : hogy vajjon ez~n két faj egyikéhez ?satolandó-e a szóban lévő
pc1je? - és melyikéhez? - vagy pedig nem tartozik e máshová'?
42
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Ha W ahlenberg kárpáti virányát kézhez vesszük ott ( 23 lap.) találjuk a P oa scrotinát,
melylyel fajunkat jogosan azonosíthatnók. Az illető jellegzés elégtelen ugyan, de a mi fajunkra
alkalmazható, és -_· magá?a1:' véve - n em va lószíniitlen, hogy a Szalatin h egy szurdokaiban ugyanazon perj e tenyesz1~, .mely az a~acsony tátra keleti végén, hasonló viszonyok közt
t~1:em. Hanem. Wahlenberg„faja .is k~ tes, i;mután hozzája a Poa scrotinát (Sduad) és Poa fertihst (Rost) mrnt ha.sonnevtiket ·idézi; J?edig ~o.ch határ ozott nyilatkozata szerint Poa scrotina
S~uad, (nec G~udm) a Poa n emorahs alfajaihoz tartozik, s igy nem tudhatni, hogy miféle
fa] lappang tulajdonképen a Wahlenbergféle fajnéy alatt.
L étezik még egy harmadik faj is, mely itt tekintetbe veendő t. i. az északhoni Poa
setifolia Zetterstadt. Jellegzésénél fogva: „ligula exserta, spiculae subtriflorae folia loiwissiimt
filiformia „fajunkhoz igen, közeláll é~ e~ős~n h~ ;zem, ho,~y vele azonos. De ~iután e nÖvényt
magam nem l~.ttam, és fe~őle. azo,n kulfold1 tekmtélyektol, m~lyekhez fajunkat, összehasonlítás végett bekuldém, - felv1lág1tást nem nyerhettem, ezen hiedclmem biztosságra nem cmel-

Mint látjuk az ezen k ét faj közötti különbség oly nagy, hogy egyesítésö kről szó sem
lehet.
De a tulajdonképi k érdés az : vajjon a felhordott j ellegek állhatatosak-e vagy nem? Ezen kérdésre a leghatározottabb igennel felelhetek. Tapasztalásom szerint a C. pediformis
a legálhatatosabb fajok egyike, száz meg száz példányban vizsgáltam; de átmeneti- vagy
korcsformákat soha sem láttam !
E mellett elöjövetelének módja által is nagyon eltér a C. digitatától. Ez, széles elteij edésében mindenütt közönséges, más füvek közt elszigetelten élve, csomagos pázsitokat képez
és a nyilt dombokat kedveli; amaz pedig, középeuropában csak k ét helyiségen találkozik
társasan néha széles gyepben tenyészik és sürü bokrok árnyékában legjobban diszlik. Vegyítve e' két fajt soha sem leltem; mint látszik egymást kir.ekeszti k. Különös az is, hogy
Drewenyiken, oly helyen hol Sesleria coerulea tenyészik, Carex digitatát találhatunk de
- fogadni lehet, - e. pediformist nem.
E gyébbiránt ezen sás tanyája Drewenyik hegyen, egy körülbelül kétszáz lépésnyi
hosszú és husz lépé nyi széles térre van szorítva, azon sziklás lej tő közepén mely Sz.-Váralja
felé néz. A füvész, ki ezen tanyát szerencsésen felleli, biztos lehet hogy ott - .Május közepétől fogva Junius közepeig e. pediformist százanként gyűj thet, - ha tudniillik, az
irgalmatlanul gazdálkodó kőfejtők, addig az egész lelhelyet, sástelepével együtt, még a l égb~
nem röpítették !
3. Cardims crispus L. Meg kell vallanom, hogy noha Wahlenberg (Flor. carp. 250. 1.)
a fodor bogácsrúl azt mondja : habitat in ~ratis et cultis. subhum~ d i s planitier1;1°1:: nec non in
silvis montanis et inferalpinis usque ad reg10nem subalpmam, ubique frequenti ·sune, és noha
Hazslinszky tnr. (Északi Magyarhon virán;~ában) ~s azt állítj~; hogy a C. crispus e virá?y egész
terén otthonos· -- én ezen növényt harmmcz évi kutatásaim daczára sohasem talaltam 1 de
más szepességi fövésznél sem láttam, sőt cser e útján sem szerezhettem meg. Ezen igenis feltünö k örülmény azon kérdésre vezet : vajjon miféle növényt értett ·wahlenberg és értenek
mások Ü. CriHpUS név alatt?
Hogyan magyarázzuk mi azon tényt; hogy ezen fajt, mel;~et Y'Y ahlenber~ k özöns ~ges 
nek mond, mostanában nem találjuk, ellenben egy más rokon faJt - a C. collmust mmde/
.
.
„
nütt elterjedve látjuk?
T alán csak n em fogunk azon kétségbeesett gondolatra vetemedm : hog~ a hajdan kozönséges e. crispus elpusztult és helyét, a mostanában közönséges e. collmus elfoglalta
légyen ?
.
~
Miután a fajokról való nézetek hamarabban változnak mmt magok a ~aJok , s~kkal
okszeriföb azon feltevés : hogy wahlenberg e. crispus n év alatt a mostam e. collinust
értette.
Igaz ugyan, hogy vVahlenberg fajának igen ágas szárt és csoportos f~szkeket tulajdodonít de a Carduus collinus példányai közt találkoznak néha olyanok is, melyek ezen
j ellegekkel bírnak. Azonban efféle példányokat igen ritkán és cs~k ott észleltem, hol - nevezetesen erdővel határos ngarokon - ezen bogács a C. acantho1des ~öz elében vagy v~~e
vegyesen nő; tehát oly körülmények közt melyek velünk gyaníttatJák, hogy korcsfaJJ al
van dolgunk.
Ez a tényállás Szepességen ! De talán a C..crispus másut~ állhatatosabb és mintaszerüebb alakban jelentkezik? Felkérem a j elenlevő tisztelt ta&'társa1mat, hogy méltóztassa~ak
figyelemmel lenni arra : hogy . miféle viszonyok kö~t és ~ncsoda vált~zatokban terem, virányuk terén a C. crispus? - k1ván~tos hogy tö?b v1dékrol szerzett bizt9s adatok nyomán,
a kérdéses faj önállóságáról alapos itéletet hozm lehessen.
.
.
S ilene inftacta. W. Kit. Ezen növényt Szepességen a Baba hegy sziklás germczén,

kedhet~tt.

Ezen körülmények közt s mivel a füzérkék minőségére minden esetre több suly fektetendő mint a változékony gyökérre, czélszerűnek tartom, hogy addig, mig a fenntkitett kétc:lye~ tökéletes~n eloszolva nem lesznek , növ~nyünk mint Poa ferti lis Rost. var. capillifolia
tekmtessék, mmt kérdéses hasonnevek pedig Poa seratina. vVahlb. carp. és P oa setifolia
Zetterstadt, idéztessenek.
2. Carex pedifoi·mis. C. A. Mayer. B. H ausmann F erencz , Neue Beitrage zur Flora ,-0 u
Tirol" czimü értekezetében (Lásd : V erhandlungen der bot. z~ol. Gesellsch. in Wien 18 5 8.
II. 3 76. 1.) a füvész~ti kö.zönséget arról értesit~ : hogy Huter, Livina long'an Castel Andraz
mellett, Carex yedi~or~ist lelt, és ezen sás. fő}ellegeiről szólván azt mondja: ob diese Merkmale Constant smd, 1st eme andere frage, die Jedoch nicht hieher gehört.
Valóban, ezen kérdés az iró asztal mellett meg nem fejthető mivel számos élő példányok
összehas~nlítását és el~j övetelük szabadbani észlelését igényli. Oly összehasonlításra és észklésre pedig magan;athivatva söt„~ötele~ve látom: mivel ezen északi sást aDrewenyiki hegyen,
-_ hol annak hazankban egyeduh laklielye van, - oly kényelniesen észlelhetem, mintha az
saját ~ertemben tenyésznék. Noha tehát ezen növényt már husz esztendő óta j ól ismerem és
le~alább 600 példány.ban küldte.m szét; mégis mult éven, Május 24. azt és a Carex digitatát,
fns példányokban U]ból megy1zsgáltam. A két n evezett faj összehasonlításánál következő
különbség tünt ki.
Cai•ex pedifo1·mis.
Gyöke.re : fekete barna.
A szál aUán levő hüvelyek : zöldek, leg-

fel ye bb talpukon feketebarnák, levéllel végződők.

C.ai·ex digitata.
G'yökere : "'ilágos barna.
A szálaiján levö hilvelyek : veresen barnák,. levélnélküliek, legfelyebb egy kis zöld
csúcsba végződők.

L evelei : vonalszerHek, keskenyek (2"')
Levelr:i : v~na] szeríí.en lándzsások, lapocsatornások, csolnakdadok (carinata), a szélen s~k, a szélen majdnem simák, szélesek (3-4'")
érdesek, setét zöldek.
világos zöldek.
S z6la : tompán három szegleti.í, érdes.
Szála : henger es, sima.
Polyvái : hosszan hegyzettek, a középső
Polyvái : felfordítva tojásdadak, lenyezöld esik kávébarnán szegélyezve.
settek, a halvány középső esik rötbarnán szegélyezve.
Tei·mései : fénytelenek, pelyhesek, ferT e1·mései : fényesek, alig pelyhesek,
dén álló csőrrel.
egyenes csőrrel.

335
334

Lucsi vna és Teplicska közt, mésztalajon nagy bőségben találtam. E lelet azon tekintetből
érdekes, mivel Kitaibel fennevezett faját éppen oly példányokra alapította, melyeket Szepességr<51 - ha nem csalatkozom Rochel által - kapott, mig a későbbkorú füvészek itt mindig
csak a közönséges fajra; (Silene nutans L.) bukkantak.
Mint látszik másutt sem találják ezen válfajt : legalább azon példányok melyeket a
bécsi csereegylet S. infracta név alatt szétküldött, Kitaibel jellegzésének nem felelnek meg, és
oly szőrösek mint a közönséges S. nutans. A Baba hegyen létező Silene egészen kopasz :
még a levelek alján sem pillás, tehát a valódi Kitaibelféle faj. Ott, kavicsos talajon seregesen
tenyészik, és eleven zöld színezete által már távolról megkülönböztethető, a közzé vegyült
Silene nutanstól. Miután másutt csupán többé- vagy kevésbé szőrös példányok találtatnak, a Baba hegyen pedig a tökéletesen kopasz példányok a tulnyom6 többséget alkotják,
ezen helyiség a szóban lévő válfajra nézve "locus classicus" gyanánt tekintendő.
4. Adianthttm Capilliis Veneris. L. A magyar birodalom természeti viszonyainak leirá. ában (Hunfalvi J.-tól III. k. 648 lap.) következő tételt olvasunk : Schelley - ép példányok
beküldése által bebizonyította, hogy a Magas Tátrán Adianthum Oapillus Veneris csakugyan
elfüordúl. E tétel félreértésen alapúl és nehogy a füvészeti világban tovább teijedvc, zűr
zavart és botrányt okozzon, kéntelen vagyok felvilá.gításul, egy épületes történetec két elbeszélni.
)Iiután én egy értekezésben azt vitattam volt, hogy Szepességből többféle orvosi növény,
álnév alatt, a kereskedelmi forgalomba kerül, Schclley patikárus úr, üzletét féltv e, ellenem
felszólalt- és egyebek közt azon hihetetlen tényt hirdette, hogy a tátrán az ::i,diantb. cap. ven.
is tenyészik és nála mázsánként kapható. De - mi több - ezen növényt be is küldötte hozzám és Hazslinszky tnr. úrhoz, hogy igy ezen kézzelfogható bizonyítvány által eloszlassa
kételmeinket. El kellett ismernem - mit Hazslinszky szintén tett - , hogy a beküldött növény valóban Adianthum capillus veneris, és ezen elismerést a „Szepesi Értesítőben" is kijelentettem, de azon hozzáadással, hogy ezen növény a tátrai fajok sorába csak akkor vehető
fel, ha valamely értelmes füvész által, eredeti lelhelyén észleltetni fog, s io-y
itteni előjöve0
tele constatirozva leend.
Ezen előzmények után, s mivel további nyilvános felszólalások nem történtek, Hunfalvi
J. Schelleyt győztesnek, és mint fentidézett sorai mutatják - állítását bebizonyultnak tekintette.
De valódil~g a dolog egészen másképp állott! - Hogy ezen ügy végleg eldöntessék
egy hosszabb lnrándulásra szántam magamat, és Schelley urnál személyesen megjelenvén,
követeltem tőle, hogy mutassa meg nekem azon helyet hol az adianthum cap. ven. terem ,
vagy nevezze meg azon embert, ki nekem oda kalauzt11 szolgálhat. De Schelley ur kibuYÓ
ajtócskákat keresvén végtére kijelentette, hogy a. tőle beküldött Venushaj példányok csak
"történetesen" talál:attak, . hogy lelhelyükröl bizonyost nem · tud, de még személyesen fog
nyomoz{tSokat tenm sat. Most meg tudtam azt mit tudnom kellett.
Scherfl Aurel barátomnak, ki mindig gyanította, hogy az egészben valami humbug"
lappang, igaza volt! Megegyeztünk ugyan mindketten abban, hoo-y - kiméletb~l - hallgatni fogunk; de I?iután az elkövetet „humbug" következtében ~gy magyar tudoi:nányos
munkába oly hamis adat cst1szott be, melynek tovább te1jesztése dicsőségünkre éppen nem
válnék, kötelességemnek tartottam ezen felvilágosítást adni, és határozottan kijelenteni :
hogy a magas tátrán Adianthum Oapillus Veneris - nem létezik!
" 5. V~gyes észrevétele/e. Rel;mann tudor m , krakói tanár, azon hegységeket melyek egyfelol Hahcsországgal, mái:.felöl Magyarországgal és Erdélylyel határosak, füvészetileg szép
sikerrel átvizsgálta, és érdekesebb leleteit velem is közlötte.
A küldött fajok mindnyájan magyar földön nőttek, de sokan közülök honi virányunk

jegyzékébe még nincsenek felvéve; névszerinti felszámlálásuk tehát, - mint vélem - igenis
megérdemli, hogy közzé tétessék.
A kezemnél lévő növények közt Erdélyböl valók: nevezetesen Rodna tájáról :
Silene Zawadskii. H erb. Sil. Siegeri. Baumg. Bánffia p etraea. Baumg. Potentilla Salisburgensis Haenke. Eritrichium nanum De Oand.
Ma1'mm·osból. Azalea procumbens L. (Berbenics) Rhododendron myrtifolium Schott ct
Hotschy. Pulmonaria rubra. Scbott. (Kamenicz) Chrysosplenium glaciale Fuss. (Osernahora)
Bunias orientalis L. var. integ eifolia. (Pietrosz) Gentiana pyrenaica. Guan. Veronica urticafolia Jacq. Melampyrum saxosum Baumg. (Pop Ivan.) Veronica Baurngartenii. Rom et Sch.
Phyteuma nigrum. Schmidt. Ranunculus thora (homokköven !) H eracleum alpinum L. (Pop
lvan.) Laserpitium alpinum W. Kit. Oarex currula. All. Hypericum Richeri. Vill. (Osernahora). Euphorbia dulcis. L. Oirsium parviflorum Spreng. Viola heterophylla Bertol. (Csernal10ra) Anthemis tenuifolia Schur. = Anth. cacspitosa Herb. (Kamcnitz, mészsziklákon). Dianthus Seguieri Vill. Silena italica Pers. Doronicum caucasicum M. Bieb . (Kamcnitz) L eontodon pyrenaicus Guan (Pop Ivan.) Aposeris foetida. L. Oystopteris sudctica (Pop Ivan. erdők
ben) Aspidium Oreopteris Sw. (Pietrosz) Struthiopteris gcrmanica. Willd. (a tisza forrásain,
bőven!)

Szepes'Jöl: Linnea: borealis L. (Tátra, Mlinarz hegyen) Saxifraga cernua. L. (Tátra, Cserwony wrch). T anacetum Gmelinii. Schultz Bip. (a Pieninek magyar oldalán) Alsine setacea
Koch (Pieninek). Oystopteris alpina. (Tátra) Ezen szepességi fajokról megjegyzem :
1. A Cystopte1·is sudetica A. Br. = melyet Hazslinszky (északi magyarhon viránya
34 7. 1.) csak U echtritz tekintélyére hivatkozva, virányunk faja közé vett · fel. - Szepes
olaszi környékén is tenyészik, és általam már két év elő tt találtatott. A Cystopteris montanát
leltem a bélai havasokon, Zsdjár felett; mindkét faj vegyülékét pedig Gömörben, a murányi
h eo-ységen. R ebmann volt az első, ki a tátrán Cystopteris alpinu-t észlelt és zedett. Példán y~it összehasonlítván a Rabenhorst-féle harasztgyüjtemény példányaival - meggyőződtem, hogy a mintafajjal egészen megegyezők.
.
.
.
2. Alsine setacea. M. et K. - Koch jellegzésének Jól meg felel, de - mmt látszik - egészen más növény, mint Alsine frutescens Kit.; melyet Hoch mint hasonnevet idéz. Ez utó~bi
növény, Hazslinszky tanubizonysága szerint - Tálya környékén terem, csészelevele1 7
inuak, levelei pedig visszagörbültek, - mi az Als. setacearól éppen nem áll.
3. Tanacetitm Gmelini Schutz Bip.
Ohrysanthemum Zawadskii. H erb. - Az illető
jellegzések ismeretlenek előttem, de nem vagyok képe~ az előttem fe~vő növényt v.ala~ely,
közönségesen ismeretes fajjal azonosítani. Viselete némileg egy fehérvirágú Anthem1s tmctoriára emlékeztet.
4. Saxifraga ce?'n'i.La L. l\fár mások által is találtatott, de hasonlólag csak a Cserwony
wreh hegyen, mely már honunk határain túl fekszik. Valószínű hogy e növény Koprowavölgyben is előfordúl; de mig arról bizonyságunk nincsen, a Szepességi virány polgárai
közzé fel nem vehető.
5. Línnea borealis L. - Ez egy igen érdekes lelet, noha e csinos növény inkább bevándorlott mintsem igazán meghonosult faj gyanánt tekintendő. Ennélfog~a .a szepesi növ~
nyek közzé besorozható : Linnea borealis, Alsine setacea, Tanacetum Gmehm és Oystoptens
alpina.
Mindenesetre kívánatos, hogy e nevezett fajok honi füvészeink által is kerestessenek
fel· de nem kevésbbé kívánatos, hogy e mellett, az ismert, régi, W ablenberg-féle fajok sem
ha~yagoltassanak el, hanem az ujabb nyomozások vívmányaival öszhangzásba hozatván,
„
mindig "evidentiában" tartassanak: .
.
. .
Ujabb időben a tátrai Artem1sia sp1cata néha Artem1sia Baumgartenu Bess. néha A.

=
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Villarsii. (Godr. és Grenier) név alatt szerepel. Én Frankhonb61 az - A. Villarsiit, Lenormand Reneé által eredeti példányokban kaptam, és az itteni füzéres ürömmel gondosan
összehasonlítottam; de - megvallom hogy köztök fajkülönbséget nem találhatok. Igaz, hogy
növényünk kissé tömöttebb szőrösebb, murváskodó levelei pedig valamivel szélesebbek, kevésbbé hasogattak; de ebben semmi állandóság. Kétségkivül tehát a pyrenaei és a kárpáti
növény egy és ugyanaz; de miután az A. Villarsii úgyis csak a JacquinféleA. spicata jelentéktelen válfaja, nincs okunk ezen utóbbi, Wahlenberg által használt néven változtatni.
Másképpen áll a dolog a Saxifraga ajugaefoliával. .Az igazi·Linnéféle fajt megszereztem,
még pedig az ismert classicus lelhelyről (Cirque de Gavarne); de ugy találtam, hogy annak,
a Wahlenbergféle Sax. ajugaefoliával semmi köze. A pyrenaei növény szörö ·, nem pedig csupasz mint a mienk : és levél csipkéi landzsásosak, élesen hegyzettek, nem pedig vonalszerűek, tompák : fajunk tehát, mint S. ajugaefo1ia meg nem állhatván, más névvel clláttandó. Számára ugyan sok elnevezés közt válogathatunk; de ugy tartom, hogy ha már ez
uttal Wahlenbergünket nem követhetjük, legalább Kitaibelünket ok nélkül ne tagadjuk
meg. Legyen a tátrai növény. Sax. perdurans Kit. - és S. ajugaefolia Wahlb. carp. S.
Grzgorzekii. S. Flittneri Heuff. S Wahlenbergii. Bott. mint hasonnevek, és részben mint válfajok tekintessenek.
Ezen sok név engem egy, nálunk érezhetőhiányn1 emlékeztet. Irodalmi segédeszközök,
gazdag ·könyvtárak hiányában, növényeink meghatározásánál Koch Synopsisával, vVahlenberggel, Neilreichchal szoktuk beérni s nem igen törődünk avval, mit Godron, Garke, Schulcz,
Griesebach s mások írtak, és azok micsoda uj fajokat állítottak fel. U gy azután meg történik,
hogy ha idegen füvészek itt teremnek és virányunk terét járják be, általok oly sok ujnev{i lelettel lepetünk meg, hogy szinte elborzadunk tőle. Nem mondom ugyan, hogy bölcsen cselekszünk, .ha az uj nevek után mohón kapkodva, azokkal - minden itészet nélkül növénylajstromainkat tarkázzuk, de igenis azt, hogy az ujabbkori buvárok kutatásait, teljesen ignorálnunk nem lehet, hanem tisztába kell jönnünk aziránt, vajjon az uj elnevezések csak haszontalan szőrszálhasogatásnak köszönik e eredetüket, vagy pedig, okszerii nyomozásokon, észszeríi nézeteken alapulva, hálásan fogadandók el.
:1Iegjegyzésem nevezetesen azon közl~sre is vonatkozik, melyet Hauszknecht C. a középponti Tátra viránya felől adott. (Lásd. Osterr. bot. Zeitg. 1864. 7. sz.)
Ezen Boroszlói füvész a tájainkon lelt növények közül, következők et emeli ki.
K é11márk körül terem Carduus hamulosus Vv. k. (mely a Card. collinustól nem igen külömbö~ik) és a hosszú erdőben, Hieracium racemosum W. Kit.
0 Leszna és Tátrafiired körül : Galiopsis intermedia Vill, melyről mondatik, hogy a
közönséges G. Laclanumtól ·kisebb virágai, szélesfogu levelei és mirigyszőrös szára által
különbözik.
A Liptói térségen : Rumex patientia (utszélen) Carex horcleistichos Vil1. (C. hordeiformis vVah~b) . Juniperus intermeclia Schur. (havasokon) De már a J. nena sem kétségtelenül
önálló faJ !
Demenfalva körül : Viola collina Bess. Fumaria Vaillantii, Lois. Buphthalmum salicifolium L. Carex sempervirens. Vill. Heracleum stenophyllum. Astrantia bavarica; Gentiana
Clusii, Euphorbia. amygdaloicles L. Primula spectabilis Tratt.) Pr. integrifolia W ahlb. carp.
A Pisna hegyen Alchemilla pubescens :JI. B. - a fekete tónál, a nagy tengerszem
felett: Carex lagopina Wahlb. C. Pexsoonii. Sieb. C. aterrima. Hoppe (a Bélai havasokban
és a „Thirigter Gern" cstí.cson) Plantago montana Lamk. Sesleria marginata. Griseb. Gentiana
flava Merat.
Drechselhiiusclien-ben : Conioselinum Fischeri Wimm. ét Gr. Erysimum helveticum D.
C. ~ Centaurea Hotschyan::i Heufi.

Chocs hegyen. Corydalis Gebleri. L edeb (azon növény-e, melyet Wahlenberggel C. cap-

noidesnek nevezünk?) Rochelia (Onosma) stellulata.
. .
.
Lomniczi csiícson : Ranunculus pygmaeus Whlb. (! ?) függőleges grámtsz1~lákon. S~x.i
fraga carpatica és Taraxacum al pinum (Schur) társaságában. Ott a mesés Ramalma carpatica
(Sadebeck) is lelhető .
. .
„
.
Ezen kiviil Hausknecht figyelmeztet, hogy a Tátrán az Ep1lobm1:1 nem~bol korcsf3:Jok
is léteznek, p. o. Epilobium palustri roseum. Gyako'riak: Ep. alsinaefohum Vill. (az E. on~~
nifoliumnak válfaja). Entrigonum és Ep. collinum mely itten az,~· montanum-ot hely~tteslti.
Ugyanaz, a következő növényeket olyanok gyanánt emhti, melyek a Tátra kizárólagos sajátjai.
.. .
.
.
Avena carpatica Rost. = A. c1hans Kit.
Saxifraga ·wahlenbergii Bolt. = S. perdurans. Kit.
Saxifrao-a carpatica Rchb. =S. sibirica W ahlb. carp.
Arabis ~eglecta Schult. = A. ovirensis Wahlb.
Festuca carpatica Dietr. = F. nutans Wahlb.
Saxifraga Baumgartenii. Schott. . .S. r etusa. yY ahlb.
Dianthus hungaricus Prs. = D. mtidus W. Kit.
.
. .
Ranunculus carpaticus Herb. =?
Herbichia carpatica Zawadsky = Senec10 obro tamfohus. Wahlb.
Erigeron carpaticum. Griseb. = E. att~cum vVahlb.
Artemisia Baumgartenii. Boss. = A sp1cata Wahlb.
. .
.
.
azokon kivül még : Cineraria capitata W ahlb. Leucanthe~um rotundifohum W · Kit. Hieracium Tátrae Gri eb. Campanula carpatica Jacq. és Rocheha stellulata.
.
Mily sok tanulmányozás és rostálás k ell még hoz:z.á, hogy tátrai vi.rányunkkal tisztában
legyünk !
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D) TERMÉSZETTANI ÉRTEKEZÉSEK.

es ö v es v i 11 amsz edő.
Dr. JEDLIK ÁNYOS, egyet. tanártól.

A tárgy,. melyet ezennel a t. természettudományi osztály előtt előadni kivánok, egyrészt a leydem palaczknak általam m~gki értett módosításában áll, másrészt pedig a leydeni
palaczkok ama lánczolatára .vonatkozik, melyet 1863-dik évi september-hó 23-dikán a magyar orvosok és. természe:v1zs~álók .Pesten tartott IX-dik nagygyi.í.lésének természettani
osztályában megismertetm és k1sérletileg bemutatni szerencsés valék.
~i~tán ~kkoron mind elméletileg mind gyakorlatilag megmutatám, hogy a megtöltött
és a k1sutés p1ll~n~t~~a~ v.olta-fél.e oszlop modo~·a szerint lánczolatba hozott leydeni palaczk~~?ól nyer~etö k1sutési v1l!amsz1kra megközehtöleg annyiszor hosszabb az ugyanazon de
közonséges v~llamtelep mód.Jára egymással össze~oglalt leydeni palaczkok kisütési s·zikrájánál, a mennyi palaczkbó~ áll a. lánczolat: további törekvésem oda irányúlt, miszerint a villamosságo.t magasabb feszultségi fo~·l'l, e1:1elő palaczklánczolatnak egyes palaczkjait minél na&'yobb vill~mfoghatósá&'g.~l (~a.pacitat). is ell~ssam; mert a palaczklánczolat által, teszem,
~zs~~r fes~~tebbé'~~~~d~~s~ési. villamszikra b~~onyos tünemények létrehozására kétségenkivül
.at yosa . an n:u o I , ,a tízsze~·ezett feszultsége mellett villamosságának mennyisége is
tizszereztetik; m1 csak a lanczolati palaczkok villamfoghatósáD'ának
tizszer nagyobbá tétele
0
által eszközölhető.
Ismeretes do.~og a villamtanból, hogy a leydeni palaczk villamfoghatósága az ónlevéllel ?eborított ~eluletnek nagyságával e&'yenes, a palaczk falának négyzetes vastagságával
pedig meg~ord1tott arár:yban áll.. E szermt úgy látszik a leydeni palaczk villamfoghatósága
tetszés szermt nagyobbitható; mmthogy e végett csak minél nagyobb felületű, s minél vékonyabb falú pa!aczkok volnának leydeni palaczkokká átalakítandók. Gyakorlati kivitelnél
azonban e tekmtetben több akadályokkal találkozunk; mert a leydeni palaczkok villamfo _
hatóságát magasabb fokra emelő körülmények tetszésünk szerint egy palaczkban nem mindfg
egyeztethetők; így a nagyfelületű palaczk falai nem lehetnek bármely vékonyak s a vékony falú palaczkok ellenben nem lehetnek bármely nagyok is. - Ezen oknálfog~a a leydeni palaczk villamfoghatóságára befolyást gyakorló két kellék közül eo·yiknek szokatlan
mérvbeni 1:1agyobbítása az eddigi eljárás mellett csak a másik rovására tö1iénik mind a két
kellék pedig ~gyü:t ..csak bizonyos h~tárok között alkalma,zható. - Mivel a le;deni palaczko~á átala~Ithato uvegp~laczk~~ b1zon!os nagyságon tul jutányos áron nem igen készít~etok, s az igen nagy. terJedelm~ leyden~ palaczkoknak kezelése is több kényelmetlenséggel
Jár: lehet, szokásban is van, erosebb villamhatások eszközölhetése végett több vezetöleg
kell?en össz~foglalt ki~.e~.bszerű ley~eni palaczkok által bármely nagyság~ palac~kot is pó~olm, de az ilyfél~, s kozonségesen .villamtelepnek vagy ütegnek neveztetm szokott készülék
is, a palaczkok mi hasznot sem haJtÓ üregei miatt, túlságos helyet foglal el.
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Igy állván a dolog a használtatn.i szokott leydeni palaczkokra nézve, azok czélszerűbb
készítési módjára vonatkozólag oly eljárást bátorkodom ajánlani, melyszerint bizonyos térfogatú leydeni palaczk villamfoghatósága mind az ónnal borított területe, mind a palaczk fala nak vékonysága tekintetéből igen jelentékeny fokra hatványozható. - Ez eljárás a leydeni palaczk belső üregének, mely a palaczk villamfoghatóságára legkisebb befolyást sem
gyakorol, czélszerű felhasználásában áll, s általam gyakorlatilag következőképen eszközöltetett.
Üveg-csöveket, melyek üregi átmérője körülbelöl O" ,2 ... 0" ,25, falvastagsága .... 0" ,15
v;ila, 16 hüvelyknyi hosszu darabokra vagdaltam, s miután mindegyik aó darabnak (1 idom,)
egyik végét beforrasztattam, belső felületét a bele töltött ezüstölö folyadék által egész a nyilásig· átláthatlan ezüstréteggel, külső felületét pedig mézga oldat által felragasztott ónlevéllel
akkép borítottam be, hogy az a nyílt végétől számítva 41/2 hüvelyknyi ac téren födetlenül
maradt. Azután minden egyes cső nyilásába félhenger alakra hajlított és mézga oldattal
megnedvesített 5 hüvelyknyi hosszu ónlevél szeletkét bocsátván, azt egy fahengerkével a
cső oldalához nyomogatva annak ezüst borítékával összeragasztván, abba egyszersmind a
villamosság biztos be és kivezethetése végett 5 hüvelyknyi hosszu farudacsra hengerített s
kilágyított vékony rézhuzallal néhányszor köri.Htekerintett ónlevél tekercset annyira betoltam, hogy belőle csak a rézhuzalnak szabadon maradt 1 hüvelyknyi hosszú d része állott ki.
Továbbá a csövek nyilt végét lámpa lángnál megmelegítvén pecsétviaszszal beragasztottam,
a boríték nélküli felületöket pedig alkoholban feloldott s czinóberrel megvörösített schellakkal vontam be. Végre az eképpen kis leydeni palaczkkáátalakított csöveket A (2 . idom) hengeralakú 12 hüvelyk magas üvegedénybe állítván s abban kellően megerősítvén, fölébök
egy, alólrúl benyomott és a csőnyaláb vastagságának megfelelő mélyedéssel ellátott B fémgolyót akkép illeszték, hogy annak mélyedési felülete a csövek kivezető rézhuzalaival biztosan
érintkezzék. Az egész készi.ílék függélyes metszetét a 2-dik, külső alakját pedig a 3-dik idomban láthatni, melyből egyúttal az is kitünik, hogy az ekkép létrehozott, s talán csövesvillamszedönek nevezhető :Készülék szorosan véve nem egyéb mint kis leydeni palaczkokból álló és
lehetőleg szűk . térbe szorított villamtelep, melynél az A üres henger, ha üveg anyagú, nemcsak mint tok szerepel, hanem egyszersmind a külső fémboritéknak elszigetelője gyanánt
is szolgál; s azért, midőn a külső fém borítéknak a földdel való közlekedése igényeltetik1 az
különösen valamely C fémláncz által eszközlendö, mi azonban teljesen mellöztetik, ha az
üvegcsövek fémlemezből készült tokba állítvák. Egyébiránt eféle készülék, bármely nagy
számú és hosszaságú üvegcsövekböl volna összetéve, tok nélkül is ellehet, ha 1, 2, 3, 4, számokkal jelelt (4-dik idom) fémvesszök által összefoglalt, s A fatalpra erősített B és C' fémkarikák üregébe állíttatik.
Feltevén, hogy a csövek egyenlő méretűek, s mindegyik cső üregének átmérőjét d, borítékának magasságát h betűvel jelelvén, lesz egy cső belső oldalának és fenekének fémm el
borított területe:
nd 2
.
d)
ndh + 4=n d (h +-4 )
mely kifejezés szorozva a villamszedöt alkotó . csövek n számával adja a .csöves villamszedö
belső borítékának t területét, tehát :
t

= ndn

(h+i~

a)

Miként kitűnjék, hogy a csöves villamszedönek imént kifejezett bodtéki területe, és
avval egyenes arányban álló villamfoghatósága nagyobb, ríiint a •csöveket magában foglaló
palaczké volna, ha az Ieydeni palaczkká átalakítva gondoltatnék, jelentse D a henger idomu
43*

!
1
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palaczk üregének átmérőjét, h belső borítékának magasságát; lesz a b első oldalborítéka rrDh,

Ezen egyenlet, miután benne n értéke ö') egyenletből helyettesíttetett, a D átmérőjű
palaczk belső borítékának területét kifejező f3) egyenlet által osztatván adja a következő
viszonyt
t' rrDd 11 ( 4h +d 11)
)
4d,Q (4h+D) .... 'YJ
mely szerint végrehajtván a betíik fönnebb felvett értékével való számítást lesz :
t' 3,14• 6,5· 0,25 (4· 9,5+0,25) 195, 1706
12 , 18
4· o 3~ (4· 9 5+6 5 )= 16 02
'
'
'
'
az az a D = 6 5-nyi átmérőjű palaczk üregébe foglalt csöves villamszedő belső borítékának
elméleti területe, és a különben egyenlő körülmények mellett avval egyenes arányban álló
villamfoghatósága 12-szer fölülmulja az egyenlő nagyságú leydení palaczk belső boritéki
területét és villamfoghatóságát.
Azon viszonyt, mely a csöves villamszedőnek és egyenlő nagyságú leydeni palaczknak
b első boritéki területök között létezik, mindenesetre alkalmazható általánosságban kifejezni
n em lehet ; mert midőn a csöves villamszedőben a csövek mind oldal- mind fenékborítéki
területeknek összege egyenes viszonyban áll a henger alakba foglalt csönyaláb átmérőjének
négyzetével, a leydeni palaczkban a belső borítéki terület legnagyobb részét tevő oldalboríték egyszeríi egyenes viszonyban van a palaczk átmérőjével, s csak a fenék boríték területe képez, vele négyzetes viszonyt. - Azonban minél nagyobb a csöves villamszedőt alkotó
csőnyalábnak átmérője, annál növekedőbb arányban haladja fölül az egyenlő nagyságú
leydeni palaczk belső borítéki területét, tehát villamfoghatóságát is. Igy míg a 9 "5-nyi magasságra borított 6" 5-nyi átmérőjű leydeni palaczknak és annak üregébe helyezhető csöves
villamszedőnek villamfoghatósága az TJ) egyenlet szerinti számítás nyomán ugy viszonylik
egymáshoz mint 1 : 12,182, az ugyanakkora magasságú de: kétszernagyobb átmérőjű palaczknak és csöves villamszedőnek villamfoghatósága már ugy fog visszonylani egymáshoz
mint 1 : 21,26. - Ha pedig a felvett méretű palacz.knak és illető csöves villamszedőnek nem
csak átmérőj e, hanem boritéki magassága is kettőztetnék, akkor azok belső borítéki területökre nézve ugy viszonylanak mint 1 : 24,285.
Az e) és 17) egyenletek szerinti számítások eredményei csak a példaképen fölvett esők
méreteikre nézve állanak ; mert a mint azok a felvettektől különböznének, ugy a különben
egyenlő nagyságu csönyalábok belső borítéki területök is különbözök lennéne~. ~ végett,
hogy meghatároztathassék, mekkora átmérőjű esők volnának alkalmazandók, m1szermt borított belső felületök a csőfalainak bizonyos czéls11;erff vastagsága mellett a lehető legnagyobb
legyen, megjegyzendő : hogy a D átmérőj{i palaczk fü·egéi betöltő csőnyaláb belső bo~·íté
kának területe az egyes csövek oldalborítéka és fenékborítéka összes területéből áll; mmek
következtében az egyenlő vastagságu csövekből álló csőnyaláb belső boritéki területe lesz :

2

fenék borítéka rrD
4

területű,

s ennélfogva az egész

T

=

rrD (h+

bel~ő borítékának

D)

:;o

T területe :

{3)

A csöves villamszedőnek a) képletben kifejezett belső borítéki területét elosztván a csöveket magában foglaló, s leydeni palaczkká átalakítva gondolt D átmerőjű palaczk belső
borítéki területével, áll :
t _ dn(4 h+d)
r)
T-D(4-h+D)
Ezen egyenletben n tényezőnek érteke függ a Dátmérőjű palaczk és annak üregét betöltő egyes csövek kereszt metszetétől, s tekintettel arra, hogy a D átmérőjű palaczk üregét
a bele helyzett csövek köralakú keresztmetszetök miatt teljesen be nem tölthetik, a valóságot
leginkább megközelítőleg kifejezhető a palaczk kereszt metszetének nem az egyes cső kereszt metszetével, hanem annak külső átmérőj e négyzetével való elosztásból keletkezett hányados által. A csövek egyikének külső átmérőjét d1 jelelvén, és annak négyzetével a csörrD 2
veket üregében tartalmazó palaczk - - keresztmetszetét elosztván lesz :
4

rrD 2
n = 4d 2
o)
1
.
AD átmérőjű palaczk üregébe foglalt csövek számát jelentő n értékét r) egyenletben
helyettesítvén lesz :
t 1.Dd (4h+d)
rr= 4 dl 2(4h +D) .... B)
Fel véve hogy D = 6 11 , 5 ; d = 0 11 , 3 ; h =- 9", 5, és ezen számértékeket az illető betűk helyett téve lesz :
t
3,14• 6,5· 0,2 (4· 9,5+0,2) 155, 9324
T
4· 0,3 2 (4· 9,5+6,5)
16,02 = 9 , 733 ·
E szerint a felvett méretű csövesvillamszedő belső boritékának területe, és a különben
egyenlő körülmények mellett attól függő villamfoghatósága közel tizszer akkora volna, mint
a vele egyenlő térfogatú leydeni palaczké.
Ha azonban tekintetbe vétetik, hogy a leydeni palaczk villamfoghatóságára a palaczk
mind belső mind külső borítékának területe egyenlő befolyást gyakorol, a csöves villamszedő egyes csöveinek külső boritéka pedig a belsőt területre nézve jóval fölűlhaladja : valószínűnek lá~szik, hogy a csöves villamszedő villamfoghatósá.g ának kiszámítása a tárgy természetével mkább megegyező eredményre vezet, ha abban a csövek valódi belső boritéki
területe helyett a belső és külső borítékok valódi területéből kiszámított közép értékff elméleti terület vétetik alapúl.
Ezen véleményt látszik támogatni a bemutatott csöves villamszedővel tett nehány kisér1et is, melyek szerint annak villamfoghatósága nagyobbnak mutatkozott a csövek belső boritékának valódi területénél fogva kiszámított villamfoghatóságnál. Ennek következtében a
példáúl felvett csöves-villamszedőnek -valódi belső területe helyett a külső és belső boritéki
területeknek közép értékét véve, vagyis az x) egyenletben d belső átmérő helyett a belső d
d =~+d,= 0", 2 +0", 3 = 0 11 25 közép értéket téve
és külső d1 átmérőkből nyerendő

11

2

2

· lesz a csövek összes belső borit~kának közép értékű elméleti területe

t' = nd11 n (h+ d~} .... z)

•

1

rr=

rr=

=

11

1

nx~n

t =nhxn+4 ....

.:t)

h betű a boríték magasságát: x a esők üregének átmérőjét, n pedig a nyalábot alkotó csövek
számát jelentvén.
A csőnyaláb~an foglalt csövek, n száma <t) egyenlet nyomán kielégítő megközelítéssel

lévén

következőle~ kitehető

:n

= 4n~!l
)<ii hat. i. a csövek kÖzös külső átmeröjök, melyet
x+2v

az idézett egyenletben d1 betű képvisel, itt mint ismeretlen a csövek belső x átmérőjében, és
falvastagságában fejeztetik ki. ~zen érték helyettesítése által .9-) egyenlet ekkép alakúl át:
n!lD 2hx
n!lD~x~
.
2
2
t=4(x+2v) :1-16(x+2v) • • • • .i)

v
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Minthogy ez egyenlet jobb felének elsé> tagja a csövek belsé> boritékának oldalterületét, második tagja pedig azoknak fenék területét fejezi ki, ezek nagyságára pedig a esők üregének x átmérője nem egyenlé>en foly be: azért annak mindegyikre nézve különösen lészen
meghatározandó a czélnak leginkább megfelelé> nagysága : Legyen e végett :
n 2D'.!hx
n'.!D'.!x 2
Y = 4(x+2v)'.! ész= 16(x+2v)'.!
Ezen egyenletek, külzelésöknél a műtétel egyszerűsítése végett n2, n-i, h állandó szorzók
kihagyhatók lévén igy irhatók :
x

= 4(x+2v)2 · · · · I)

x'!

z = 16 (x+2v)'.! · · · • II)
Az I számu egyenlet külzetve :
4dx(x+2v)i-8dx(x+2v)x
dy
16(x+2v) 4
4(x+2v)-vel osztva a következő külzeléki hányadost adja :
dy x+2v-2x
dx= 4(x+2v) 3 ;
ezen hányadosnak semmivététele, s nevezé>jének eltüntetése által lesz:
0 = x+2v - 2x; avagy
0 = 2v-x; tehát
x = 2v.
A II. száma egyenlet hasonlóképen külzelve :
dz_ 2xdx. 16 (x+2v) 2 - 2dx· 16 (x +2v)x2
16(x+2v) 4
ebből 16(x+2v) tényezővel osztva ered a következő külzeléki hányados:
dz
2x'.!+4xv - 2x'!
dx=
(x+2v) 3
semmivé tétel után a nevezőt eltüntetve:
0 = 2x·t+4xv - 2x\ vagyis
0 = 4xv ; tehát
O=x
Ezekbé>l kitűnik, hogy a csöves villamszedö belső oldalboritéki területe akkor lesz legnagyobb, midé>n oly csövekbé>l állíttatik össze, m<>lyek üregének x átméré>je egyenlő 2v-hez,
vagyis a cső kettős fal vastagságához. A csövek fenék borítéki területére nézve pedig x átmérő
egyenlé> semmihez, azaz a csövek fenék boritéki területnek legnagyobbja nincs.
Mi a csövek v vastagságát illeti az a körülmények által adott mennyiségí.íl tekintetik,
mert figyelmezve az összeállítandó csöves villamszedö megtöltésére használandó villamgépek
vagy villamindító készülékek villamosságának feszültségére a gyakorlott kiséretező megitél. heti, mily vastagnak kell a csövek falának lenni, hogy a villamozó készülékek villamossága
által könnyen átneüttessék.
.
Igaz ugyan, hogy a csövek üregének átmérőjére és fal vastagságára vonatkozó szabály szigorú
alkalmazása gyakorlatban teljes pontossággal nem igen eszközölhető; miridazonáltal igen czélszerű annak szemelőtti tartása; mert az által a lehető legczélszerűbb megközelítésére törekedhetünk.
E szabály alkalmazásánál könnyen megtörténhetik, hogy ha bizonyos körülményeknél
fogva a közönséges üvegtábláknál jóval vékonyabb falú csövek igényeltetnének, a használandó csövek szűküregének megezüstözése alig lesz kiviheté>. Ily esetben a csövek belsé> felü·
letének megezüstözése helyett czélszerűbbnek látszik a szűkcsövek üregének a forrponton
.alóli hévmértékben megolvadó fémkeverékkel való betöltése.
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Ha az 1863-ik évi nagygyűlés alkalmakor általain megismertetett 1) leydeni palaczkok
lánczolatában mindegyik leydeni palaczk helyett egyenlő térfogatú csöves villamszedő alkalmaztatnék, akko~· annak belső felülete az 17) egyenlet szerint számítva körülbelől 12-szer
nagyobbodnék. Erdekes volna az általa nyerhető 24"-nyi hosszú, s magában 12-szer több
villamosságot tartalmazó kisütési villamszikra hatása!
Ily nagy villamfoghatóságú készülékeknek villamossággal kellé5 fokbani megtöltésére a
közönséges villamgép ek alig volnának mindenkor elégségesek; de - hála a villamtan mindinkábbi fejlődésének - birunk már a közönséges villamgépnél sokkal hathatósb villamozó
Ruhmkorff-féle szikraindítót (Funken-Inductor), mely működésbe tétet.vén minden további
fáradozás nélkül az ajánlatba hozott nagyobbszerű villamszedőket is kellő feszültségi fokig,
aránylag igen rövid idő alatt képes megtölteni. - De hanem állana is a nagyobbszerűRuhm
korff-féle szikraindító rendelkezésünkre, ugyan akkora eredményt egy jóval kisebbszerű,
körülbelöl csak 2"-nyi hosszú szikrákat hányó villamindítóval vagy A. Töpler 2) avagy W
Bolz 3) Influenz melléknevű villamgépével is eszközölhetni, ha annak villamossága egy vékonyabb falú csövekből készült villam s zedők lánczolatába bocsáttatnék, mert. abból kisütési
pillanatban a palaczkok számához aránylagos feszültséggel biró villamszikra fogna előállani.

Az állócsillagok távolságainak meghatározásáról.
Dr. monte dégoi ALBERT FERENCZ-töl.

I.

A természetnek tanulmányozása egyike a legnemesebb s egyszersmind leghasznosabb
tárgyaknak, melyekkel az ember elméje foglalkozhatik, s :;(zon élénk vágy, mely minden
gondolkozó ember lelkét a természet jelenségeinek észlelésére, tötvényeinek kikutatására
és titkainak megfejtésére serkenti, egyik legbiztosabb bizonyitéka az emberiség magasb
származásának.
Szép a természet minden ágában , minden országában ; s akár a kövezetek rétegzetét,
vagy az egyes ásvá.nyok jegedési .alakjait, akár a növényélet vonzó jelenségeit., vagy az állati
szervezet alkotását szemléljük : mindenütt törvény- és czélszerűségre, összhangra és egységre
bukkanunk; melyek örömet gerjesztvén keblünkben, nyomozó elménket új kutatásokra
lelkesítik.
De egyik sajátsága az embernek, és már természetében rejlik, hogy a feltünőbb tárgy
iránt nagyobb rokonszenvet táplál, hogy az hamarább költi fel figyelmét, élénkebben foglalkoztatja elméjét s erősebben vonzza keblét; s igy tehát nem csodai ha a csillagos ég ragyogó
fénye, az ott szemlélhető ezer meg ezer részint tündöklő, részin_t szelíd fénynyel csillámló
test, s azok rejtélyes mozgása az ember figyelmét már az emberiség bölcsőkorában magára
vonta, és a csillagászat megkedvelése egykorú az emberi-nem szellemi fejlődésének első
kezdetével.
De mily nagy különbség van a csillagos égnek, l1gy szólván, gondolat nélküli meg-
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1) A magyar orvosok és természetvizsgálók 1863-dik évi munkálatai Pest 1864. 338-347 lap.
12) J. C. Poggendorf Annalen d. Physik und Chemie B.CXXV, 469 lap.
a) J. C. Poggendorf Annalen der Physik und Chemie B.CXXVI, 157 lap.
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bámulása s azon alapos, biztos, szabatos és r nd zere tudomány közt m lyet mo t a csillagászatban tisztelünk, mely a nagy minden égben előfordul mozgá okat tanulmányozta és
folyton tanulmányozza, melynek sikerült, mérőrudat é mérleg t vinni E l ama látszólag
e~érhetle~ távolokba, az ott szakadatlanul folytatott mozgá ok~t megmérni azok törvényét
kikutatm, s erre támaszkodva, az e mozgá ok által okozott Jelen ég ket mind múltra és
jelenre, mind jövőre nézve, hánylat utján zámilag értelm zni é meghat{u·ozni öt előre
kijelölni.
'
Évezredek hosszú orán_ kere ztül folytatott é zlel t k, a mennyi ég- é }t.ttannak jelentékeny_ haladá a és számos Jele férfiunak crnye etl n fáradoz a é víz gál6dó éle elmű
sége kiv~ntattak_ már c ak ana i hogy a föld kim r ·ék a tudomány napunk rend zerének tulajdonképi szervezetével, lényegével megi m rkedhet tt· d ali v lt itt a zél elérve
és már messzebbre igyekezett teije zkedni maga röptéb n, a nyomozá ban t lhetlen emberi
sze!lem, elhagyván a na~ren~, zernek ?ár magában fi 1 tt tága d a mind n égi zonyú
teiJedtségéhez mérve, még·is szuk határait, elmerülvén azon raO'y g t t k Iá zólag megszáml~lhatlan seregébe, 1:11-elyek nem tartozv~? napunk r nd zer hez áU6 e iltagok nevezete
alat~ ismeretesek. S a csillagá zatnak e leguJabb haladá áról é · j le en az
téren nyert
egyik legszebb és le_gérdeke ebb, de egy ·zer mind legn hezebben el rh tő vívmányáról
lesze~ szerencsés, a ti ztelt szako ztályhoz z6llani, t. i. az álL6c iltagolc távot 'ágún k leO'ujabban sikerrel koronázott meghatá1'ozásár6l.

II·
Oly tárgy távolságának ~egméré ére mel~h z itt a föld fi lületcn i vagy épen
telje 11 bizto , eljárá t
nem, vagy csak nehezen férhetunk a fölclméré ig n O'y z rű
~zolgáltat. Alkalmas helyen~ a kin;iérendö távol ághoz kellő aráu„ ban álló O'y ene vonalt,
ugynevezett al~pvona!t, mérunk t. i. meg gondo ·an, e vonal véCYpontjaiból mé1jük azután
me~' ponto szögmé~·ővel azon zögeket, melyeket az e véO'I ontokb 1 az i m r tlen távolságu tár~yhoz vezető,_ képzelt látvonalok az alapvonallal k peznek. IO'y tudvc le z gy ík?áromstogben _az egyik oldala é két_ zögei ' a három zög-mértan zábályai zerint tudhatJUk a~után ki' a három-szög többi alkatré zeinek m kkora gát i y a kcre tt tc'Ívolságot is.
. Ezen elv alapja minden távol ágmérésnek leO'yen z bár a föld fi lületcn végrehajtandó oly tárgyra n~zve, melyhez közvetlenül hozzá nem férh tünk bár a c illaO'O , égen
melynek ragyogó testeit csak szemünkkel érhetjük el. A földfelület n azonban az ~lapvonal
helye és aránylagos hosszusága akaratunktól függ,· holott a viláO'te tek távol ·áO'ainak megméréséánlél azonh alapvonalhoz vagyunk kötve melyet a termé zetb n találunk ~nelyet meg
nem v toztat atunk.
. Il!, a~~pvonalt ~~dig nekünk, e föld lakóinak, a termé ·z t c ak kettőt zol áltat, az
:gyik,f.öldunk átmér~J~, 1720 földrajzi mértföldnyi ho za águ vonal a máik a ~ldpálya
tmér?Je, mely 41 millió 336000 földrajzi mértföldet tesz ki. Azt hinné az ember hoO'y az
~{óbbi;~rp~~ ~osszú vonal, melynek. hosszúságát érzékileg felfoghatóvá tenni l~het~tlen,
ta~~~~atóke.1 ~:a~ó~es ~ apvo~al von~l mmdazon távolságok kim éré ér , mely k a mindenségben
' . un azon an, mmt az az alább elmondand6kb61 ki fog derülni.
Napunk iendszeréhez tartozó bolygók és ü tökö8ök távol ·áO'ának kiméré ére beérjük
:~a~e~~~ré~~~~~vo~~llalk.m~tet
földpálya átmérőjében találunk; sőt holdunk távolságá1
naprendszerünkbe m
~e .ta ~Ó'tp~nal, a föld átmérője is elegendő. A mellett pedig a
Keppler harmadik ~ör:é~iee aJm n
~olság-méré eket ~agyon megkönnyíti és elősegíti
Y ' ely szeunt ugyanazon középpont körül mozgó testeknek

1

t.

t

keringés-idöik négyzetei egymáshoz úgy aránylanak, mint távol::;ágaik ki.>bei. Ha tehát a naprendszerünkhez tartozó világtestek közöl csak egyetlenegynek is naptóli távolát szigorral megtudhatjuk, tudjuk már a többinek is távolságaikat az idézett törvény nyomán ; mert erre
nem kivántatik egyébb, mint pontosan meghatározni az illető bolygónak keringés idejét,
mit gondos észlelet által mindig elérhetünk.
A csillagászatban azon szögöt, melyet az alapvonal két végpontjából egy égi tc::;thez
húzott s az égitestben egymást metsző látvonalok képeznek, látki.Jznek (parallaxis) nevezzük, még pedig napilrítköznek,. ha a földnek , és évilátköznek, ha a föld pálya átmérője szolgált alapvonalul a mérésnél.
Egy égitestnek távolságát kimérni tehát annyit tesz , mint meghatározui a látközét
melyet megtudván , a háromszög-mértan szabályai szerint, távolsága is kiderül.
Sikerült naprendszerünkben földünk naptóli távolát , vagy is a. nap látközét szigonal
,meghatározni, ruég pedig Vémis bolygónak nap elöli elhaladásának észleletéböl, s evvel
tudva lőnek naprendszerünkhez ta.rtozó mindazon testek távolságai is, melyeknek kcringésidöik észleletek utján ismeretesek.

III.
Nem úgy áll azonban a dolog az úll6csillagokra nézve, melyekre ]{Pplernt k harmadik törv6nye n em alkalmazható, és hol a legj obb eszközökkel a legnagyobb gondossággal
- intézett észleletek által sem lehetett még n yomára sem akadni a lútköznek. Ennek megha-.
tározása pedig nagy fontosságu épen ezen égites teknél is, nemcsak azért, mivel az állócsillagoknak földtőli távolsága mindazon kutatások alapját teszi, melyek ezen testek minémüsége, nagysága , helyzetüknek kitudására czéloznak , hanem azértis, mivel évi látközük
megtalálása egyszersmind közvetlen bizonyítéka volna annak, hogy földünk valóban a napkörül kering.
Addig mig a föld mozdiilatlansági ban hittek, az áll~csillagok mozdulatla?ságában sem
láttak semmi feltünöt; mert azt tartván rólok , hogy saját mozgással nem b1rnak, ezek a
szinte nyugvónak hitt földi~öl tekintve, kölcsönös helyzetükben változást természetesen nem is
mutathattak. De midőn Kopernikus a földnek mozgást tulaj donított a nap körül, a dolog más
színt öltött. Álljon például a föld most pályájának A pontjában, és hat hónap letelte után az
A' pontban, az A és A' pontok távolsága még egys~er akkora, mint a föld távolsága _a naptól. És ezen nagy különbség a föld helyére nézve nu ~ efolyással sem volna az állócsillagok
látszólagos helyeire? Ebben ismerte fel Kopernikus, és méltán, rendszerének leggyöngébb
oldalát, legnagyobb nehézség~t, s erre nem is tudott mást felelni mint azt, miké~:. a~ állócsillagok távolsága oly roppant nagy , hogy hozzá mérve még a földpálya átméroJe is elenyészik.
.
.
És minthogy a látköz az állócsillagokra nézve semmiképen nem volt feltalá~ható,
Kopernikus rendszerének ellen~i mindjárt kezdetben ezz~l táma~ták meg azt , és mnen
indultak ki az ellene felhozott kifogásokban, hogy Kopermkus álhtása nem lehet való, mert
semmi nyoma nem mutatkozik a föld mozgásának az állócsi.llagok kölcsönös helyzeteikbe~,
melyeknek változásában e mozgásnak okvetlenül mutatkozma k ellene. De Keppler törvényei,
a Bradley által fölfedezett fény-irányferdülés (aberratio lucis) és a nehézkedésnek N 6wton
Jzsúk által kikutatott általános törvénye mindannyi nyomós érv volt, melyek a föld mozgása
iránt még fölmerülhetett utolsókételyt is, még pedig örökre legyőzték , és a megnyert
döntő bizonyítékok csak ösztönül szolgálhattak arra, hogy még buzgóbban ker essék meg
az állócsillagok látközét.
De mielőtt hozzáfognék a látköz kikutatására fordított hosszú kísérletek történetének
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai.
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vázlatos rövid előadásához, szabadjon nekem legelé5ször j röviden lefrni maCTát az •]járást,
rnelylyel e kisérletekben éltek.
Egyszerűség végett tegyük fel, hogy a folclpálya köralakú mely föltét nem fcw é.·zrevehető tévelTt okozni, (.. az rszlelendö e iJlag (néz<l az i<leirt
a
ábrát) állj~n a földpálya ·arkábm1 mg i · az •'C vonalon
mely füg·gélye en állván a fühlpálya .·íkjá11, a napon kere ztiíl tart. AB legyen a földp:Uya átmérője .· azon Jtiivül
üjuk méo· a 1A. 1B voualokat. Képzeljük mo„t, mi zcrint az
é zlelő az
pontban a ( \ \B HZÖO'Öt m <nnéri, é továbbá mikor a B pontball, vagyí.· a föl<lpál
átmérőjének
másik végpontjában megérkezett. mé1je m ,. a BA zöO'öt. Mivel pedig minden húrom ·zügh n a három ·zögnek
összege két ép zögge1. vag·yís 1
fokkal egp.:nlö c ak
a megmért két .·zög öH ·zegét k 11 180°-ból kiv nnunk,
hogy a harmadik. vagyi:; az A 1B 'züg rn kkora ·(wát meg1
1
tudjuk. Pedig e szögnek fele . vao·yi · az
A vagy
B
zög mely alatt földpúlyáuk fél átm ~rűj · . fügO'élye ·
irányban tekintve. a :illaghól lát„zik. az. mit a U e illag
évi l-ítközénelc nevezünk. Eg-ybekütvén a meO'folelé> az
az a földpályának egymáHn:tk , zemb n álló pontjain intézett é zleleteket, egy év 1efol füm alatt nagy ·zámu
1-sö ábra.
megméréseit nyerhetjük oly ftll6C'sillng líitküzt'.nl'k. mely
a földpálya ark{tban áll.
Ezen eseten kivül még kettő fordúlhat elé5, t. i. ha a U ·:;illag- a fölunc:.:k pálya ·íl ja é
ennek sarka közt áll, továbbá ha a csillag magába a fölclpúl ya „íkjába e ·ik.
Tekintsük meg most ezen eseteknek elsöbbikét. A 2-<lik ábrában 1-b ·n álljo11 a ·illag·, a föld pálya íkja é · ennek :-;arka közt. C-ből re zszük le a CD függélye 't a földpálya íkjára. ' legyen a
nap, mely ugyanezen ikba e ik. 1D-én é. '-en ker ztül íkot fektessünk m 1 a földpály, íkjára függélyes
lesz. E síknak átmct zé
azon pályával melyben a föld
évenkint körüljárja a napot a földutat ké t pontban,
A-ban és B-ben ~ogja érinteni, melyek azonegy átmérő
nek k ét végpont3át fogjúk kép zni. Föltévéu mo t mi zerint az észlelő, midőn az A-1 ontb~ n tartózkodik. a CAB
szögöt méri, melyet a c. illa nak tartó látvonal AC az AB
átmé:őv~l képez, és hat .hó múlva a B pontban megérA
kezven,
itt a CBA szögöt méri ; a m gmért két ·züg azon
B
D
egy három szög alkatrésze lévén tudva le z a harmadik, vagyis az ACB szög i ' . Azonban az itt tekintett
~setben az AB . alap;onal a csillagból megpillantva ferde
1rá~yban látszik, mi, okból az A 1B szög bizo11yo mcnyi.
2-ik ábra.
~!1sséggel nagyobbitan,<ló lesz. hogy azon szögöt nyerJuk, mely alatt, a OB tav meg nem változtatváu. az AB
alapvonal, függélyes irányban szemlélve a csil1agból föltü1m ék. E kis 3"avítá t mindig· nehézség. nélk"l
„
·
u sz á ~.íth a t'~u k ki a. háromszog-mértan
szabályat· szcnnt
s ha azután a megig·azított
s~ög felét. vesszuk, ez a C csillag látköze leend.
Tekmtsük most a harmadik , vagyis azon esetet, midőn a cHillag a földpálya síkjába
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esik. A harmac1ik ábrában, a C-pontbúl, melyben hogy a csillag áll föJtételeztetik, húzzuk a
CS vonalt, és az erre függélyes ASB vonalt. Föltévén már most,
hogy az észlelő, mid<Sn az A-pontban vagyon, a CAB, és azután hat hónap múlva, midőn a B-pontban megérkezett,
a CBA 8zögöt mú-te. akkor e két szög öszszege 180 fo kból
ki vonatván, adja az ACB :-;zögüt, melynek fele a C-pontban
áll6, csil1agrn1k (hi lMköze.

IV.
3-ik ábra.

Tárgyalj uk most meg ugyanezen eseteket a mennyiségtan szabatos nyelvén. E végre
legyen a 4-clik <'tbr{tban S n nap , melyet " fold az úllatkör jegyeinek irányában , A-tól T és
C felé kiirííl l<L·ring; F-ben legyen
1:'
egy úllóc8ill<ig, és FE ol~·m1 vonal
leaycn.
me
l
~-fii
o·o·éh-es
a
fö1tl
lJá
!Yn
OJ
._
o.- . .
J
síkjára, úgy hog_ · E :i e':iillag1mk a
fölcl p{ilya síkjára átvitt helye. az
FSE Hzög a napUi.:épi, FT.E a föld1)
küzépi szélessége az F-csillagnak.
ha a földet a T-pontban állónak
tesszük fel, A cHillagnak ?WJ1küzépi
hossza az ES , földközépi hossza
pedig a TE vonal által határoztatik meg; ennélfogva az SET szög a
hossznak, valamint az FSE és FTE
szögök különzete a szélességnek látlcőze . Midőn a föld az A pontban
0
tartózkodik, a csillagnak földközépi
hossza egyenlő a napnak földközépi
hosszával, }L csillag egyiittállásban
4-ik ábra.
vagyon a nappal ; midőn pedig a
föld a B-ponthau áll, akkor a csillag hossza a napétól 180 fokkal különbözik és a csilla~ a nappal szem ',en ált. Az ABE vonal n tnlál!wzás vonalának (Sycygiák vonalának) neveztetik, az. ~ ponton k:ercl';ztifl húzott s az A BE egyenesre függélyes vonal pedig a neg , ed
fényponljait C-t és D-t jelöli ki , hol a csillag hossza a napétól 90 fokkal különbözik. A
találkozás pontjain a hossz látköze elenyészik, a szélességé pedig legnagyobb lesz; ellei1ben
:t negyedfényekben a szélesség Játköze enyészik cl s n, hosszé lesz legnagyobb.
'fegyük most a földpálya átmérőjét AS='rS=e, FE=b, ES=a, FSE={:J, FTE={:J' és

A~T,

vagyis a nap hosszát, számítva az együttállástól,

=a, akkor lesz : tang {:J = ~ =

m,

s az

EST háromszög·benTE= V~·~+c ~+2accosa · továbbá ..5'.. =n a csillag·nak valódi távolságát FS=e
'

a

'

FE
m
.
.
és -;=p-nek tévén, lesz : tang {J'= T~= V i+ ncosa +ni' vagy, mivel n egy felette kis menye

2
nyis ég : tang fJ'=m(l -ncosa), s ezen képlet adja a szélesség lá,tközét, vagy: tang ((3-{:J')
mncosa
há .
k·· lítul
fJ - ,R'
.
"--~ ( - - --,te · t meg oze u eg :
._, mncosa =cosnsmflcosfl,
vagy mivel p=:ncos,8,
1 m 1- ncosn)
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Minthogy az FSE sík a földpályára függélye , CD i · f~ggél e az F E- íkra, mivel
CD vonal a két síknaK közös átmetszésére, az SE egyenesre, fuggélye irányban áll; DSF
DS

e

pedig = 90 ° s így tehát : tang DFS vagy DFS= FS= -;; = p; honnan kideriíl , hogy P a
földpályának az F-csillagból tekintett lát zatos sugara (radiusa), vagyi · az F-ci;illagnak évi
látköze.
e sin rt

p mrt

•

Továbbá vagyon az EST háromszögben : tang SET= a-cco ct = co .B+pco· ('( ' vagy
igen megközelítőleg = psinasecfS ez a hossz l ítköze = A.. Áll tehát a. ho z látk~ze a szélességéhez úgy, mint : sinasec{J : cosasin{J=tanga : Sin{Jco {J=2tanga : . m2fJ-hoz , l!D'Y hogy az
egy ik látközből a másikat azonnal megtalálhatjuk.
,
.
,
,
Ezen képletekből nehéz ég nélkül le lehet hozni a látköznek egeHz telje.· ·lmeletét. Elenyészik a ne,r-1 1 edfény idején a szélesség látköze, mivel akkor cosa= co 90 °=0 é legnagyobb le . z a
talcílkozás vonalún, hol cosa=co O0 vagy co 180 °- ± radiu . Legnagyobb értéke azután =p m{J
tehát anncíl nagyobb, mennél nagyobb a szélesség, vagy mennél közelebb áll a illaO' a földpálya
síkjához. Minthogy pedig a szélesség a délkörön mért maga áO'okb 1 punt ·abban meO'tudki.tÓ mint a hossz, kiderül, hogy a csillagok az ilynemü é. zleletekre annál alkalma ab bak,
mennél nagyobb értékű szélességük.
A hossznak látlcijze A., a találkozás pontjrtin enyészik et s a negyed fénypontjain le<rnag obb,
t. i. =psec{J ; növekszik tehát a csillagok szélességével. A ho z látköze átlitó va 1ryi. nagy bú a
földközépi hossz a napközépinél, míg a föld, C-pontnak tartván -t61 B-io- halacl va.o- is az
egyiittúllást6t a szembenállúsig; innentől kezdve pedig az egyi.lttállá iO' a nnpkiizépi ho z
nngyobb a földközépinél.
A szélesség látlcöze 1íltít6, vagyis a földközépi széles ég kissebb a mtpköz6pin ~1 1 rnÍO' a föld,
D-pontt61 A-nak ta,rtván, a C-pontig halad, azaz az "'litols6 négyedfénytöl -tői k •zcl ve az el ö
negyed~g C-ig; az első negyecljénytöl kezdve az iitols6ig pedig a földközépi zél ssécr nagyobb .
Végre következik a tang {3'=m (1-ncosa) egyenletből, hogy a föld.középi ~zéle ég ~z
egyiittálüísbrm legkisebb, t. i. =m(l +n), hogy tehát az együttállá tól k zd v a Hzcmb nállás1g
nö, innen pedig az cgyüttállásig fo,qy.
Ezek azon elvek, melyek szerint. az évi látköz kérdé e é zleletck utján cklüntcn<lő.
Gynkorlathan sokkal kényelmesb, vagyis inkább az e zközök hibáinak kii cnizítá a sokkal könnyebben végrehajtható, ha a szélességek helyett a c illaO'ok eo-y ne emclkedéseit é
e1hajlá8ait észleljük, melyekből hosszai és széles égei a gömb~három zöo-mérés zabályai
szerint, a legpontosabban kiszámíthatók.
:Mintl~ogy_ a mindenesetre igen c~ekély nagyságú azon szögnek m ghatározá ára, melyet állócs1llag1 látköznek nevezünk, és melyből a csillag távolsága kiderül oly é zleleteket
k ell cgy~ehasonlítannnk, melyek közt egy fél év lefoly, úgy hogy ha az egyik észleletet
nyáron intéztük, a vele összekötendő a téli szakba esik, nem csak nem bizonyos, hanem még
nem is vnlószírn'.i, hogy az eszköz, melylyel a méréseket végeztük, oly ho zú iclőn keresztül
teljes~n változatlan állap_otban maradt volna, és könnyű átlátni, hogy az ily 6 zleletek igen
sok v1gyázatot, körifltekmtést és gondot igényelnek. Alább majd elő ·orolandjuk azon sok
~ényezőt, melyek nz ilyen é~zlele~ek eredményének pontosságára gátl6lag hatnak és csak
igen szorgalmas nyomozások cs te1Jedelmes hánylat útján eltávolíthatók.

v.
A mi most az {illócsillagok látközének történetét illeti G'alileo Galilei volt az elsö ki a

~VII-dik század elején az eszmét megpendítette, hogy ~éressék meg az állócsillag~knak

bizonyosan nagyon különbözí5 távolsága a földtől ; sfü nagy éleselmű éggel kijelelé már az

eljárást is, melylyel a látköz fölkeresésénél élni kell: t. i. hogy nem a csillagnak tető- vagy
sarktávolát kell meghatározni, hanem azt gondosan össze kell hasonlítani oly csillaggal: mely
hozzá közel áll. Ez az egész általánosságban kifejezett lényege azon módszernek, melyet
másfél évszázaddal későbben, 1781-b.e n, az öregebb Herschel Vilmos ajánlott. Galilei még
más módszert is javaslott, t. i. azon időnek észlelését, melyben egy állócsillag, az évnek
~ül önböző szakaiban, egy nehány mértföldnyire távol álló torony mögött eltűnik; de ezen
Javaslata nem hajtatott végre, és nem is vezetett volna czélhoz, mivel a nagyon közel a láthatárhoz intézett észleletek, a földi sugártörés által, igen kétes értéküekké válnak.
Tycho de Bmlw és Riccioli is szorgalmatosan foglalkoztak e tárgygyal, de körnegyedeik,
melyeket a látközök meghatározására használtak, sokkal tökéletlenebbek voltak, hogysem
eredményhez vezethettek volna; mert Tycho, kitűnö gondossága és ügyessége daczára, két
pcrcznél többre nem birta vinni szögméréseinek pontosságát, holott az áll6csillagi látköz még
egy egész rnásoclperczre sem rúg.
A XVII-dik század végén Wallis, a híres angol mathematicus, idejének egy részét szinte
az állócsillagok Utközének fölkeresésére szentelé. Egy nagy gyutávu messzelátó tárgyüvegét
egy torony csúcsához megerösíttetvén, annak szemüvegét lakháza falába illesztette be és
ezen látszeren észlelé meg, különböző évszakokban, nagyobb állócsillagoknak tetöponti szögeit, vagyis inkább ezen szögök különzetcit. E foglalkozást 40 éven át folytatta a nélkül,
hogy dönW eredményhez jutott volna.
Uüí.na nem sokára R1Jwley ugyanazon észleleteket a londoni Pál-templom tetején akará
ismételni, dc állítólag Newton beszélte volna őt le szándéka kiviteléről, mert Newton attól
tartott, hogy e czélszeriitlen eljárás, a nélkül, hogy czélhoz vezetne , a Kopernikus rendszer
elleneinek csak uj fegyvert szolgáltatna kezükhöz, meiylyel e rendszert ujra megtámadJrntnák.
Hook, Newtonnak kortársa és ellenfele , 36 lábnyi gyútávú messzelátóval akará az állócsillagok látközét fölkeresni, de eszközének tökéletlensége hiusította meg az eredményt.
Jí'lamstead 1690-körűl a $arkcsillagot kezdé észlelni és észleleteit több éven át foly tatá
egy hét lábnyi sugaru fali körnegyeddel Greenwichben és azt vélte. hogy e csillagon esakugyan j elentékeny látközt talált : de a híres Cassini Domonkos Flamstead tévelyét kimutatta
bebizonyítván, hogy a csillag helyében :Flamstead által észrevett változások nem egyeznek
meg azon helyváltozásokkal, melyeket a látköznek kellene okoznia.
Römer Afilcl6s, az ügyes dán csillagász, kinek a fény sebességének megmérését köszönj!Jk, szintén foglalkozott az állócsillagi látköz fölkeresésével, még pedig 18 éven k eresztíil.
0 mutatta meg első, hogy e czélra sokkal okszeriibb a csillagok tetötávolai helyett az egyenes emelkedéseiket észlelni. Az általa talált, vagyis inkább észl eleteib ől foly t eredmény,
(mert ő előbb halt meg, mielőtt észleleteit kiszámíthatta volna), hogy t. i. Sirius és Véga csillagok látközeinek összege 30 és 45 másodpercz közé esik, tökéletesb eszközökön ismételt
újabb észleletek 'által tévesnek bizonyult be.
·
B1·adley J akab, Flamstead híres utóda és az irányferdülésnek nagynevű fölfedezöj e, a
greenwichi csillagdában szinte sok éven át e tárgy körül fáradozott; de a látközt keresvén,
azt ugyan nem, de hasonló fontosságú dolgot fedezett föl , t. i. az irányferdűlést, mely a föld
mozgásának közvetlen bizonyítéka és azon kívül még az ingadozást is.
A folyó évszázad kezdetén Piazzi Palermoban és Calanclrelli Rómában foglalkoztak föleg a látköz fölkeresésével. Piazzi elvetvén az egyenes emelkedéseket, ismét a csillagok
tetötávolainak észleléséhez tért vissza ; Capel/,6,nak és több más első nagyságú állócsillagok
látközét közel a zérussal egyenlőnek találá, a Siriusét pedig 4 másodperczre határozta meg,
mely eredmény azonban újabb észleletekből be nem bizonyúlt ; de igenis az, hogy P iazzi a
csillagoknak saját mozgásaikat a látközi valódi változásokkal összezavarta.
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Calandrelli 1805-től kezdve a lantcsillagzat főcsillagát, a ragyogó Végát észlelé sokáig,
hogv látközét kikutassa. E csillag jól volt megválasztva, mert Rómában közel a tetöponthoz
h ala'd keresztül a délkörön; észleleti eszközül kilencz lábnyi sugáru kör-szelményt (Sectort)
használt és sok go dot fordított észleleteire; azonban mégis oly eredményhez jutott, t. i. hogy
Yéga látköze 4. 4 másudperczet tesz ki, melyet bátran tévesnek mondhatunk, mivel későbbi
és különösen a B ,ssel által intézett, igen pontos észleletek által be nem bizonyúlt; sőt az utóbbi
Vég·a és Sirius látközeinek összegét épen a zérussal egyenlőnek találta.
Brinkley is hasonló észleleteket intézett 1 15-ben Dublinban, de az ő fáradságainak
eredménye sefu érdemlett nagy bizalmat, mert már magokban sem lévén összhangzásban az
eredmények, mús csillagdákban és c illagászok részér<íl intézett észleletek által bizonyítást
nem találtak, sőt jelesen a Pond és Afry részéről 1825 körül végrehajtott, igen pontos mérések
által egyenesen és közvetlenül megrzMoltattak.

nek megfelelő távolságok, valamint az időközök is foglaltatnak, melyek eltelnek; míg a fény
a kitett távolságon végig röpií.l; a fénv, melyről tudva van, hogy a földpál ya félátmérőjén 8
első- és 13 másodpercz alatt végig siet, vagyis másodperczenkint 41000 földrajzi mértföldön
végig szalad .
F ölfott Mtköz: annak megfelelő távolság földtávokhan: ezen a f énysiiyái· végig röpül :
1,0 másodpercz
206265 földtáv
3 év
94 nap alatt
"
229183
"
3
"
227 "
"
0.9
0.8
7)
257831
"
4
"
26 "
"
o, 7
,;
294664 "
4
,,
23 7 "
"
0,6
"
343775
"
5
"
157 "
"
412530
"
6
"
188 "
"
0,5
0,4
"
515662
"
8
"
52 "
"
„
687 550
"
10
"
313 "
"
0,3
0,2
,.,
1.031324
"
16
"
105 "
"
0,1
2.062648
"
32
"
210 "
"
0,075
"
2,700200
"
43
"
158 "
"
;)
4,125296
"
65
"
55 "
"
0,050
0.025
"
8,250592
"
130
"
111 "
"
0.010
.,
20,626480
"
325
"
277 "
"
3257
"
221 "
"
0.001
"
206,264800
"
Az állócsillagok látközét rendesen egy másodpercznek ezredrészeiben szoktuk kifejezni.
Ha tehát oly értékeért a látköznek: mely táblázatunkban fel nem található , a megfelelő
távolságot és fényidőt akarnók kikeresni, az 0.001 másodperczhez tartozó távolságot és fény
időt el kell osztanunk azon ezredrészek egységeinek számával, melyek az illető látköz értékében elf<forclulnak. Legyen például az adott látköz = 0,021 másod perez, akkor lesz az ennek
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VI.
De mi az oka, hogy annyi ügyes észlelőnek gondos és szorgalmas fáradodts<t oly ·okáigsiker nélklil maradt? Itt eWször is az észleletekre használt eszközök egykori tökélc,tlenségét.
azután a keresett tárgynak, t. i. az állócsillagi látköznek felette parányiságát, tov{tbbá az
észleleti módszer czélszerűtlenségét és végre azon sok mellékes kün'.ílményt kell felemlítenünk, melyek az észleletek pontosságára közvetlen.ül, vagy közvetve befolyási;ml hirnak s azt
kisebb nagyobb mértékben gátolják, vagy legalább kisebbítik.
A XV-dik században az akkori csillagászati eszközökkel végrehajtott szögmfré:-;cknél 10
első perczről sem lehetett kezeskech1i, 'l'ycho a pontosságot már 2 perc7're emelt(' , vagyis n
hibát annyira szállította le; a XVII-dik században és különösen annak m;Ísoclik frléb011 , Europaszerte eszközlött állandó c ·illagcUk megállapítása a hibát már 20, 15 süt 10 máso<1perczre is kisebhítették és Bradlcy gondos ügyessége a szögméréscknél a po11 tos::;ágot, a
XVIII-dík század elején már ammyirn fokozta. hogy 1- 2 rnásoclperczért 1d1dctt m{ir
kezeskedni.
E híres és gondos é zlelő kora, óta lőn áltnláuo · a meggy<faűdé~ , hogy az a<l<lig észlelt
csillagok közöl egy sincs, melynek látközc ('gy egész pcrczet tenne, hogy tehát mindegyik
messzebbre áll naprendszerünktől 206265 földtávnál, mely utóhhi kifojezér-; ;1latt kerek
számban 20 millió 668000 fölcln1jzi mértföldet útünk.
Minthogy t. i. egy állócsillag látküzr> alatt, mint már fönebb mondám , azon szögöt értjük,
mely alatt a földpMyának félátmérHjc, vagyis sugara, függélyes irányban az illető csillagról
tekintve, ott mutatkozik; földünkről :-;zemlél vc okvetlenül kört vn.gy kerüléket kell a csillagnak leimia n, közép , vagy is n.zon helye körlíl , melyet a nn.pról nézve elfoglal; e kör- vagy
k erüléknek félátrnérGje pedig ugyauazon szögmennyiség alatt fog részünkről látható lenni,
mennyit a látközi szög kitesz. l~s mivel egy másoclpercznyi nagyságu szög· oly darabjának
felel meg a körkerületnek, mely <L körsugárban 206265-ször benfoglaltatik: egy oly állócsillag·, mdynek látközc egy másodpcrczet tes;r,, tőlünk 206265 földtávnyira, vagyis kerékszárnban 4 billió mértföldnyi távolságra fog esni. Pontosan véve a földtáv-értékét, az egy másodpercznyi látközíi állócsillaguak távolsága naprendszcrünktől 4 '.1,1 billió mértföldet tesz ki.
Mennyiségtanilag· kifejezve lesz a távolság, melyet r-rel jelzek, ha a látközt x-nek nevezem.
1 vagy , minthogy x mindig
a földnek naptóli távolát pedig méregységül veRzem : r· tang x
•
k'is menny1s
• ég·, = - 1 és rn á so clperczekb en k'C
•
igen
IieJezve
: = -206265"
-x -x
~érni áttekintés végett a következő táblázatot iktatom ide, ·melyben a föltett látközök·

- ·.--a.-·· -.

„....,...,......

megfelelő

távolság

= 3257 ~~ 221

206264800=
=~--

98221 3 2

eJ.Ö ld t áv

és a h ozz á tar toz Ó J.ré nyi'd"o :
1

na_p =159 év 16 nap.

VII.
Miutáu a délkörben felállított és kö.zvetlen helyhatározásokra rendelt eszközök, daczára
annak, hogy tökélete:;ségük folytonosau magasb fokra vitetett, mégsem szolgáltattak dönt5
eredményeket, ha az állócsillagok látközé~ek meghatározására h~~.ználtattak, maga_ a kérdés
pedig nagy fontosságu és következményeiben u~y nagy hordereJU .volt , hogy a cs.1llagászat
avatottjai folytonosan fokozott érdekeltséggel viseltettek e kérdés iránt , és megfejtése után
mindinkább törekedtek: más módszerekr61 kellett gondoskodni, melyeknek használata által
remélhetővé váljék az, hogy ez ügyben is valahára czélt érhessünk és biztos eredményhez
juthassunk.
.
.
Ily új észleleti rendszert aJánlott az öregebb Herschel Vilmos, 1781-ben, s ennek lényege
a következőkből áll.
.
,
Válasszunk meg oly csillagot C, (5-ik ábra),. mely a földpályához. ferde irá1?-Y.ban ~ll es
tegyük fel, hogy azt az A és B pontokból észleljük, mely pontok a fold~álya sikJán fugg.élyesen álló CAB síkba esnek. Ha továbbá P azon függélyesnek lábpontJ~, mely a .C-cs1~
lagból a földpálya síkjára lebocsáttatik, akkor a P~C szög ?ly mennyiséggel fog~.a tulhaladni a P AC szöget: mely az ACB szöggel egyenlő. Ha t. 1. a ~ ponton ,keresztul BF
vonalt húzunk, mely az AC vonallal egyenközű, akkor az FBC szog egyenlő lesz az ACB
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váltószögök. Az FBP szög a OAB szöggel lesz egyenlő, mivel száraik egyenközüek. Végre tehát az
FBC, vagy mi ugyanegy, az ACB szög
egyenH> a CBP és FBP, vagy a PBO
és P AO szögök különzetévcl, mely
utóbbi szögök az AB átmérő végpontjaiból H>nek megmérve. Ennél fogva
azon mennyiség, mennyivel egy csillag
a földpálya síkja fölé emelkedik, azaz
azon mennyiség, mennyivel szélessége
növekszik, mialatt A-tól B-ig haladunk , nem más, mint az A.OB szög,
vagyis a e csillag 1.á,tküze.
lla most még egy má odik csillagot 0'-t észlelnénk , mely közel
esik a BC látvonal hosszabbításához, az
első csillagra nézve vont következteté5-ik ábra.
sek a másikra is alkalmazhatók. Itt is
egyenlőnek kell lennie a mennyiségnek, mennyivel a C' csillag az alatt a földpálya síkja fölé
emelkedik, mig az észleH> A-tól B-ig haladna azon szöggel, mely alatt az AB átmérőt a 0 'csillagról tekintve látnók, vagyis ezen csillag látközével.
· Ha a két csillag közöl 0' jóval távolabb áll mint C (értvén az AB alapvonaltól) akkor
azon szög; melynek csúcsa 0'-ben fekszik, jóval kisebb volna annál, melynek csúcsát a Ccsillag képezi s a két csillagnak C és 0'-nek távolsága azalatt , mig az észlelő A-ból B-ig
megy, látszólag oly mennyiséggel fog megváltozni, mely a C és 0' csúcsu két szög különbségével egyenlő . Ha a 0' csúcsu szög nagyon kicsiny, akkor a két csillag egymástóli látszatos távolsága az alatt, mig az észlel ő az A pontból indúlva-B-ig haladt , oly mennyiséggel fog változni, mely a C-szög egész nagyságával egyenlő, azon szöggel t. i., melyet a Ccsillagból azon egy átmérőn ek, AB-nek végpontjaihoz húzott vonalok képeznek, hol magában világos, hogy az AB átmérő alatt a földpályának egyik átmérőjét, tulajdonképen a földpályának nagy tengelyét értjük.
Hogy tehát a C csillag lát.közét megnyeijük, nincs szükségünk helyét mind a két állómásban, A-ban és B-ben, a földpálya sikjára visszavezetni, dc igen apró részekre felosztott
mérési készülettel ellátott nagy eszköz sem fog kelleni : mert a C s a vele összehasonlítandó
O'csillag ugyanazon sugártörés, ugyanazon irányferdülés és ugyanazon ingadozás befolyása
alatt fognak állani, mivel úgy szólván azonegy helyén léteznek az égnek; úgy hogy a hibák,
melyeket e h árom elem befolyásának, az az mennyiségének meghatározásában elkövettünk,
nem fogják megváltoztatni a két csillagnak szögtávát' hanem mind e mind 0'-nek helyére
tökéletesen egyenlő befolyással lesznek.
Végre még azon meg nem vetendő nagy előnnyel is birunk, hogy a C és C' csillagoknak kölcsönös távát mind A-ból, mind B-ből egy közönséges kicsinymérövel is megmérhetjük.
Ezen eljárás felette czélszerű s elönyqs, kivált ha észleletünk tárgyául kettős csillagot választunk , még pedig olyat, melyben a két állócsillag csak l~ttanilag közel áll egymáshoz és
nem együvé tartozó s egy külön rendszert tevő csillagpárt képez, hol egyik valóban a
másik körül kering.
„
Ha t. i. a kettős csillagot képző két csillagnak egymáshozi közelsége csak látszatos
és csupán csak azoknak földh özi állásuktól származik, mig a valóságban egymástól nagyon

is távol állnak : akkor a két csillagnak egymástóli látszatos táva okvetlenül meg fog változni, és változnia kell, midőn a föld saját helyét megváltoztatja.
De tekintsük kjssé közelebbről a változást, mely a k ét csillagnak látszatos távában <:t
föld mozgása következtében k eletkezik. Erre nézve csak vissza kell emlékeznünk arra, mit
a III. alatti szakaszban említettem. Tudnillik ha a kettős csillag a földpálya sarkában áll,
az azt képző két csillag köziil mindegyik, egy év lefolyt.a alatt, a földpályához hasonló, de
nagyon kis kerüléket ír le; s hasonló történik, ha a kettős csillag a földpálya síkj a és annak
sarka közt foglal h elyet, csak hogy a leírt kerülék annál hosszukásb é keskenyebb. mennél
közelebb esik a csillag a földpálya síkjához. Ha pedig magába ezen síkba esik a csillag,
akkor látszatos pályája egyenes vonallá válik. A közelebb csillagnak pályája pedig mindig
nagyobb lesz a távolabbénál, minden csillag pedig mindig· oly pontot fog elfoglalni pályájában, mely a földnek a saját pályájában elfoglalt h elyétől épen 180 fokkal fog különbözni.
Ha tehát alkalmas eszközön alkalmazott, úgynevezett helyzeti kicsinymérövel (micrometrum positionum) különböző évszakokban nem csak a két csillagnak egymástóli kölcsönös
táját meg mé1jük, hanem a szögöt is, melyet az azokat egyesítő egyenes vonal vagy a.
foldpályának, vagy az egyenlítönek, vagy a láthatár síkj ával képez, ezen mérésekből pedig
az tünik ki, hogy e k ét mennyiségben csakugyan időszaki változások tö rténtek , egybehasonlítván ezen változá ·okat a látköz elméletével , könnyen ítélhetjük meg, ha vajjon megegyeznek-e azok ezen elmélettel és ha igen, akkor az illető kettős csillag látközét, vagyis tulajdonképen a kettőst képző két csillag látközeinek különzetét meghatározhatjuk; s ha olyan
szerencsések voltunk, oly láttani k ettős csillagot választhatni, hol az egyik csillag távolsága
akkora, hogy látszatos mozgása elenyészik, akkor a nyert különzetet bátran a közelebb csillag látközeiil tekinthetjük.
Hogy annál biztosabb eredményt nye1jünk, kettős csillagunkat még má hozzá közel
á1ló csillagokkal is fogjuk összehasonlítani és ha ezen állócsillagok közt olyan volna, mely
maga is ész revehető lát.közt mutatna, ezt azután észleleteink kiszámításánál kirekesztjük. A
mi a kettős csillag választását illeti, olyat kell kiszemlélnünk, melynek saját mozgása nagy,
mivel az ilyenről nagy valószinüséggel föltehetjük, miként hozzánk aránylag legközelebb áll és
igy a látköze sikeresebben meghatározható lesz; a ke ttősn ek szomszédságában álló csillagok
közöl pedig mindig a lehető legkisebb fényüeket fogjuk kiválasztani, mert igen hihető, hogy
a gyenge fényességű állócsillagok tőlünk igen messzire, sőt annyira állnak, hogy lát.közük a zérushoz már nagyon közelít, tehát ezek az összehasonlításban már mozdulatlan testek
gyanánt tekinth etők.

szöggel, mivel ezek

b első

. VIII.
Most az a kérdés, melyik már azon csillagászati eszköz , mely oly fin om észleletekre,
a látköz meghatározása kiván legczélirányosabb?
Lehet arra a hrrjszátas kic;,inyméröt is használni, melynek szálai a pókhálóból vett fonalakból állnak, s melyet az újabb mechanica már nagy tökéllyel állít eH>; de legjobb mégis a
jó naprnérö (heliometer), minőket Frairnhofer, az egykori müncheni nagy művész, igen nagy
tökéletességgel készített és melyek pontossága azóta is nagyobb fokra emeltetett.
A heliometert tökéletesen leirni igen hosszadalmas, sőt jó részletes rajz nélkül hasztala,n
is volna; miért ezzel sem időt vesztegetni, sem önök türelmét kifá1 asztani nem akarom;
csak azon dolgok lényegébe fogok bocsátkozni, melyeket az észleleti módszer megértésére
nélkülözhetleneknek tartok.
A heliometer tárgyüvege középpontján keresztül két felé van vágva és a két fele közöl
mindegyik, csavarkészület segélyével, párhuzamosan a metszési vonalhoz, megmozdítható.
minőket

Magyar Orvosok és Természetvi;:sgálók Munkálatai.
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A csavartekercsek egész számát, mennyivel a tárgyüvegnek egyik felét odébb mozdítottuk
azon foksorokról (scalae) olvashatjuk le, melyek a tárgyüveg feleit hordó tolókákra aJkalmaztatvák; a tekercsek forgásának oly részét pedig , mely egy egész forgásnál kisebb , a
mozgató csavaroknak felosztott fej eiken találjuk, mutató által, lcijelelve. Ha tehát egy csavarforgásnak értékét ismerjük, mindig tudjuk azt is, mennyit tesz ki azon ív, a mennyivel a
tárgyüveg egyik felének középpontját a másik fele központjától eltávolítottuk. Midőn mind
a két fele a tárgyüvegnek teljes kört képez, midőn tehát központjaik összetalálnak, egyetlen
k épét fogjuk látni azon tárgynak melyre a cs() irányozva vagyon. De ha a tárgyüveg egyik
felét bizonyos számu csavartekercsnyire odébb mozdíttottuk, akkor az első k ép, az t. i.
melyet a tárgyüvegnek meg nem mozdított fele képez, változatlan marad, ellenben még
má odik képét is fogjuk látni a tárgynak, melyet a tárgyüvegnek helyéből kimozdított fele
képez és mely azon irányban fekszik, mely a tárgyüveg ezen felének középpontjától annak
gyúpontjához visz; Ha tehát a megmozdított tárgyüveg, az a,,; annak megmozdított felének
központjától a mozdulatlanul hagyott felének gyúpontjához vezető irányban még egy másik
tárgy léteznék, akkor az első tárgynak képe és a másodiknak, a tárgyüveg megmozdított
fele által elöhozott képe egymásra esnének s a szögöt, mely a két kép egymástóli távolságát
méri, a csavarforgások azon ·számából tudnók meg, mennyivel a tárgyüveg egyik felét
helyéből kimozdítottuk vala. Ezen elven alap zik a heliometer használata távmérésekre.
Hogy már most a tárgyüveg két felének metszési vonalát mindig azon vonal irányába
~el:feztethessük, mely a megmérendő két tárgyat egyesítí, úgy vannak elkészítve a tárgyüveg
teleit hordozó tolókák, hogy azokat a távc ő tengelye körül forgathassuk. Ha tehát a heliometer, mint rendesen szokott lenni, helyzeti körret is el van látva, melyről a kül önböző helyzeteket, melvekbe a met zési vonalt hozzuk leolvashatjuk, akkor eO'y ily szerkezetü eszközzel
helyzeti szögöket is meg mérhetünk. Ehhez azonban még az is kivá~tatik hogy a heliometer
akkint legyen f~lállítva, hogy főtengelye a fölcltengelylyel egyenközű i;ányba essék és mozgása a föld n api mozgásának megfeleljen.
A heliometernek szemüvege épen olyan mozgékony tolókán fek szik, mint a tárO'yüveg és helyzete szinte foksorról lcolvasható . Továbbá a szemüveg i csak úgy körülforg~t
ható a távcső tengelye körül, mint a tárgyüveg· és ebbeli helyzetét egy kis helyzeti kör j elöli
~eg. E készület arra va~ó, hogy a szemüveg gytípontját mindenkor a távcsőben képzett képre
iránJ'."ozhassu~. Mert midőn a tárgyüveg egyik felét kimozdítjuk azon helyből, melyen középpontja.~ másik f eleé:el cgybetalál, gyúpontja is odébb mozdul a távcső tengelyétől és így
a szemuveg gyupontJa sem talál már egybe a képpel. Hogy tehát az utóbbit tisztán láthassuk, kell, hogy a szemüveget a tengelytől ugyannyira távolíthassuk el, mennyire a kép esik
tőle . Ennél fogva oly irányban kell mozdíthatónak lenni a szemüvegnek, mely a távcső tengelyére föggé~yes, és hogy a félretolás k ellő értelemben történjék, szükséges, hogy a szemüveg a tolókájával eg y~tt ~ég a távcső tengelye körül is forgatható legyen.
A tolókák mozgásanak ll'ánya nem fog· szigorúan a helyzeti kör közép pontján keresztíH tart~ni. A mit a megmozdított tolóka foksoráról leolvasunk, midőn a tárgyüveg láttani
központJái:tak távolsága a körforgás központjától legkisebb értékíi, azt főpontnak nevezzük,
és ugyan 1ly értelemben különböztetjük meg a szemüveg főpontját iH.

helyzeti kör középpontjától és v az eszköz elhajlásit annak óraköréröl leolvasott kiigazított
adat, mely adatok tehát az égnek azon pontját fogják kij elelni, melyre a távcső t~ngelye irányozva van.
, Teg:Yü.nk most ~-h=e, v-h=e és jelezzük meg l-el a tárgyüvegnek a fokso r egységeben ktfeJezett gyutávát. Nevezzük továbbá az észlelt csillagnak vaO'yis azon pontnak
elhajlását, melyben a fonalkereszttől az s-pont felé tartó vonal a látsz~tos éggömböt éri ,
v' -nak , vegre 1egyen : 1=D,T=
e
E
a
dés y=
a és legyünk figyelemmel arra is, hogy a heliI

ometeren mindig két tárgyat egyszerre észlelünk.
Egy idejiileg az el ső . csillag képével legyen tehát egy másik csillagnak képe is a fonalkeresz~ alatt, mely utóbbi kép a tárgyüveg másik fele által k épeztetik és e második csillagra
n ézve Jelentsen D,' o," a" ugyanazt, mit az elsőnél D, o', a' által jeleztünk, akkor lesznek a
k eresett különzetek :
J':'-o'=-(D'-D) cos(p +u) ; (a" -a')= + (D'-D) sin (p +u) sec 1/ 2 (o' +o")
hol n ertékét az u=- 1/ 2 tang [(D+D') sinp-2dsinn] képl etből nyerjük.
. :Noha ezen képletek nem egészen szigornak, hanem csak közelítési képletek, mégis mind~g beérh,etünk velök egyetlen esetet kivéve, azt t. i. ha az észlelt csillagok a sark szomszédsagáb~n .allnak, mely esetben azután egész szigorú képletekhez kell folyamodnunk melyeknek ktfeJtésével azonban itt az időt nem akarom eltölteni.
A mo.~t adott képletek alapja azon föltevés, hogy a távakat csak egyszerűen, az az ismétlések nélkul m~gmértük, s akkor az s adat az, melyért a tárgyüvegnek két fele által előho
zott képek tulajdonképen összetalálnak. Ha azonban két tárgyunk van, a é b elcsavarván
egy~ástól a t~rgyüvegnek két felét, két új képet nyerünk, a' és b' s azután a tárgyüveg
egy1~ ~elét akkmt mozdíthatjuk meg és oly helyzetbe hozhatjuk azt, hogy az a kép a b' képet födi. Ha azután a tárgyüvegnek két felét megint visszacsava1juk, még pedig túl azon
ponton, melyben a k.öz épp o 1~tok összetalálnak, akkor a b kép et is oly helyzetbe hozhatjuk,
hogy ~z a képet födje s a mmdkét helyzetben végrehajtott leolvasások által azután a megmért tavnak k ettős értékét nyerjük.
Midőn tehát e mód szerint jártunk el az észleleteinkbcn akkor a fönebbi képletekbe
lY-D helyett 1/i. (D' - D)-et kell helyettesítenünk. A (p +u) ~zög helyett ad minden mérés :
p' +u'-t és p" +u"-t, és igy lesz tehát :
1
p= /i. (~)' +p ") , D+D'= s+s' - 2h, Ll= 9- - h és u= - 1/'! tanga [(s + s' - 2h) sinp - 2
( .9--h) sm:n:]ö·" - o' = - 1/'!. (D' - D) cos (p+u); a"-a'=+ Z!(D' - D)sin (p-t-u) sec 1/'!. (ó''+ o")
. Ha a ö'"-v' és a"-a' mennyiségeket azonnal másodperczekben, az u mennyiséget
pedig első perczekben kifejezve akarjuk nyerni, akkor 1/'!. (D' - D) a foksor egy részének
·c .
érték ével , az u-érti. képlet pedig
. 206265
, De
BO. -el lesz szorozando.
m á so dpercze kb en k HeJezett
1
mi~dig ú~y intézhetjük el a dolgot, hogy a képletnek (p-n)-töl függő tagját elhanyagolhatjuk, mivel u=o, midőn o= 1/~ (s f s'). Ezt legalább nagyon megközelitőleg a szemüveg
kell? elhelyezése által érhetjü-: e], mely azon előnyt is szolgáltatja, hogy akkor a képek is
legtisztábban tiinnek elő .

x.
IX.
Mutasson már most a tárgyüveg· egyik tolókájának foksora akkor , midőu az {tltala elő
hozott kép a . fo i.i alkereszt alá hozatott s-et, a tárgyüvegnek helyzeti köréről leolvasott s a
mu~at6n~k hibáJ ától megs.zabadított. adat legyen p, h j elelje a föpontot, a szemüveg tolókája
pedig ál1Jon a ...'t, helyzeti k öre a IT. ponton. L egyen továbbá a a főpontnak távolsága a

Ha az észlelt két csillag közöl egyik olyan, mely saját mozgással bir, akkor ezen körü.1ményr.e természetesen tek~ntettel kell lennünk midőn észleleteinket r educáljuk. Egybekötv~n mmden egyest a megmért távak közöl a hozzátartozó helyzeti szöggel, ezekből egyenkmt lehetne kiszámítani az egyenes emeked ésben és elhajlásban mutatkozó különzetet, s ezen
egyes eredmények számtani középértéke az észleleti időnek számtani középértékének felelne
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meg ; mivel az egyenes emelkedésben és elhajlásban előtünő mozcrást
mindig úgy tekinthet0
jük, hogy arányos az észleleti idökhez.
De ez hosszú és fárad~lmas eljárás volna, és legtöbbnyire rövidebb és előnycsebb, csak
a megmért távak és helyzet~ szögök k?zépérté~eiből kiszámítani azon különzeteket, melyek az
eg:yei:ies en;i-e~edés és elhajlás értékeiben nyilvánulnak. De minthogy ezen változások nem
mmdig az időhez arányosan történnek, nem szabad és n em lehet olyannak tekinteni az észlelt távak és helyzeti szögökböl leszármaztatott középértéket, mely közvetlenül az észleleti
idők számtani középértékének megfelelne hanem előbb javítást kell alkalmaznunk.
Az ~szleti idő.ket egyenkint t , t,' t" - - - vel a valamennyiből leszármaztatott közép értéket pechg T-vel Jelezvén, és t-T=r., t'-T=T,', t" - T =-i-"-nak stb. tévén, nem különben
p, _P'; p" ... . . alatt az. egyes észleletek idejének megfelelő helyzeti szögöket, P alatt a
T-1dőhez tartozó helyzeti szögöt, végre L1 a és do alatt az egyenes emelkedésnek és elhajlásnak egy idő-másodpercz alatti változását értvén, hol tehát szükséges, hogy .,;, .,;', r." .. ...
is idömásodperczekben legyenek kifejezve, lesz :
dP
d ~P
~
dP
d~P
d '! l'
p=P+da LJa.,;+%da!! Lla-.,; +do' LloT+i;!!dó''.! Llc)''l'['.!+dadö' Llado't"'l
0

Ilyen .egyenlet pedig szám szerint annyi lesz, mennyi helyzeti szögöket megmértünk és
nyerünk azután, az észleletek számát n-nel jelelvén :
_p+p'+p"+---{ 1 d!!P L1 'l
d'.!I
.
d'.!P}YT,'l
1
p n
'/!! da'.! a + dadcY L1 ad ö + '/'l do''.! n
valamennyiből

Szintugy nyeijük az észleleti idők középértékének meo·felelő
D távat, a megmért egyes
0
távakat d, d', d"- - - -vel jelezvén, a következő képletből :
- d+d'+d"+-- _ 1 d 2D L1 '2
d'.!D
. 1 d'2D) Y'[!!
Dn
{ '12 da'! a +dada' L1ad 0 + '/'.! dö'~ 1 n
~!ost még .meg kell határoznunk a különbségi hányadosokat is. Vagyon pedig :
•

DSmP= (a-a') cosd', DcosP=o - cl'' V<1gy tang P=

a-a'

o-o' coso, D '! =(a-a')'2 coso '! +(o-o')'!

és minden nehézség nélkül nyerünk :
dP coso cosP dP
SinP dD
dl>
da D . , dó'= - M, da= coso· sinl' do' = cosP; továbbá :
d!!P
2coso'!!sinPcosl' d!!P 2sinPcos1:'
d 2P
2coso' sinP'2 coso'
da'! = - - ---D~ -- ' do'! D'!
' dad(}
D'!
- D!!
d!!D coso' '.! cos P'.!
-dcx 2 = - - D - - '
e sinr, d cl= e cosr,
_ p+p'+p"+

P-

n

d 2D sinP'.! d 2D
cosd' sin PcosP
d u-\' 2 = - D ' -dada.- D
és lm most teszünk : .6 a coso =
következik az előbbi képletekből :
sin (P-r) cos (P - r)
.I'C!!
D'!
. c-7
0

sin(P-11 ) 2 _Ir,'l
c2 n
D
n
vagy 1\1-mel jellezvén a Brigg-féle arány számoknak modulusát :
d+d'+d"+
Msin(P-rt 2..I'L'.!
logD=log
- ~'.!
D2
c -.

D=

d+d'+d"+

1
/ ,

n
n
Hogy a P-ért nyert kifejezés második tagját ív-perczekben, a log.D-ért lehozott kifejezés második tagját pedig a tizedes ötödik számhelyének egységeiben nyerjük kifejezve, (fölté,-én hogy R a foksor egyes részének második perczekben kifejezett értékét jelentse és D a

foksor részeiben fej ezt.essék ki, L1 a és L1 o pedig most az egyenes emelkedésben és elhajlásban nyilvánuló egy 24 óra alatti s ivperczekben kifejezett változásokat jelentse) az első tagot:
60
206265
.
100000 60'1
.~ ·
R'l
,
a másodikat pedig:
'1. R'! tényezővel kell szoroznunk.
86400
86400

XI.
E most kifejtett képletekből nye1jük két csillagnak cgymástóli kölcsönös táját, tekintetbe véve már a mutatónak s a foksornak hibáit, az utolsót illetőleg azon hibákat, melyek
az osztásban létezhetnek. De ezen elemeken kivül van még több más tényező, mely a távak
mennyiségére hat, ilyenek például a távcső tengelyének irányzáshibája, a tárgy- és szemüveg tolókáit mozgató csavaroknak a hőmérsék befolyása által okozott változásai, a sugártörésnek a hőmérsék fokától függő változó értéke, a tárgyüveg sulyának változó nyomása
az azt hordozó tolókákra, mely a tárgyüveg helyzetétől függ, továbbá az eszközön alkalmazott rugók változó feszülése, a fénynek irányferdülése, az ingadozás és végre maga a látköz is.
Mindezeu sokféle befolyásoknak a megmért távakra gyakorlott hatását magukból az
észleletekből s az eszköz hibáinak kitudása végett végrehajtott nyomozásokból kell, még
pedig számi értékük szerint, kifejtenünk s azok egyetemes hatását a megmért távakra helyesen, vagyis akkint alkalmaznunk, hogy a távak mindezen befolyásoktól megsza,badítva eredményezenek. Egy befolyást itt nem emlitek, t. i. a csillagok saját mozgá ából származót,
mivel ez a fonebb adott képletek felállításában már :figyelembe van véve.
Igaz , hogy azon esetben, midőn nem magukat a távakat, hanem azok különzetét használjuk, mi a legelőnyesebb, az elősorolt tényezők hatása csak csekély mennyiségü lesz; de
tekintve a megkeresendő elemnek, az állócsillagi látköznek, mindenkor rendkivül kis értékét,
nem leszünk és nem is lehetünk följogosítva arra, hogy ama különböző tényezők hatását
elhanyagoljuk s azok befolyását a zérussal egyenlőnek tekintsük; sőt késztetve vagyunk,
észleleteink és kutatásainkból oly föltéti egyenleteket hozni le, melyeknek egyes tagjai az
egyes tényezők befolyását számszerint meghatározva kifejezik és egyetemességben azok hatásának összegét akkint kijel~11tve foglalják magukban, hogy azt a megmért távhoz a betiiszámtan szabályai szerint alkalmazva, e foltéti egyenletekből végeredményül keresett látköz
számszerinti értéke kiderüljön. A világos érthetőség kedveért, hozzáteszem még, hogy minden észleleti est egy föltéti egyenletet szolgáltat, ha a csillagot A-t, melynek látközét keressük, csak egy, és két egyenletet, ha azt két szomszédos csillaggal összehasonlítot~uk, melyeknek az összes észleletek számának megfelelő számából, kellőleg egybevetvén az egyenleteket,
először is a távakra befolyással lévő egyes tényezők hatásának mennyiségét. és csak azután
.a keresett főeredményt , t. i. a látközt le fogjuk származtatni.
Nagyon messzire vinne s a tulságig bővítené az előadásomat, ha az ezen foltéti egyenletek felállítására szükségelt észleleti, kutatási és hánylati eljárást itt részletesen elő akarnám
.adni; mit annál inkább fölöslegesnek tartom, mivel ez csak is a szigorn szakférfiut érdekli,
kit én a csillagászatról irt ujabb könyvekre és folyóiratokra, jelesen az "Astronomische
Nachrichten" 49-ik kötetének 1176. sz:imára utalok, hol Plana János, a turini csillagász, e
tárgyról, t. i. az állócsillagi látköz meghatározásában követendő .észleleti és hánylati egész
djárá~ról, franczia nyelven, szakszigorral és elég részletesen értekezik.
Atmegyek tehát az eredményekhez, melyeket a távok különzetei módszerének alkalmazásából ujabb és legujabb időkben nyertünk.
Legelső Bessel alkalmazá e wódszert, a nagyhirii egykori königsbergi csillagász, ki
.azóta, fájdalom! már sirba szállt. 0 már 1812 körül kezdé meg a hattyucsillagzatnak 61.
számu csillagát, 61. Cygni, észlelni, hogy látközét megtudhassa; de még· csak 1838-ban

358

sikerült nékie, a keresett látközt a nagy h.eliometerrel megha,tározni, mely látköz értékét
0,34$-másodpercznyinek talált.a, melynek 592200 földtávu távolság felel meg, melyen a
fénysugár csak 9 1/ 4 év alatt bir végig röpülni. - Peters későbben, 1842-ben, e meghatározást megjgazolta, a mennyiben ö e látközt 0,349-másodpercznyinek találta, mely eredményhez későbben a hömérsék miatt szükséges javítást hozzáadván, végeredményül 0,3 74-másodpercz derült ki.
A lantcsillagzat Véga nevű föcsillagának (a L yraenek) látköze sokáig tárgya volt igen
szorgalmas észleleteknek. melyeket egy másik hírneves csillagász, Struve Vilmos 1836-tól
kezdve intézett. A csillagot egy attól e ak 43-másodpercznyi távolságban állóval összehasonlitván, észleleteinek első sora 0 125 és folytatván észleleteit, azok egész száma 0,262-másodperczet ada a Lyrae látközének értékeül; melynek 771400 foldtáv felel meg mint távolság és 12 év azon idöül, melyet a fény ennek végig futásában eltölt.
H enderson a déli égboltozat legszebb kettős csillagának, a Centaurus csillagzat a-val jelzett csillagának, a Centauri, látközét a jó reménység fokán 1832-ben és Maclea1· ugyanott
1839-ben 0,9 13-másodpercznyinek találta. E látköznek 226,400 fölcltáv felel meg mint távolság és ezt a fény 3 1/ 3 év alatt futja be. Ez a legközelebb azon állócsillagok közül , melyeknek távolságát eddig kitudhattuk.
Ugyancsak Henderson a nagy eb csillagzat fő csillagának, a ragyogó Sirinsnak, a Canismajoris-nak is meghatározá a látközét, melynek értékeül 0,230, {3 Centauriét pedig 0,496.
másodpercznek talált. Sirius tavola tehát 896800, {3 Centaurié pedig : 415895 földtávat tesz
ki. A fény Siriustol 14,3, ~ Centauritól p edig 6i/5 év alatt érkezik meg nálunk.
Bessel 1837-töl 1840-ig, Struve 1835-től 1838-ig Dorpáton intézte azon észleleteket,
melyeknek eredményeit itt közöltük.
Péters, a pulkovai csillagda egyik csillagásza, 1842-ben és 1843-ban a következő áll6csillagoknak következő látközeit hat ározta meg :
a csillag neve
lát közének értéke
távolsága
idő mely alatt fénye nálttnk megfrkezik.
Capella (a Aurigae)
0,046 mp. 4484000fölcltáv
71 ,74 év
i Ursae majoris
0,133
1550900 ,,
24,80 „
a Bootis (Arktur)
0.127
1624000 „
25.98 „
1830 Groombrideje
0 226
912677 „
14,60 „
a Lyrae (Vega)
0,207
99 ö450 „
15,9 4 „
Sarkcsillag
0,106
1946000 „
31,14 „
Aiiwers csillagász is, ki j elenleg Gothában van, több látközi határozásokat tett, melyeknek eredményeit itt szinte felhozom.
A csillagnak neve
látköze
távolsága
fényideje.
Lalande jegyzékének 21258számu 0,2 71mpercz 761000földtáv 12,01 év
61. Qygni
0,564 „
366000
„
5, 77 „
Procyon, {j Geminorum
0,123
„ 1681016 „ 26,90 „
Nehány állócsillag látközének értéke más észleletek alapján kissé másképen jött ki.
Egyik példa a Lyrae, mely Struve és Péters által észlelve, az első szerint 0,262, a másik
szerint 0,207másodpercznyi látközzel bir, második példa erre 61. Oygni, melyn ek látköze
Bessel és P éters szerint fönebb közölve van, Struve Otto észleletei szerint pedig 0,511, 1fowers
meghatározása szerint 0,56'4másodperczet tesz; harmadik példa erre a Groombriclge-féle csillagj egyzékben 1830 számmal j egyzett csillagnak látköze, melynek P eters észleleteiböl folyó
látközét a táblázatban közöltük , mig e látköznek értéke Wichmann szerínt 0,181, Strzwe Otto
szerint pedig 0,034másodperczet tesz. Látni, mily nehéz még jelenleg is az ily apró mennyiségek meghatározása, daczára a mai csillagászati eszközöknek már nagyra vitt tökélyének.
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XII.
Az 1858-dik évben Ifrügm· tudor Bonnban kezdé meg az Ophiuchus csillagzat p-Yel
j elzett csillagánaf,, zJOphiiichi, látközét keresni, heliometert használván s a különzetek módszerével élvén . 0 e. csillagot két másikkal köté össze, melyek közöl az egyik 8-9-dik
nagyságú 30 perczny1re keletre és 1 perez 2-másodpercznyire délre áll p Ophiuchit61, míg a
másik, mely 7-dik nagyságú, 30 percznyire nvugotra és 4, 1 percznYire délre áll a főcsil
]agtól, úgy hogy tehát idö-perczekben kifejez;,e, az első a föcsillag~t 2-perczczel megelőzi
a második azt ugyanannyi idűre követi.
Krüger , észleleteit 1858-junius 28-án megkezdvfo, azokat 1862-dik évi május 4-ig
folytatá, végeredményül pedig p Ophiuchi látközének értékét 0;162 másodpercznyinek találá.
0,0071 másodperczre rúg, a megtalált látköznek pedig
E meghatározás valószinü hibája
1271700 földtávi távolság felel meg, melyen a fény 20 , 1 év alatt röpülhet csak végig.
Az egri csillagda egy 48 vonalnyi nyilású tárgyüveggel ellátott, D ollond János, egykori hirneves angol látszerész által készített, szintelenítö távcsövet bir, melyhez a művész
111ég más szintel enítő tárgyüveget is adott, mely a közép1:1ontján keresztül kétfelé metszve
s a szükséges mozgató készületekkel és foksorokkal ellátva, a csőre alkalm~tztatva ezt Heliorneterré változtatja. De minthogy e D ollond-féle távcső , szerkezeténél fogva, csak a láthatárral egyenközű s arra függélyes irányú mozgást enged, úgy a hogy van a heliometert
csak tökéletlenül pótolja.
Megismerkedvén azonban 1859 . ősszel Krüger észleleteinek első előleges eredményével
lelkemben azon terv érett meg, hogy megpróbálandó a Dollondféle heliometer készületét én
szinte p Uphiuchi csillagnak látközét kisérlendem meghatározni.
Hogy pedig távcsövemet parallaktikailn.g, vagyis úgy állíthassam fel, hogy mozgásai
a föld napi mozgásával egyenközűek legyenek, egy a mult században L ondonban készült
aequatorealról levettem a távcsövet és helyére a Dollond-féle szintelenítö csövet alkalmaztam, egyszersmind ennek rendes tárgyüvegét a ketté metszettel fölcseré lvén.
Igy fogtam hozzá 1861 tavaszán az észletekhez s hogy eszközöm minőségét annál jobbau megítélhessem, ugyanazon két csillagot választám összehasonlításra, melyeket Krüger
úr használt.
Folytattam én észleteimet 1864 és 1865-ben is és intéztem azokat azon gondos szorgalommal és körültekintéssel, melyek 40-éves csillagászi pályámon, t. i. 24 évig a pesti
kir. egyetem csillagdájában Budán és már 16 év óta az egriben magamnak megszerezni bö
alkalmam volt; de végre fájdalommal meg kelle győződnöm, miszerint az én improvisált
heliometerem a Fraunhofer-féle hasonnemii kitűnő eszközökkel bizony meg nem mérközhetik ; főleg mivel mind foksora, mind a tárgyüveget )nozgató toló-és csavarkészület, különösen pedig állványának szilárdsága sok kivánni valót hagyott; és végre is fáradozásom
eredményei.U csak ezt nyertem, hogy az én eszközöm tökéletlen szerkezeténél fogva, az oly
:finom észleletekre, minők az állócsillagi látköznek meghatározása nem való, minthogy az
észleletek egyes csoportjaiból kiderült eredmények egymástól annyira elütnek és az eszköz
hibái oly változók, hogy lt:;hetetlen vele megbizható eredményt nyerni; jóllehet mindent
elkövettem mi által gondoltam, hogy eszközöm felállításának szilárdságát fokozni és egyéb
l~ibáit eltávolítani, vagy legalább ezekben a rögtöni változásokat meggátolni képes leendek.
En a keresett látközt majd zérussal egyenlőnek, majd igen parányinak, majd egész 0,219.
másodpercznyinek találtam, de m eggyőződte m, hogy ezen eredményekben meg nem bizhatom. · Most azon töröm a fejemet, miképen emelhessem eszközöm állapotát a tökély nagyobb fokára, j elesen mikép segíthessek állványának szilárdság hiányán s ha kísérleteimet
nctal{m ::;iker koronázandná, ujra fölveszem észleleteimet.
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Hosszú előadásom végét érvén, azt nchány észrevétellel bátorkodom befejezni. A mult
század végén még egyetlen egy állócsillagnak sem ismerték a látközét és csa~ annyit tudtak róla, hogy a legközelebb csillag is távolabb áll 20.6265 földtávnál s ime most már
több állócsillag távolsága meg van mérve. Igaz, hogy ily parányi mennyiségnek meghatározásánál több észlelő egymástól eltérő eredményeket nyer, de megtörtént az első döntő
lépés és nagyott haladott a tudomány e téren is, mely még néhány évtized előtt hozzá férhetlennek látszott és az eszközök tökélye bítése, az észleleti módszerek tovafejlesztése már
csak idökérdést képez. De még több érdekest is födözett fel a szünet nélkül előre igyekvő
tudomány a csi11agos ég ragyogó világtesteire nézve. Tudjuk már, hogy a több ezerre rugó
kettős és többes csillagok seregében sok van, melyek valóban együvé tartoznak és rendszert képeznek, melyben állócsillag állócsillag, azaz nap napkörül forog, sőt többeknél a
keringés idejét és módját s a központi test tömegét is kitudtuk már. Ismeijük továbbá sok
állócsillagnak saját mozgását is és számos állócsillagnál nemcsak arról. győződtü~k meg,
hogy fényük időszakonként változik, hanem az észleletek a fényváltozás id{)szakát is megismertették velünk.
Igy tör előre szünet nélkül, az emberi szellem és támaszkodva észleletekre s a menn~iségtan hathatós karjaira, biztosabb tudomást szerez magának azon ragyogó testekről is,
melyek látszólag kimérhetlen távolokban töltik el mindenfelé a mindenható alkotó teremtésének
roppant területét. L elkesedjünk fel az észlelő, vizsgálódó emberi sze~lemnek . ez~n nagyszeríi mi.lködésén és járuljunk hozzá mi is ahhoz, hogy a tudomány világa mmd1g fényesebben ragyogjon és a természet :tanulmányozása hazánkban is mindinkább megkedveltessék és terjeszkedjék.
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E) GAZDASÁGI- ÉS .ÁLLATGYÓGYASZATI ÉRTEKEZESEK.
A gyümölcsészetröl.
JANCSOVICS IS'l'VÁN-tól.

Mint tcrmészetlmvároknak elvitázhatlan feladatunk vizsgálni a természet miívét mmdcn irinyban.
A gyümöl~.s a növényvilágban az, mi az ásványor~zágban a drága kő, arany és gyöngy.
A drága kobcn, arany-és gyöngyben gyönyörködik a szem; a gyümölcsöt izleli a száj
s ez által mindkettő kellemes érzést támaszt a lélekben.
A gyümölcsész, midőn a fanyar vaczkort megnemesítve, izletes gyümölcsöt csal ki a
fából: hasonlót .tesz. a bányászszal, mint ki szinte a kormos göröngyből a világot kormányzó
aranyat olvasztja ki.
.
Csekély személyem alkalmat akar nyújtani a tisztelt közönségnek - bár csak kicsiben
- .~ ~'_Yi.i~ölcs tuc~ományos meg.vizsgálásá~·a melyet én a legjelesebb - részben még élő
gyumolcseszek, milyenek pl. Diel, Oberd1ek, Jahn, Lukasz, Behrens, Fintelman s mások
lÍtmutatása szerint - olyanokúl felmutatni bátor leszek.
Továbbá alkalmat akarok nyujtani, alföldön termett hasonfajú gyümölcsnek a felfőldi
vel való összehasonlítására. E1sőbben tehát kezdjük azon gyümölcsnemmel mely tavaszHzal legelöl üdvözli piros orcznjával gazdáját, t. i. a cseresznyével.
'
1

A) Cseresznye és Megygy.
. J!iák elnevezése : Prunm; cerasus ; a franezia mondja: cerisier; olasz : ciregio; német:
d1e Kirsche : tót : cere5nye. Lucullus római gazdag polgár hozta először Rómába, Kis-Ázsiá11a~ C~rasun~ nevií v~rosából;_ mint a honn~n nevét is kapta. A fővárosból elteijedt a:uután
a tobb1_római tartomanyokba is. Monda szermt, édes hazánkba hozta először a török világban
a budai basa; dc melyik évben'? nem tudatik. Elég az hozzá: hogy nem rosz szolgálatot
tett az hazánknak; i:nert a cser~sznye érett korában igen izletes és egész~éges gyümölcs.
. Izre nézve pedig felosztatik kétfélére u. m. édes és savanyú édesre, vagyis meggyre ;
~zmre nézve, sárga piros és feketére ; húsra nézve pedig: lágy és ropogósra.

a) Cse'resznye. a) }ekete vag!) Festcseresznye.
1. Korai fekete vagy májusi. 2. Ökörsziv, fénylö fekete, l egelső rangú. 3. l\Iuskotály. 4. Lauermann
fekete cseresznyéje. 5. Kronherz (mások szerint Kronberger). 6. Vimmer fekete ropoO'ÓS.
7. Pongorádi fekete
0
ropogós. 8. Doktor fekete cs. !l. Szarvasi késői fekete cseresznye.
~)

S,'trgapirosak.

1. Lauermann sárgapiros cs. 2. Büttner sárgap. cs. 3. Oraniai s:irgap. cs. 4. Király sítrgap. cs. 5. Pon
gorádi sárgapiros ropogós cs.
M:>gyar Orvosok és Termésietvizsgálók Munkálati.i.
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b) Meggy fajok.
1. Spanyol sötétpiros rövid gumával. 2. Ostheimi fekete hosszú csumával. 3. Olaszmeggy világospiros
hosszú gumával. 4. Austriai meggy sötétpiros, igen finom. 5. Hólyagmeggy. 6. Fehérmeggy.

B) Bar a e zk
mely kétféle : sárga vagy kajszinb1raczk és öszibaraczk.
I. Kajszinbaraczk.

Lat: prunus armeniaca; fr. Abricot; ol. armenaco v. bacocce; Németül: Apricosen v.
..
Marillen; t6t : Movulka.
Nagy Sándor hozta Görögországba Orményországból; Dioscorides idejében átment
Olaszhonba praecocta név alatt, Barkoch arabs szóból, melyből lett a toscanai Baccoce.
Pallas szerint Kaukazusban van otthon ezen gyümölcsfa! hol egész kajszin erdőkre
lehet akadni most is, melyekkel egész hegylánczok vannak ormokig benőve.
Szinte egész hegységek beruh~zvák ezen szép gyümölcsfával Chinában; kivált Peking
környéke sok válfajokban bővelkedik.
Christ gyümölcsész mag szerint osz~ja a kajszinokat két csapatra: u. m. édes és keserű
magúakra.

a) Édesmagúak közül kiv.ilnak.
' 1. Angoumois kis kajszin baraczk. 2. Igazi korai, halvány sárga. 3. Késői nagy ambrózia. 4. Ananas.
5. Rotterdami. 6. Queen Victoria. 7. Zöld kajszin. 8. Szarvasi igen nagy kajszin.

b)

Keserű magiíak közül.

1. Nancyi nagy carmin kajszin. 2. Muschmusch.
Sűrűn termelve apró marad bárn1ely faj; a miért is elvirágzása után ritkítani kell azt.
Valami 30 válfajt ismertetnek a gyümölcsészek.

II. Ö s z i b a r a ez k.

Lat: Amygdalus persica; fr. p~ches ; ol: Persico; ném. p:firsich; tót. breskyné.
Persiából szakadt Európába 300 évvel Kr. előtt; már Theophrastus említi, mint jó izű
gyümülcsöt. Romában Columella említi először: hogy darabja 300 s~stertian kelt el.
Onnan legelőbb Frankhonba, utóbb Angolországba és Hollandiába került; szegény hazánkba ez is - mint sok más - legutóljára jutott.
Rövid életi.í. ugyan ezen fanem; de nagy előnye az : hogy azonnal terem. :Már az első
évben megnemesítése után virágzik; miután csak az idei hajtásokon vannak virágrügyei.
Redélyen nagyobb gyümölcsöt hoz, mint szabadban ültetve.
Két osztályra szakad: magvavál6kra és magva nem válókra, vagyis duránczira. Mások
virágja szerint osztják fel: kis - közép - és nagy virágúakra.

C) Szilva.
Lat : Prunus domestica; fr. Pruniéz; ol. Susino v. Susinaso; ném. die P:flaume v. die
Zwetscke; tót. slúka v. sliva.
Eredete Caelesiriában · Ázsiának legszebb tartományában - melynek fővárosa Damask
- keresendő, melyről a már előbb említett Theophrast teEz említést. Görög országon át er _
JU
tott Rómába és innen a ~öbbi európai tartományokba.
1826-ban a londom kertészegylet névtárában már 625 válfajról történik említés· valószínűleg egy és ugyanazon válfaj több név alatt fordúlván elő miután a német pom~logok
200 válfajnál nem ismernek többet.
'
. Nyári ~ajtás h éja sze~·int oszlik fel két osztályra, u. m. sima és pelyhes vagy polyhos
hé~,'1akra, mm~két osztály ismét a gyümölcs alakja szerint két rendre; hosszúkás és gömbölyuekre; és ~mden rend öt alosztályra, a gyümölcs szine szerint kék, piros, sárga zöld és
tarkára osztatik fel.
'
'
I. Osztály : Sima héjnak.

1. Rend : H o s sz u k ás a la kii a k.
a) Alosztály : Kékszinüek:
1. Igazi korai szilva. 2. Beszterczei magvaváló. 3. Nagy tojásszilva. 4. Non pareil. 5. Violaszinü diapre.
.

b) Alosztály : pirosak:

1. Piros diapre. 2. Piros császárnő. 3. Cypriai.

c) Alosztály : Sá1·gák :
l. Katalin szilva. 2. Fehér perdrigon. 3. Nagy tojás szilva. 4. Jeruzsálemi. 5. Newyorki csoda.
d) Aloszt : Zöldek :
1. Verdage d'Italie ( olaszzöld). 2. Savoji zöld. 3. Zöld tojásszilva.
e) Alosztály : Tarkák (Panacbee).
1. Kakasszilva (Hahnenhode, Rognon de Coq.).

2. Rend: Görnbölyiiek.
a) Alosztály : Sötétkékszinííek :
1. Kék reinclaude. 2. Svajczi vagy Mártonszilva. 3. Prune de Briani.ion. 4. Kék duránczi.
b) Aloszt. : pfrosak.
1. Piros perdrigon. 2. Damaski Maugerontól. 3. Karthausi baraczkszilva. 4. Piros reinclaude.
c) Aloszt. : Sá1·gák :

l. Fehér császárnő. 2. Fehér diapre. 3. Sárga hajszilva. 4. Sárga reinclaude. 5. Fehér szüzszilva.
d) Aloszt. : Zöldszinnel :
1. Nagy zöld reinclaude. 2. Kis zöld reinclaude.

1

a) Magvavál6lc nemesbilce.
1. A szép kanczlárnő. 2. Csodaszép (la belle beauté). 3. Fehér magdolna. 4. Piros magdolna. 5. Formentini. 6. Korai sárga. 7. Tirlernont szépje. 8. Vitryi szép. 9. Szép őrnő (la Bellegarde, der Stutzer).
10. Venus emlője (le Téton de Vénus). 11. Nagy kedvencze. 12. Nectariue (kopasz).

b) Magva nem válók vagy Diwanczi.
1. Pomponne óriása (La Monstreuse). 2. Ananas (Pavie de Charlestone). 3. Nectarine (kopasz).

60-nál több válfajt említnek a gyümölcsészek.

II. Osztály : Pelyheshéju hajtással.

1. Rend. : Hosszúkás alakúak:
a) 1. Viola színű perdrigon. b) 1. Rózsaszínű datolya. e) 1. Fehér diapre. d) 1. Fehér indiai szilva.
e) 1. Hollandi csíkos szilva.

2. Rend: Gömbölyüek.
a) Aloszt. : Sötétkék színűek:
1. Kirá.lyszilva. 2. Diel kir. szilvája. 3. La royal de Paris tardive.
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b) Alosztály : pii-osak :

Hogg Róbert érési idő szerint három osztályra, s minden osztályt alak szerint több
rendre, s minden rendet héjs;~in szerint több alrendre oszt fel.
Itt Diel szerint történt a felosztás.

1. Piros szűzszilva. 2. Piros kajszilva. 3. Szent Mihályi szilva.

c) Aloszt. : Sárgák :
1. Sárga kajszilva. 2. Arany szilva. 3. Oktoberi szilva.

I. Osztály : Bordások.

d) Aloszt. : Zöldszinüek :

1. R end : Calvilok.

l. Borszilva (prunus vinaria).

e) Aloszt. : Tai·kák:

1. Normanni perdrigon.

Az elösoroltakoIJ. kivül, a tisztelt közönség több nemes faj i meretének birtoká.ban van;
és miután összejövetelünk egyik czélja : zócsere általi kölcsönös oktatás : kedves körülmények közt érezném magamat, hahogy nekem i jutna oly alkalom osztály részül, a hol
ily oktatásban részesíttetném.
Általánosan megjegyzem még a szilYáról: hog·y az a sürű ültetést azért igényli, mert
a hűsséget és nedvességet szeretvén, azáltal részint az utóbbiban részesül, részint a szeleknek is jobban állhat ellent; a miért i · az épületek éjszaki falánál ültetve jobban díszlik és
nagyobb gyümölcsöt hoz, mint másutt. Nyesésre érzékeny lévén, sebjét nyitva hagyni nem
tanácsos, hanem az azonnali betapasztást igényli.
Kivánatos volna: hogy egyes közs jgek szilvaerdőkkc l birnának mint az az Oláhság :;
Sirmiumban dívik, mint a hol szebbj e aszalva s behordózva nevezetes k ereskedési czikké
válik, selejtesebbje pedig czefrének fordítva silvorinmot á<l..
Vajha ennek - valamint az egé z fatenyésztésnek s n em esítésnek is - eszközlé8ét
a magas felelős miniszterium teendői közzé számítaná.

1. 'féli fehér calvil. 2. Nyári fehér cah·il. 3. Téli piros calvil. 4. Schmidberger téli karmin calvil.
5. Nemes király vagy fekete cah·il. 6. Föhg. fehér calvil. 7. Bernhard herczeg calvil. 8. Danzigi bordás calvil.
2. R end : Csörgő Calvilok (Schotteri-ipfel).

1. Herczeg alma (Prinzenapfel), 2. Málna alma.

3. R end: Arany k á k (Golderlinge).
1. Jersey király. 2. Eggermont calvilja. 3. Szercsika. 4. Angol birsalma. 5. Herczegnő. 6. Veres
A pollo. 7. Boszman vagy Pázmán alma.
.1

II. Oszt<ily : Rózsa almák.

1. R end : Cs ú e s o s 1· ó zs a a lm á k.
1. Jansen von V elten. 2. Piros téli tuba alma. 3. Piros rozmarin. 4. Fehér olasz rozmarin. 5. Piros
czigány (Api).
2. R end:

Gömbölyű

alakfi, ak.

1. Carolina Augusta. 2. Szűz rózsa alma. 3. Siculai. 4. Szarvasi rózsa alma. 5. Csíkos rózsa alma.

III. Osztály : Rambour vagy Fontos almák.
D) A 1 ma.

Lat. Pyrus malus; fr. Pomme· ang. Apple; ném. Apfel; ol. Pomo v. Melo; t6t. Jablko.
A gyümölcsészetben vezér zereplő; a miért is Wle veszi elnevezését a: pomologfo.
Szerepel pedig az év minden szakában.
Vadonban mint vaczkor fordúl elő, melyből jó eczetet csinálnak.
Igen régi eredetű. Már Virgil i említi bucolicájában: "Malo me Galathea petit, lasciva
puella.; Et fugit ad salicese se cupit ante videri ?" Plinius már 22 válfaját említi. Németországban 800 körül Nagy Károly császár idejében teijedt cl először.
Igen sok válfajban létezik: Fintelman, berlini gyümölcsész 1830-ban már 4 78 válfaj:H
sorolja elő; Hogg 1851-ben Brittish Pomology,-jában már 942 féléről tesz említést; Oberdiek superintendens - kinek Illustrirtes Handbuch der Obi:;tkunde czimű 1859-bcn kijött
nagy munkájából a kiállított fajokat ismertetni szerencsém van - már csak 262 Yálfajnak adja rajzát és körülményes ismertetését.
Az előtt t. i. abba helyeztetett nagy előny: minél több válfajt bimi; dc -- a mintegy
10 év előtt Góthában egybegyűlt gyümölcsészek, kiváltképeu 10 válfajnak termelését j elölték ki, 'mint pl. Herczeg almát (prinzen Apfel) ; piros téli tii~a almát (Rother winter Taubenapfel); Carmelít -- orleans érdenczes angol téli arany parmént: Nag·y babalmát (Gr. Bohnenapfel) s a t.
Ezen gyümölcs-nemet alak - , héjszin és érés idő szerint osztályozzák.
Diel j eles gyümölcsész, alak és héjszin szerint hét osztályba teszi az almákat Bordások-, Rózsa-, Rambour-, Érdencz-, csíkos-, csúcsos- és laposakrn osztván fel azokat. Minden
osztályt ismét több rendre.
Lúkasznak 15 osztálya van s minden osztályt két-három rendre s minden rendet két
alrendre oszt fel.

1. Kirkes incomparable. 2. Nagy fontos. 3. Párizsi rambour. 4. Szarvasi rambour.

IV. Osztály : Érdenczek (Reinetten )

1. R end : Egy sz i n ii e k.
1. Nők érdencze (Weiberreinette). 2. Ezüst érdencz. 3. Zöld érdencz. 4. Ananás érdencz. 5. Middlburgi érdencz. 6. Valisi citrom. 7. Gaesdonki érdencz. 8. Kései sárga érdencz. 9. Chinai érdencz.

2. Rend: Piros érdenczek.
1. Nemes borsdorfi. 2. Bauman téli piros érdencz. 3. Királyi érden cz.

3. R end: Kormos érdenczek.
1. PasJser pepingje. 2. Czitrom a. 3. Van Jlrlons érdencz. 4. Angol kóroda érdencz (englischer Spital
reinette). 5. Edes érdencz. 6. Carpentin érd. 7. Capucinus érd. 8. Londoni peping. 9. Schőnbruni peping.

4. Rend : .tii- a.ny érd e n ezek.
l. Orleans-i érd. v. Pepingek királya. 2. Carmelit érd. 3. Hollandí arany vagy Kassela nagy érdencz.
4. Angol téli arany parmain. 5, Királyi rövid csuma. 6. Schmidberger arany érd. 7. Granát érd. v. Ripston
peping. 8. Föherczeg Ferencz érd. 9. Dietzi érd. 10. Franczia arany érd. 11. Blenheimi érd. 12. Newyorki
érd. 12. Van de Laan. 14. Arany szövet érd. 15. Déger érd. 16. Geiger érd. 17. Clarevalle érd. 18. La
Canell e. 19. Arany peping (Pepin d' or.) 20. Mária herczegnö.

1
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V. Osztály : Csíkos almák.

1. Rend: Laposak.
1. Luik ah~a (Luiken apfel). 2. Wellington. 3. Pogácsa. 4. Czimet.

2. Rend: Csú Cso s ak.
1. Pisztráng alma.

1 '
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1. Faj. Nyá1·iak .

3. Rend : H en g er alakúak.
1. Nagy Babalma (Groszer Bohnenapfel).

VI. Osztály : CsúcsQs almák.
1. Piros leánycsecs. 2. Sárga leánycsecs 3. Fekete czigány.

VII. Osztály : Lapos almák.
1. Zöld Stettini. 2. Török Bálint vagy piros Stettini vagy Veinling. 3. Tafota alma. 4. Szarvasi peping.

Általános megjegyzés az almákra.

Magyar ember - hála Istennek - nem szorúlt arra, hogy almaborral (Ciderwein) villanyozza fel kedélyét, miként embertársaink Némethonban, hol nem egy helyütt alig
ismernek más bort, mint a milyent magoknak almaléböl csinálnak. Ámde, ha felföldi hazánkfiait - kiknél bor nem terem - vesszük tekintetbe : vajmi kivánatosnak ohajtjuk honunkban is - rosz pálinka helyett - inkább az almabor meghonosítását. Mire nézve nagyobb
.figyelmet kellene - a gyümölcsészet ezen ágára kivált felföldön-fordítani, annálinkább,
minthogy az almafa j obban szereti a hideg éghajlatot, mint a meleget. De vannak más vidékek is honunkban, hol a könnyebb, kavicsos, homokos talajban, kivált az almafa vígan
díszlené~. Sajnos azonban, hogy ritkán látni J ános almánál és borízűnél egyéb almafajt.
VaJJOn lehet e r eményünk : hogy magas felelős Miniszteriumunk az útak mentében
almafasorok ültetésére fogja fordítani figyelmét?

E) Osztály Körte.
Ha az alma vezérszereplő gyümölcs a pomologiában: úgy a körtét méltán lehet elmondani annak koronájának.
Lat. Pirus communis, fr. poire v. poirier: ang. P ear-Tree; ol. Pera; ném. die Birne
tótul: Hruska.
Szinte oly régi ere~etíi mint a többi gyümölcs. Plinius 36 válfajt számlált. Korunkig
sz~zakr~ szaporodott. Fmtelman 1839-ben 251 -, Oberdiek 1860-ban 263 válfojnak adja
raJZát s ismertetését.
A kör.ték szi~te több r endszer szerint osztatnak fel, u. m. gyümölcs minéísége-, gy. alakja-,
és falevelei formáJa szerint.
1
Egyes válfajok neveztetnek még vajonczoknak, bergamotte v. pargamut v. pergamenmuskatály-, Colmár-, és Rousseletteknek.
'
Diel -:--- gyümölcsminéísége szerint - a körtét 6 osztályba sorozza, u. m: tisztán vajonczokra, V~Jonc~ - roppanós -, egészen roppanós- (rauschend), hájasokra (Schmerbirnen)
gazdasági- (Wirtschaftsbirnen) és fözni való körtékre (Kochbirnen)
'
Továbbá, alak szerint valamennyit 3 rendbe veszi, u. m. inkább széles mint magas;
inkább magas mint széles és egyaránt magas és szélesre.
Is~ét érési i.déí szerint valamennyit 3 fajra osztja fel u. m, nyári, őszi és téliekre.
M1 olyanok ismertetésében egyedül érési idéí és minéíség vagy rang megnevezésére szorítkozunk.
1) Osztály: Tisztán vajonczok.

(Butterbirnen) vajként olvadók, minden roppanósság nélküliek.

1. Hoyesverdi zöld. 2. Stuttgardi kecskeőrke (Gaishirtel). 3. Hardenpont colmár. 4. Jó szürke (die
gute Graue). 5. S,vajczi bergamotte. 6. Ang?l ~yári v_ajoncz. 7. T~karék körte. 8._ Br~el narancskö~téje.
~ . Vilmos körte. 10. Montgeron. 11. Szarvasi piros vaJoncz. 12. Mezkörte. 13. SzáJhálo (Mundnetzbirne).
14. Leipczigi r etek körte. 15. Pettyes nyári tövis (Punktirter Sommerdorn). 16. Amanlis. 17. Hollandiai
füge körte. 18. Ida (Müller). 19. Ni na. L!O. Zöld asztali (die grüne T afelbirne ). 21. Hess el. 22. Vestrum.
23. Orenthal. 24. Nyári ambrette. 25. Meuris. 26. Bredesode. 27. Nagy nyári bergamotte.

2. Faj : Őszi körték.
]. Faszinű vajoncz. vagy máskép Fondante de bo is· 2. Capiaumop.t. 3. Izembart. 4. Őszi Sylvester.
5. Charneui becses. 6. Császár körte máskép őszi fehér vajoncz. 7. Hosszú őszi zöld. 8. Calebasse Bos'c.
9. Szürke esperes. 10. Napoleon vajoncz. 11. Maria Louiza. 12. Crassane. 13. Angoulemi herczegnő.
14. Comperette vi:gy Ananás. 15. Bouvier polgárnagy. 16. D'Heist Emil. 17. Am boise. 18. Hardenpont
izletese. Hl. Clairgeau. 20. Pendar. :dl. Zöld izembart. 22. Korona örökös. 23. Marianna bgnő . 24. Piros
ber"'amotte. 25. Lansac Duhammel vagy őszi h~in élküli. 26. Hosszú fehér esperes. 27. Brüsseli Rousselet.
28 °Burchard. 29. Seckcl. 30. Piros esperes. 31. Őrgrófnő. 32. Besi de la l\fotte. 33. Szent Vincze. 34. Oken.
35. Blumenbach. 36. Grumkower. 37. Sándor Czár. 38. H ellman dinnyevajoncza. 39. Pisztráng. 40. Fürstenczelli bergamotte. 41. Hedvig von der Osten. 42. Van Mous. 43. Balson körte. 44. Haffner. 45. Franczia Rousselet. 46. Beurré Noirchaine. 47. Darmstadti bergamotte. 48. Pödikes. 49. Szép Julia. 50. Arenb erg Colmá1ja. 51. Frangepan. 52. Kirchberger. 53. Bronzvajoncz„ 54. Jodoigne izletese. 55. Montigni .
56. Dupla Fülöp. 57. Culoma vajoncza. 58. Bilboa aranykörtéje. 59. Bouvier emléke.
1

3. Faj: Téli vajonczok.
1, Diel va:joncza. 2. Regentin, v. Preuls Colmárja. 3. Bajor király. 4. Ango l hosszú zöld téli vajoncz.
5. Hardenpont téli vajoncz. ö Liegel téli vajoncz. 7. Chaumontel vajoncz. 8. 'l'élí esperest (Doyenné _de
Printemps). 9. Zephirine Gregoir. 10, Jaminette. 11. Virgouleuse. 12. Southmann. ~3. Egri zöld., 14.. S~mt
Germain. 15. Arenberg vajoncza„16. Doctor Trousseau. 17. Gróf Canal de Malabeila. 18. Hosszu téli zold.
19. General Tottleben. 20. General Doutilleur. 21. Souler b ~rgamotte-ja. 22. Rostok. 23. Bőr körte. Ezeken
kivül : 24. Antoinette. 25. Vadászat körte. 26. Coloma karmelit körtéje. 27. Hochheimi vajoncz. 28. Téli
Meuris. 29. Téli Nelis. 30. Dietrich téli vajoncza.
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II. Osztály.

Félig vajonczok, kissé roppanósak szinte asztali körték, 1-sö ranguak.
a) Nyáriak.
1. Arany körte. 2. Zöld Magdolna vagy .Jakab körte. 3. Nyá~·i tojás kör;e; 4. Franczia ?1us~o~~ly.
5. A legkisebb muskotály. Ezeken kivül : 6. Nemes nyári körte (Poire noble d eté) . 7. Római va3korte.
8. Rousselet de Rheims. 9. Bondschet de Rheims.

b) Őszi
1. Kálmán vagy Kármány körte (Plutzerbierne). 2. Cumberland. 3. D ecoster Rousseletje. 4. Angersi
ízletes (Delices d' Angers) .

e) Téli.

1
1

1. Csíkos bergamotte. 2. Cserlevelű császár körte (legtov. elt.). 3. Venus k örte. 4. Sárga bergamot.t e.

III. Osztály.

Roppanó sak.
1. Atlas Körte (nyári). 2. Nagy muskát (nyári). 3. Amália.

Indítványok.
. 1) Eszközöltessen a nagygyűlés, a M. Gazd. Egyesület utján ,gyümölcsfa statistikát;
mert csak igy juthatunk tudomására annak : mennyi nemes gyümölcsfával rendelkezik az

!

36!)

368

•
ország? melyik vidék vagy megye van leginkább megáldva gyümölcsfával? Hol kell a
kormánynak a gyümölcsfa tenyészté ére leginkább hatnia ?
2) Szinte a :M. Gaz<l. Egyesület utján, teijesztessék a magas kormány elébe abbeli
Óhajtása e nagygyülésnek, miszerint az a fáknemesítésér e minden módon , még jutalmak
kitűzése által is hasson ; s a nemesgyümölcsfák terjeszt~sét az által is eszközölj e, hogy az
országos útaknak olyanokkal való kiültetését elrendelj e.

A szőlő fajok
Dr.

E~

értékéről.

T Z FERENC Z töl.

1'udjuk, hogy a s zőlőn ek k ettős az értéke, van t. i. értéke miut gyümölcsnek, és mint a
bor nyers anyagának.
Vannak, kik a bor jóságát egyedül csak a szölöfaj minőségétől származtatják, de ezek
talán többet keresnek a szőlőb en, mint a mennyi benne rejlik; mert én legalább azt tartom,
hogy a bor értéke szinte három tényezőtől tételeztetik fel, t. i. a talaj és ég hajlat minősé
gétől, a szőlőfajtól és a mivelési módtól.
:Érintetlenül hagyván egyébiránt most a többi tényezők befolyását és ték ét, e helyütt
egyedül csak azon érték kiemelésére fogok szorítkozni , melyet a szőlöfaj maga a belé5le
késziHt bor jóságára gyakorol.
Ha pedig t. orvos és természetvizsgáló társaim figyelmét a bor részére bátorkodom ezennel magamnak kikérni, te zem azt azon általános fontosságnál fogva, melyet a bor nemzet
gazdászati szempontból megérdemel ; és pedig egyrészt azért : mivel hazai termcléseink
egyik legkiválóbb czikkét képezi; s más r észt azért : mivel a bor természetes jövedehneink
közt egyik főforrásunkká válandik azonnal, mihelyt Magyarország boros gazdái azon
tény ezők értekére nézve ti ztába leendenck. melyektől a bor jósága leginkább függőv.;.
tétetik.
De mikép illik a bor az orvosok gyülésébe?
Az orvos előtt is bir a bor nevezetes értékkel, mer t ki ne ismerné ama kitünő hatásokat, melyeket a bor diaeteticai és gyógyászati szempontból az emberi természetre sőt egész
nemzetek természetére és mindennemü j ellegzésére gyakorol? De miután munkásságom, életem j elenlegi szakában, - főleg csak hazám anyagi érdekei elől'nozdítá sával foglalkozik, s
leginkább csak a gazdászat terén mozog : ez úttal csak ez oldalról szólanclok a borról, azon
reményben, hogy gazdatársaimat kielégítendcm, s hogy talán egykori orvos társaimat sem
fogom felesleg untatni.
Köztudomású dolog : hogy Francziaország évenként milliókat veszen be boraiért, s
köztudomásu d0log az is : hogy Magyarország legalább is szint oly nemes s zőlőfajokkal bir,
mint ama szer encsésebb vetélytársaink a Garonne és Rhone mentében; mindamellett azt a
szomorú tapasztalásL kell a praxisban tennünk: hogy Magyarországnak b01·kereske<lése igen
csekély, s hogy eddig a borbani áldásunk nagyban alig eredményezett még egyebet, minthogy börtöneink benépesítését eszk özölte és gonos ztevőink számát szaporította országszerte;
mert borker eskedésünk határainkon túl nem teijedvén, borunk másr:t aligha fordíttatik, mint
számos bajaink és búnk elfojtási eszközéül.
Ha pedig a pangó magyar borkereskedés okai és azok elhárítása köríH forog is j elenlegi

felszólalásom : · azért kor ántsem teijeszkedem itt ki , - az orvosok é ' természetvizsgálók
gylilésében, a vámok akadályaira , vagy közlekedési közeigeink hiányaira , - ezek ellen a
mi patikánkban ugy sem találtatnék gyógyszer, - m eddő panaszokra pedig időnket vesztegetni nem szándékozom.
Miután egyébiránt nagyrésze az okoknak, melyek borkereskedésünk virágzását megakadályozz:ik: a magyar borok czélszerűtlcn kezelésében és a termelt szőlőfajok szerencsétlen
megválasztásában rejlik, s miután ezen okok elhárítása az okszerű gazdászat felvilágosításaitól várhatók leginkább : illetékesnek és hivatottnak érzem magamat ana : hogy az ilynem ű
felvilágosítások érdek ében hívjam fel a t. nagygyi.llés figyelmét.
De igaz, - ::1.zt találtam fenntebb mondani 1-ször hogy a szőlőfaj a bor értékére, az az :
kiváló j ellemére, tartósságára, s igy tehát a kereskedésre alkalmas voltára egyik főfactorként
működik, és 2-szor hogy bortermelőink a fajok megválasztására k ell ő figyelmet eddig nem
fordítottak.
~
Bátor leszek mindkét tételem igazolására a k e llő felvilágosítással szolgálni.
Hogy legtöbb borvidékeink szőlős gazdái a fajválasztásra a szükséges figyelmet nem
fordítják kitíinik abból hogy Magyarország sz őlőhegye i legnagyobb részt inkább venologico-botanicus gyűj temény t, mintsem gazdasági szempontból mivelt szőlőt mutatnak, mert
alig van h egy. melyben 50-60 faj elő nem fordulna, mely fajok rendesen természetök ellen
is, ugyanazon móclszerint mivcltetnek. - Vegyesen szüreteltetnek a korán érők szintúgy,
valamint a későn érők , - együtt mivelik azt, - mely rövid metszést kíván avval mely csak
hosszú metszés alatt terem ; - azt, mely szivós agyagot kiván, vegyest avval, mely csak a
' könynycbb vagy televényesebb földben díszlik sat.
Egyébbiránt ha okát fürkésszük szőlészeink ezen gylíjtési v iszketegének, könnyen és
bizton találhatjuk fel ama tapasztalati kalauztalanságában, melylyel hazánkban a magyar
szől ész eddigelé n~esterségét üzi, s ezen kalaüztalanság volt természetes oka a fajokkali örö.kös találgatásának és próbálgatásának. Olyan bor pedig, mely külömböző, - sokszor ellen tétes, s minden egyes évjárattal változó arányú must mennyiségeknek keverékéből késziil,
állandós charactert soha sem ölthet, s ennél fogva mint kereskedelmi czikk értékre és biztos
vevőre sohasem számíthat.
A dolog sokkal egys z erűbb, semhogy annak további illustratiojára szükség volna, de
h:t mégis találkoznék, ki állításom igazságában kételkednék, azt utalow hazám vagy akár a
külföld azon boryidékeire, melyeknek termes ztői a vidéküknek m egfel elő szölőfajokra nézve
rnárig•tisztába.n vannak; vége ott az új fajok utáni kapkodásnak, a gyűjteményes szőlőknek;
a hegyalján a szőlés z csak furmintot, Szegszárdon, Egerben, Ménesen csak kadarkát, a Rajna
mellékén csak rieszlinget, Bordeaux vidékén csak carmenetet mivelnek, és semmi egyebet . .
Kitetszik ebből, hogy biztos, jöve delm ező és a kereskedésre alkalmas anyagot szolgáltató szőlészet csak ott gondolható, a hol a szőlész a vidékének megfelelő szőlőfajokra nézve
tisztában van.
Ámde az öntudat és tapasztalás ez títmutatására nem tehet a szőlész könnyen szert,
minthogy ez oly idő és pénzbeli áldozattal jár s oly szakbeli jártasságot kíván, melynek megszerzésére k evés embernek nyílik alkalma.
Ezen okok fontosságát tekintetbe véve szerzett az orsz. Magy. Gazd, Egyesület a budai
Gellért-hegy déli oldalán egy 6 holdas szőlőt; megrig~lozta~ta annak földjé~ , _felosz,~~~ta. ~zt
60 egyenlő osztályra, és .beültette ~zen osztályo~ m~ndemkét 5-500 kulön szolofaaJal,
részint helybeliekkel, részmt külfö!diekkel vagy vidékiekkel.
.
.
Hogy az orsz. magy. Gazd. Egylet ezen vállalata. tetemes költséget vett és Jelenleg is
vesz igénybe, ez annyira természetes egyfelől, va~amm~ szükséges másfelől : mert csak az
ily kisérletek adhatják meg bortermelőinknek a biztos uányt, mely hazánkszerte követve
M:igyar OrYosok és Természetvizsgál~k Munkálatai.

47

11

•
370

371

egyedül lesz képes a magyar szőlőmívelés s borkereskedés jövedelmét és virágzását szintén
azon polczra emelni, melyet az Francziaországban vagy a Rajna mellékén ugyan ez úton elért. - Ha pedig Magyarország bortermelésének illő és ez úton elérhető jövedelmezéséről
szólok, akkor nem szólok csekélységről, hanem nehány száz millióról. Lássuk tehát tovább,
valjon mit tett eddig az orsz. Gazd. Egyesület ez érdekben?
.
A fennt leirt kisérleti szőlő 10 év elé>tt ültettetett ki s pár év óta teremnek már a fa7ok;
többet kevesebbet; - silány-, jobb, vagy szinte kitűnő bort.
De vessünk most egy figyelmes és biráló tekintetet az Egyesület ezen klsérleti szölej ére,
összehaszonlítván azt hazánk közönséges szőleivel, kérdezvén, mi különbség van köztök? Felszínleges t ekintetre talán semmi különbség sincs, mert itt is 60 faj szőlő van kiültetve, s
a közönséges szőWk többsége szinte mutathat fel legalább is 60 faj szőlőt - de keverten elültetve, s ebben fekszik a nagy különbség súlya; egy akkora különbségé, melyet majd csak
nem .avval merek szembe állítani, a mely az a. b. c. halomra kevert 27 betílje közt, és a
belölök kiállított jó szerkezetű könyv közt létezik.
S már most hadd lássuk , hogy miket lehet az orsz. Gazd. Egylet gellérthegyi j ól szerkesztett gyakorlati szőlészkönyvéből valamennyi magyar bortermelő javára s tájékozására
kiolvasni. - Kilehet b előle olvasni :
Hoo·y van minden borvidéknek egy vagy talán több kiváló szőlőfaja, mely vagy minő
ségi vag~ mennyiségi vagy sokszor mind a két tekintetben a mívelést kizárólag és a többi
értéktelen faj Jk kizárásával egyedül megérdemli. - Miért? Mert a gellérthegyi directoriumból azt tanuljuk : hogy ott is a 60 faj közt , mely akkoriban . már kiváló szakismerettel lőn
megválasztva csak 15, .tehát csa~ a 4-e~ része az. egésznek bizonyult be olyanr~ak, i;nel!
mennyi- yagy minőség·1- vagy szmtén mmdkét tekmtetben képes a ·várakozást kielégitem ,
míglen más 20 fa~ csa~ a passió. tárgy.ává .vá.l~at, rni?-tán tei:mesztése Buda vidékén. ki ne,m
fizeti magát; a mi pedig a többi 25 faJtát ill.eti, ~ezek Itt annyira teri:néketlenekn~k bizonyultak be, miszerint mivelésnk egyenes kárral Jár. rerm8szetes corollanumként pedig azt olvashatni ki továbbá: hogy ily nemi{ directoriumra vagy kisérleti szőlőre, Magyarország valamennyi nagyobb borvidékeinek e lkerülhet~en szüksége van.
.
.
,
.
Miután a szőlőfajok értéke nem absolut, hanem csak relativnak bizonyult be, mmekfolytán a legtöbb szőlőfaj - a többi factorok, t .. i. a talaj , éghajlat és mivelés behatása
alatt, - értékben nagyban változhatik; azért nem terem Budán a sárfehér, góhér, bakator,
rieszling sat., de hogy ezen fajok a többi factorok befolyása alatt másutt értékes fajukká válhatnak erről tanuskodik a sárfehér és a többi fenntnevezett szőlőfajok, melyek másutt becses
'
szőlőfajokat képviselnek.
.
Ezen előrebocsátott adatok és tapasztalások uyomán továbbá az is következtethető :
hogy a faj a bor minősége kiállításában főfactorkép .sz~repel,' ruíglen a talaj-? éghajlat- és
mívelési befolyás a mennyiség meghatározásában VISZI a fősz erepet; azért JÓ a sárfehér-,
bajor-, bakator- vagy rieszling bor Budavidékén is, de ~nivel itt termésének csekélysége a
. .
.
mivelési költséget ki nem fizeti, aligha érdemli meg a mr;elést.
Miután egyébiránt az előbbeniekb en többféléket álhtottam, mcly~k a pnon meg1télve
itt-ott talán a kételkedésnek is engedhetnének helyet : van szerencsém ide mellékelve bemutatni a t. gyülekezetnek : 1-ör a gellérthegyi kísérlet alatt álló 6? szőlőfaj termékenységi
fokozatának kimutatását· de miután ez csak a quanturura vonatkozik, szerencsém lesz 2-or a
minöség megitélhetésére 'a belőlük szfüt fajborokból is 40-félét bemutatni és a t. hallgatóság
ízlésének alávetni.
Kimutatása azon szőlőfajok terménységi fokozatának, ~elyek az orsz. magy. Gazd.
Egyesület budai gellérthegyi kísérleti szőlejében 10 év óta m1veltetnek.
J6l te1·ernnek~ azaz : rendesen 500 tőke után 3-5 akót :

1. Kovácsi fehér. 2. Kolontár. 3. Szemendriai fehér. 4. Mézes fehér. 5.1\lirkovacsa. 6. Bogdányi dinka.
7. Zöld dinka. 8. Rakszölö fehér. 9. Hosszú nyelű. 10. Vörös Czirifán. 11. Kadarka kék. 12. Kadarka öreg.
13. Kadarda török. 14. Bakszem. 15. Fehér dinka.

Meglehetösen teremnek azaz: rendesen 500

tőke

után fél- egé:;z 1 akót.:

1. Furmint. 2. Tódor. 3. Fehér kadarka. 4. Zöld Czirifán. 5 Zöld Rakszőlö. 6. Tihanyi. 7. Jándovány.
8. Ezerjó. 9. Bálint. 10. Veltelini piros. 11. Vörös dinka. 12. Hamvas. 13. Tramini piros. 14. Kadarka Olasz.
15. Csóka szőlő. 16. Oporto. 17. Burgundi apró szemű. 18. Burgundi nagy szemií. lD. Juhfark. 20. Bour
delais.

Rosswl teremnek, azaz: rendesen 500

tőke

után alig néhány itczét.

1. Fügér nagy. 2. Fügér kis. 3. Bereghi rózsás. 4. Tökös piros. 5. Kozma. 6. Sárfehér. 7. Alant termő.
8. Adágó. 9. Góhér fehér. 10. Góhér kék. 11. Góhé1· fekete. 12. Furmint piros. 13. Koldús szőlő. 14. Tökös
zöld. 15. Lelt szőlő. 16. Tavi szőlő. 17. Rieszling rajnai. 18. Balasánt. 19. Orleans. 20. :::iárfekete hosszúkás.
21. Sárfekete gömbölyű. 22. Hajnos kék. 23. Pozsonyi kék. 24. Dinka kék. 25. :\Iézes fekete.

A gondolkozó és szakértő szőlősgazda legnagyobb gyakorlati és l everő nehézségei közé
tartozik kétségkivül az, hogy a s zőlőfajok okszerű átváltoztatása temérdek költséggel, idővesztességgel és sokszor csaknem legyőzhctlen nehézségekkel jár; mert mi haszna, ha ő
bizonyos szőlőfajok kitünőségéről és haszonvehetös égéről meg is van győződve, ha azok
szőlejében vagy szinte vidékén is gyéren; vagy többizben elő sem fordulnak, s szőlőültetvé
uyeit az illető fajjal újból kiültetni vagy beoltani könnyen ki van mondva, de nem minden
ember tudja vagy aka1ja magát rászánni az ily heroicus, vagy nehezen végrehajtható gyógymódra, s ennélfogva sok víz fog még alkalmasint lefolyni a Dunán, míglen s zőleink alkalmas, értékes és tiszta fajokkal leendenek beültetve.
·
Még pár hó előtt ;magam is csak igy vélekedtem, de azóta vérmes r eményekre adtak
alkalmat azon számos próbák melyeket a s zőlőnek zöld oltásával tettem.
A zöld oltás nem az én találmányom; régóta gyakorolják azt Baranyában, de egy fogásának tisztábahozatala, mely fogás ezen szőlőoltásmód sikerét majd csaknem okvetlen biztosítja, növeli annak közhasznavehetőségét egész a csa1hatatlanságig.
Ezen fogás abból áll, hogy az ember a zöldoltást csak akkor vigye véghez, midőn az
alanyban és a nemes ágban a farostok még ki nem fejlődtek, azaz akkor : mikor még mindketteje egészen fiínemü, a mint ezt ezen bemutatott próbák tanusítják.
A miből az következik, hogy a szőlősgazda szőlőtőinek valamely megválasztott fajr~
való átoltását május közepétől fogva, midőn az új hajtás mintegy arasznyi, különböző
magasságban egész junius vége felé folyton gyakorolhatja; miut.án pedig a miitét igen
egyszerű és könnyű, játszva fog naponkint 4-500-at oltani, miáltal egy nyár folyta alatt
igen könnyen 10000 oltást, - a reá következő ősszel és tavasszal ugyan annyi döntést
vagy homlítást lesz képes csinálni, vagy csináltatni, mely homlítások, mint tudjuk, azonnal
termésüket is megszokták hozni. - Ezen mód és fogás alkalmazása mellett átváltoztathatja
tehát a szorgalmas és ügyes szőlősgazda igen rövid idő alatt szőleit azon fajra, mely vidékére
s körülményeire nézve neki a legalkalmasabbnak mutatkozik.
De legyen szabad a zöld oltásról még nehány észrevételemet ide csatolni.
Neki lelkesedve a zöld szölőoltás ezen kielégítő és fényes eredményei által, alkalmaztam a gyümölcsnek valamennyi nemeire, s van szerencsém ezen kisérleteimnek nehány példányát a tisztelt gyülekezetnek ezennel bemutatni : végtuldalékul csak azt jegyezvén még
meg : hogy a zöldoltás a fáknál is nagy eredményekre nyujt kilátást, minthogy itt semmiféle megfásult sejtek az összeillesztett részek tökéletes öszszeforrását meg nem akadályozzák ;
vagyis minthogy az összeillesztett sejtek folytatólagos képződése fás sejtekben akadályt nem
talál; azért soha sem fog az ilymódon készült oltás kitörni : valamint azt közönséges oltásainknál oly gyakran tapasztaljuk; s azért elfog élni az ily oltás szintúgy századokig, valamint ezt a vadfáknál tapasztalni szoktuk.
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A csüllengröl (isatis tinctoria).
S A R LA Y J Á N 0 S '1' Ó L.

A midőn szerencsém van az ipargazdászat szakgyülésének csüllengből (isatis tinctoria,
Waid.) sajátkezüleg gyártott indig6festéket tömör és oldott állapotban bemutatni; szabadságot veszek magamnak annak keletkezéséről, fejlődése hanyatlásáról és gyártásáról röviden
megemlékezni.
Míg keleten ősidők óta, miről Plinius és az arabs Rhazes tanuskodnak, az indigóferák
különféle nemei közvetve nyers anyagú! szolgáltak a kereskedelmi indigó gyártására; addig
nyugaton, kiválóan a gallok- és germánoknál szintoly régóta , közvetlenül kékrefestésre használtatott fel a keresztesek családjából a csülleng.
Ezen növény, mely nálunk is honos és több vidékeinken vadon is terem, már a XIII-ik
században annyira kedvelt volt a germánoknál, hogy az erfurtiak jelvényül használták és
Waidjunkerei voltak, hogy 300 községnek csaknem kizárö termesztési czikkiH és felette
virágzó iparágúl szolgált , hogy kereskedése 5 piaczot , névszerint Armstadt-ot, Erfurt-ot,
Gótha-t, Langensalz-ot és Taennstedt-et elfoglalt. Ezen jövedelmező iparágnak a tengerút
fölfedezése Indiába, különösen pedig az angol-keletindiai társulat által felette nagy mennyiségben szállított indigója vetett lassan-lassan véget; mert sem az indiai indigó elterjedését
hátráló elöitéletek, sem az ismételve kiadott kemény kormánytilalmak, sem végre Bonaparte
Napoleon félmillió franknyi jutalma, a szárazföld zárrendszere idejében, annak részére, ki
csüllengből indigót gyártana, nem valának képesek a csüllengmívelés hanyatlását megakadályozni, úgy hogy jelenleg csak igen alárendelt szerep jutott neki a festésnél az úgynevezett Wajdküppénél.
Ha fontolóra vesszük, hogy Magyarország indigóért évenkint legki::mbb számítással 67 millió forintot ád ki és azután halljuk, hogy csüllengünk szintannyi és több indigót tartalmaz, mint a legjobb fajú indigofera : mi természetesebb, mint az, hogy mi minden erőnkből
igyekezzünk csüllengünkből az indiainál ha nem is jobb, de olcsóbb indigót gyártani, gyártmányunkkal a tetemes kiadást megtakarítani nem csak, sőt érte a külföldtől annyi milliót
bevenni.
Ily gondolatok vezettek engem is e csekély, de jó eredményű kisérletre Nttlí Katoua
Dienes piarista a gazdasági lapokban közzé tett tapasztalatainak olvasása után, ki már 1830
körül megkezdte ez irányt, azóta folyton ápolja s máig már is oda fejlesztette, hogy minden
ember; ki az általa megállapított gyártAsi szabályokat pontosan teljesíti, csinálhat indig·ót.
Ezen gyártási szabályok három mfüétre szorítkoznak : az első a zöld félig fonnyasztott csüllenglevelek, vagy csülltngkórok forróvizzeli szivatását, - a másik az átszűrt szivadék csurgatás vagy kavarás általi indigóélényedését (oxydatio), - a 3-dik a szivadékból kivált és
letelepedett már most oxydált kék indigó tisztítását és szárítását záija magába; - mindháromét Katona Dienes indigógyártási utasításának most sajtó alatt levő 3-dik kiadásában
kellően ismertetve találandjuk. - Ezen eljárás Indiában is irányadó, de bár ezer éves gyakorlat is szóljon mellette, a vegyi ismeretet mégsem pótolhatja; mert rendszabályait követve
igaz indigóra teszünk szert, de minden egyes gyártmányunk minőségre és mennyiségre eltérve leend az előbitöl, és ha, mikép a kereskedésben megkívántatik , egyféle gyártmányt
ohajtunk, azt egyedíil Indiában és másutt is szokásos eljárással, t. i. az egyes gyártmányoknak tisztítás előtti összekeverésével biijuk elérni, sőt ezen szabályok mellett megtörténhetik
az is, hogy semmi indigót nem nyerünk, ha valahogy e lnézésből csak egykét pcrczczel is
to \·ább szivattuk a cstillengnövényt mint érettségi jelei után kellett volna.
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_N~g)'.'011 kár, hogy Dumas, LieLig és Berzelius vegy-elemzései csupáncsak a kereskedelmi mdigóra, magára a növényre azonban, melyből nyeretik, épen nem terjedtek ki, és
azért tudományilag megalapított eljárást szolgáltattak gyári feldolgozására , de előállítására
s~rnmit. Oh_evreul franczia_ vegyész elemzett ugyan csüllenget de elégtelen eredménynyel;
kJsé1~lete mmclazáltal .n:égis annyit bizonyított, hogy az indigó festanyaga nem mint olyan
létezik a növény rostJaiban, hanem oldott, szintelen állapotban, melyből csak a légkör éle-

nyének fölvétele után válhatik kék indigóvá.
11á.r a mondottakból is az derül ki, hogy az indigó biztos és legolcsóbb gyártása mindaddig talány marad, míg a tudomány meg nem fejti előttünk a csüllengnövény alkatrészeit,
míg meg nem mondja, mily vegy- és számviszonyban vannak egymáshoz és különösen valamennyi elem azon oldott anyaghoz, mely oxydálva - még a levágott növény metszsikján
elterülő sejtjeiben is , - kék pelyhekben a folyadékból kiválik, és melyet mi indigónak
nevezünk.
A mondottak eredményeűl egy alázatos kérelemmel lépek elő, mely abból áll : indítványoztassék innen a csülleng vegy-elemzése hazánk központjában 'akár az országos gazdaságiakár pedig az iparegyesületnél.

Szavatosság az állatkereskedésnél.
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Dr. SZABÓ ALAJOS, a m. kir. állatgyógyintézet igazgatójától.
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nSnum cuique."

A szavatosság keletkezése.

Szavatossú.g, - Emctio, Wachrscha/t -- alatt értjük az állatkereskedésnél a jótállást,
kezességet, az eladott vagy elcserélt állatnak hibáiért vagy az állat kikötött tulajdonságának hiányaiért; végre egy harmadik által támasztható igények folytán a szerződő felekre
hárúlható sérelem következményeiért.
A szavatosság az állatkereskedésnél éppen oly szükséges, mint bármely tárgyak adásvevésénél, mert az állatok mint élő tárgyak változásnak vannak kitvetve, mit ma rajtok észre
nem veszünk az néha más nap rögtön mutatkozik, gyakran tetemes, sőt néha halált okozó hibát
is rejtenek magokban, vagy nem birnak azon tulajdonságokkal, melyeket az eladó állított:
miáltal értékök vagy csökken, vagy egészen el is vés~ , miért is különös szakértő figyelm et
igényelnek.
A kereskedésben alig van oly árúczikk, mellyel a rosz lelkiiek több csalást űznének ,
mint az állat. Ez az oka, hogy az állatkereskedésnél a vevő, valamint az eladó is oly nagy
bizonytalanságnak és rászedésnek van kitéve.
Egész kis könyvtárt lehetne összeállítani, a csalásokat és mesterkedéseket fölfedező s
ezektől óvó munkákból, mi szomorú bizonyitványa annak, hogy mily nagy mérvben üzetik
a csalás, midőn ez ellen már oly nagy számú szellemi fegyver készült, és kelendőségre
talált.
Az állatok adásvevésénél és cserélésénél annyira sülyedt már az erkölcsiség, hogy
nemcsak a kupeczek és csiszárok, hanem a magánosok is rang különbség nélkül n em
pirúlnak az általok ismert hibákat eltitkolni s az állatra oly tulajdonságokat fogni melyek1kel az nem bir.
·
·
Mi több a társaságokban még dicsekednek is vele s nevetségessé teszik a megcsaltat,
ha· sikerült nekik jó ismerősüket, vagy barátjukat rászedni és a rejtett hibában szenved()
.állatot drága pénzen eladni.
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Az állatnak, mint élő ání.czikknek eladásánál, az ártatlannak látszó felczifrázástól kezdve
temérdek csalárd fogások és mesterkedések léteznek a vevő jóhiszeműségének kizsákmányolására.
Gyakran fordúl elő, hogy a kupecz csekély fokú hibát ráfog az állatra, hogy ez által a
súlyos és gyógyíthatlan hibától a vevő figyelmét elvonja.
Néha szándékosan sérti meg az állat lábát, vagy körmét, hogy valamely régi megrögzött bajt, például : lapocz, vagy keresztbénulást vagy csontkinövést stb. elpalástoljon
melyeket a vevő csak később vesz észre, midőn a mesterségesen előidézett csekélyebb baj
meggyógyúlt.
A vevőnek ezen csalásokat azért nehéz észrevenni mert a vétel többnyire vásáron
történik, hol az idő rövid s az alkalom is hiányzik az állatot kellő figyelemmel megvizsgálni.
Hol annyi állat egymás mellé van szorítva, az emberek és állatok hullámzó tolongása, a
vásári zsibaj és lárma az eladóval egyetértő hajhászok dicsérése, a kellemetlen időjárás stb.
okozzák, hogy az állatot nenÍ lehet nyugodtan megvizsgálni s haszonvehetőségét megítélni.
Megemlítendő még, hogy a c alások legnagyobb részt a szegényebb sorsú vevőket
sujtják; mert a tapasztalat szerint a fiatal, valamint a nemes véríi állatokon ritkábban fordulnak elő rejtett hibák mint a korosabb, vagy közönséges véri.í állatokon: már pedig leginkább az utóbbiak kerülnek a szegényebb sorsúak kezére.
Ennek elhárítására s igy a megszerzett tulajdonnak a megkárosulás elleni megóvására
már az ös időkben igyekeztek a nemzetek különféle jog elveken alapuló szuvatossági,-lcezességi vagyis jótálá,si törvényeket szabni.

A hiba értelmezése is igen tág határt engedett a bírónak; mert mig az egyik bir6 ·a
hibát lényeges.nek, igy az állat használtatását nagy fokban gátlónak nyih-áníthatta, a másik
ugyan azt a hibát csekélynek állíthatta.
Ez által a hosszantartó bonyodalmas és költséges pörlekedésekre nyujtatott alkalom
és sok megcsalt vevő kész. volt inkább lemondani joO'áról,
mint sem mao·át
oly kétes kime0
0
netelű s nagy költségge1 Járó perbe keverje.
A tanúk bizonyítása sem szolgálhatott a bíráknak biztos alapúl; mert azok többnyire
nem voltak szakértök és igy a hibának, vagyis betegségnek már a vétel előtt jelen létét,
vagy nem létét nem voltak képesek biztosan meghatározni.
Ezen a vevőre nézve igen terhes bebizonyítási tartozás, valamint a hosszú határidők
is okozták, hogy idővel a népek közt a római helyett más szavatossági jogi elvek fejlettek ki.
Az ó germán jogielv.

Az 6 ge1·man törvények, - Leges barba1·01·11rn - szerint a már megkötött szerződést, valamint
mutare ellenben a feltünö és szembeötlő hibák a vételt, vagy cserét nem változtathatták meg.
A germánok példa beszédje azt tartotta: „Ki a vételnél nem nyitja ki szemeit, annak
majd erszényét kell kinyitnia" „ W er seine Augen bei Kauf nicht auf macht, der muss dann
seinen Geldbeutel aufmachen. ''
A rejtett hibákért az eladó csak három éjjel volt kötele · jótállani, azonban ha ezen
idő alatt nem bírták tartózkodását kitudni, még tovább is. Ezen törvények minden élő
lények.keli 'kereskedésnél és igy a rabszolgák- és az állatoknál egyenlően szabályúl szolgáltak.
Az 6 germán törvény szerint a vevő az alkut fölbonthatta :
1-ör ha a hiba eltitkolható volt s azt az eladó valóban el is titkolta és
2-or ha az bizonyos határidő alatt felismertetett s erről az eladó a vétel megsemm1s1tése végett tudósíttatott.
Ezen határidő, mint említettük, szabály szerint három éjből állott, kivéve éjszak germániát, hol a régi angolszász jog szerint 30 nap volt szokásban. Ezen 30 napi határidőt
próba idönek nevezték, mely alatt a vevőnek idő engedtetett az állatot kipróbálni.
Ha azonban a rejtett hibát maga az eladó sem sejtette s igy nem tudta annak jelenlétét, és esküvel is kész volt megerősíteni, hogy a hibát nem ismerte fel, ez esetben a szavatosságtól felmentetett.
Az angolszász jog erre vonatkozólag igy szól: „Ha valaki állatot vett és rajta az első
30 nap alatt valamely betegséget vesz észre, az eladó tartozik kezét az álla.tra tenni és úgy
megesküdni, hogy arról nem volt tudomása."
A különbség tehát a római és germán jogi elv közt főleg abban áll, hogy a római jog
szerint az eladó tartozott jótállani különbség nélkül akár tudta, akár nem az állatnak elrejtett hibáit: mig ellenben a germán szerint csak azon elrejtett hibákért volt köteles szavatolni,
a melyekről tudomása volt.
Az 6 svéd jog szerint minden megvett állatot 3 nap eltelte előtt, ha az a probát ki nem
.állotta és a vevőnek nem tetszett visszaadhatta. A svédeknél tehát az eladás nem 30 nap,
mint az éjszaki germánoknál, hanem csak három napi próba volt szokásban és az eladónak
vissza kellett az állatot venni, még az esetben is, ha a rejtett hibáról tudomása nem volt.
A svédek tehát a rejtett hiba nem tudá e roli eskületétel által sem lettek felmentve. mint a
germánok.
Az 6 germán jogielv a becsületességen és jó hiszeműségen alapult, midőn az alku megkötésénél használni szokott „Ein Mann ein vVort" még igaz volt s akkor volt is értelme
a megtörtént vételt vagy cserét csak rejtett hiba végett lehetett megváltoztatni -

A romai jogi elv.

A kezességi törvények alapjáúl szolgált a régi római rendelet - Edictmn aedilitiurn
- melyszerint tartozott az eladó az alku megkötése előtt a vevőnek mindazon hibákat
bevallani, melyek az állat rendes haszonvehetőségét kissebb vagy uagyobb fokban gátolják, ha azok nem voltak szembetűnők s a vevő figyelmét könnyen kikerülhették.
Ha az eladó ezen kötelességét nem teljesítette s a vevőt nem figyelmeztette az eladott
allat hibáira; vagy ha ö maga sem i merte annak hibáit és igy ezekről neki tudomása sem
volt, mind a két esetben mint csaló, vagy titdatlan adó - Venditor f alS'i.rs vel ignorans - az eladáf>
után is tartozott az állatért jót állani.
A rómaiaknál a vevőnek két törvényes utja volt jogos igényeinek érvényesíthetésére.
Az első : az adásvevést megsem!llisítő kereset, Actio 1·eclhibito1·ia, vagyis az állat visszavételét és a vételárnak teljes visszaadását követelő kereset.
A _második : a becslési, vagy az árlqszállítási kereset Actio aestimatoria, seu quanti minoris
- vagyis, hogy az állat megbecsűltetvén, annak ára, a valódi értéke szerint ezállíttassék le,
vagyis a vételárnak azon részét, mely a valódi értéken felül fizettetett, az eladó tartozzék
vissza szolgáltatni - Vera rei aestimatoria.
Az adásvevést megsemmisítő keresetet az eladás napjától számított 6 hónap alatt; az.
árleszállítási keresetet pedig egy év lefolyása alatt indíthatta meg a vevő ; azonban mind a
két esetben tartozott a vevő bebizonyítani, hogy a hiba már a megvétel előtt jelen volt.
Ezen római kezességi törvénynek azon hiánya volt, hogy minden hiba a.lkalmúl szolgálhatott a perlekedésre, mert a vevő minden esetnél tartozott bebizonyítani 1-ör hogy a.
hiba jelen van. 2-or hogy az már a vétel előtt jelen volt, és 3-or hogy a hiba oly tetemes,
miszerint az állatnak értékét, vagy haszonvehetőségét csökkenti, mit ha a vevő tudott volna,.'
az állatot vagy éppen nem, vagy csak csekélyebb áron vette volna meg. Ezen három ténynek
a bebizonyítása azonban nagyon terhes s nem oknélkül nevezik a bizonyítást az ügyvédek
is tehernek.
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annak, hogy az angolszász törvény szerínt az eladó kezét az állatra tevén megesküdött,
hogy a hibát ~em ösmerte s róla semmi tudomása nem volt.
Mióta azonban az állatkereskedésben, különösen pedig a ló kereskedésben a jó hiszemüség „Bona fides" annyira meg van ingatva, hogy mint a magyar mondja „Kötve higyj
a komának" nem is alkalmazható többé ezen angolszász törvény; mert ha súlyosnak is látszik, hogy az eladó oly hibáról is álljon jót melyről állítólag maga sem tudott semmit, de
igazságos is, hogy ö viselje a kárt, mert „Casus nocet domino" nem pedig a vevő, kinek
nagyon n ehéz volna azt bebizonyítani, hogy az eladónak volt tudomása a rejtett hibáról,
sé5t ezt legtöbb esetben nem is képes bebizonyítani.

ben ; mig ellenben Franczia- Bajoro · , á b é S ·
·
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01 v~nny~sa
en nmcsene megnevezve, azokért az eladó nem keze kedik.

A szokásos ''agy helyi jogok.

A római és ó germán jogi elvek a kimutatott hiányok uac,,,ára ,több századon át fennállottak, niíg nem a közép korban több államban, nevezetesen Ejszak-Németországban
a gyakorlatból külön helyi kezességi jogelvek fejlődtek ki, melyek szerint a szavatosság csak
bizonyos megnevezett hib:1k és betegségekre terjedt, meghatározott időre, mely alatt feltételeztetett, hogy a hiba már az átadás előtt j elen volt. - Itt a vevő azon nagy előnyben részesült, hogy nem tartozott bebizonyítani a hibának már a vétel előtti jelenlétét, mert ezt már
a törvény feltételezte, hogy a hiba már az eladás előtt jelen volt, a jogász közmondáR szerint „Praesumptio juris de jure."
Minden más meg nem nevezett hibák a szavatosságb61 ki voltak zárva ;· mi a vevőre
kedvezőtlen volt, mert minden más , a törvényben meg nem n evezett hibáért, mely a vett
állaton előfordúlt, nem vonhatta felelősségre az eladót.
A kelták má.r a középkorban az állatkereskedés számára tüzetes kezességi törvényekkel bírtak, s azokban különféle betegségek vannak elősorolva, különböző szavatossági határidővel. Ezen meg·nevezett hibák és beteg égek törvényes föhibák vagy szavatossági hibáknak
- „ Vitútm capitak" - B aiiptmangel, neveztettek.
A 13-ik és 14-ik zázadban több államban tartozott az eladó minden előleges kikötés
nélkül a lovaknál a követk ező hibákért szavatolni, mint a taknyosság, fekete hályog, fulladozás, csökönösség, (Stettigkeit) és csira. A szarvas marhánál némely államban fel volt említve a franczia betegség, a bélrothadás és a nyavalyatörés. A kezességi határidő 3 napra
volt szabva, azonban némely kissebb német herczegségekben, mint ezt a L eges Goslariensesben olvassuk 4 hétre teijedt.
A régi sléziai tartományi jog az úgynevezett „Szásztükör" Sachsenspiegel szerint a
taknyosságért két hétig, a fekete hályogért 4 hétig tartozott az eladó kezeskedni; itt tehát a
szavatossági határidőre nézve már különbséget találunk felállítva.

A szerződési jogi elv.
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, az á talános kezesség, s ilyenkor
· ·
·
az eladó mmtlen
hibáért szavatos..
H nannaa„t mód végie
aka vdeváo a v~tt állaton az utóbbbi két esetben valamely föhibát vesz észre azt az
e1adó na tu t. ra adja s DelszólI'tJa,
' h ogy vegye vissza
·
az állatot s ::i z árát adja vissza ' Ha az
h ajt a vevő felszólításá ·
e1faádó nem
k
d'k
áll
·
· akkor a vevő
· .árverés
1 a·
.
la s vona . 0 i az
atot visszavenm,
u J. n e a )ad~z állatot, s az ekkép befolyt eladási ár és a vétel ár közö tti különbségi összegre
k ei es~tet 111 it az eladó ellen.
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Atalá~a~ meg!egyezzük, ~ogy' An~·olhonban s.~okás~an van, ha valaki állatot vásárol,
elébb az allato1 vos~al megv1zsgalt.a~1a s ha ez kij elenti, hogy az állat egészséges és hibát1
·=nÓ csaf akko:.· alk~szik r eá. Inkább fizeti a praktiku angol az á1Jatorvosuak a vizsgálatért
J r cse c~ly di.Jt, ~~mt ké őbb a zsfros perköltségeket.
A mi:it értesultern, Angolországban is készlUnek külön szavato~sági törvények et hozni
mert bel.átják annak szükségét, mint belátták a marhavész által okúlva a járványos betegsé~
f ek elfoJtásár~ vonatkozó czélszeríí rendőri törvényeknek szükségét. és ezeket már életbe is
ép~tték.. ..e: h~~lő olt~st az embereknél sziI~tén csak most hozták be az angolok, mely ·minákun k ~ái ~ szctzad elején .?·yakor~ltatott; mi?ől láthatni, hogy bár Rokban üdvös az angoloat ovetm, abból nem kovetkez1k, hogy mmdenben utánozzuk őket.
azt

1

A jogi elvek áttekintése .

. ~z en rövid történeti vázlatból kitűnik, hogy különféle nemzeteknél a szavatosságot illető
5 Jogi e v Yolt alkalmazásban, u. m.
. l ) ~ :·omai,. vagyis az „FJaictiim aeclilitiim''-ban foglalt jogi elv, melyszerint az eladó
mi~ttn r~tett ~ibáért tartozott jótállani, szavatolni különbség nélkül akár tudta akár nem
~lzl t atD<da ehh·ejtett, s így közönséges vigyázat mellett észre nem veliető hibáit 'melyek az
atéka hrenb es
b. aszonveh et"os ég ét lényege en g á to1t ák , vagy értékét tetemesen ' csökkentet·
' a e 1_;;onyult, hogy a hibák már az átvétel előtt fennvoltak.
dó 2) ~ a-germán- vag.yis „ L eges barbaro1-wn"-ban előforduló jogi elv. Ennek folytán az
1
::s csa a tudomására ..Jutott ~·ejtett. hibá~ért tartozott szavatolni, s a melyekről neki tudoa nem v.~lt, s ezt esku által is beb1zony1.totta, azokról nem volt k öteles jót állani.
.
3) ~ kozépkorban több európai államban a gyakorlat által ,kifejlett szokásos vagy helyi
J0 9 v~gyis azon ~lv, melyszerint a szavatosság csak egyes megnevezett hibákra volt korlát~zva~ ~a azok bizonyos meghatározott idő - szavatossági idő - alatt mutatkoztak mely
a att e tételeztetett, hogy a hibák má.r a megvétel előtt voltak.
'
~) Az ujab1? korban tö?b államban elfogadott egyesített jogi elv, melyszerint az eladó a
ro.mai átalános jÓ~álláson k1vül egyes :qiegnevezett hibákra meghatározott ideig tartó különös szavatosságot is köteles elvállalni. Es végre :

1

y

Az egyesített jogi elvek.

A 16-ik századtól kezdve hozott különféle nemzetek törvényeiben, statntumaiban a
régi romai aedilitius rendelet vörös fonálként huzódik át a nemzetPk sajátságai és szokásaiból
kifolyó, a gyakorlat által kifejlett különféle jogi elvekkel összeszőve.
Az ekként kifejlődött s most különféle országban fennálló kezességi törvények egymástól
lényegesen különböznek. Mert mig némelyek minden rejtett hibákérti átalános kezességen
kivűl a megnevezett különféle hibákat is kitíízött külön szavatossági határidővel meghatározzák; mások csupán a megnevezett külön fő hibáktft teszik szavatossá az eladót, a rejtett
hibákérti átalános szavatosság nélkül.
Poroszországban s a vele egyesült éjszaki Németország részeiben , valamint Würtenberg,
Ausztria, és Olaszhonban is egyesített átalános és különös szavatos áyi törvények vannak érvény-
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5) A sze1·zödési szavatosság, mely a szerződő felek által egymásközt az alkunál köttetik
ki, mint az kivált Angolországban van szokásban.
A szerződési szavatosság a szerint, a mint a felek egymásközt megegyeznek, nem csak
a rejtett, hanem minden más könnyen felismerhető hibákra és az állat különféle tulajdonságaira, sőt néha oly apróság·okra is teijedhet, melyek az állat értékét se nem csökkentik, se
nem növelik, sem haszonvehetőségét nem gátolják ; de a melyeket a vevő néha csupán kedvtelésbé>l is köt ki magának.
Ily nemű szavatosság kikötése a vevő részéről nagy óvatosságot kiván és a megkivánt
tulajdonokért és hibákérti kezességet vagy irásban, vagy két hiteles tanÍL jelenlétében szokás
megkötni. Ezen szerződési szavatosságnál irányadó ezen jogi elv: „A ki miként kötelezte
magát aként tartozik eleget tenni."

eladó jót állott-e vagy, nem. Ha igen; jót állott e minden hibáért, vagy pedig csak bizonyos
hibákért és meddig? Es ha ez utóbbi eset idő tekintetben fenn nem forog; a kérdés szakértök segélyével oldatik meg, a mint bebizonyúl t._i. hogy a hiba már átadáskor meg volt,
vagy azután keletkezett.
A bírák nagy része a per eldöntésénél azonban még most is szem előtt tartja az osztrák polgári könyvben foglalt kezességi törvények szellemét, kivált a fö hibáknál, melyeknél
már szokássá vált az osztrák polgári törvényben kiszabott szavatossági határidőt is alapú!
használni az itéletek hozatalánál.
Hogy e:t:en különféle eljárás mellett a bírósági gyakorlatot hazánkban j elenleg nem
lehet egyöntetiinek nevezni, annak- oka, hogy Magyarország nem bir az állatok kereskedését szabályozó külön positiv (szavatossági) hazai törvényekkel, s a biró tájékozásául szolgáló
osztrák törvények pedig éppenséggel nem felelnek meg az állatgyógyászat jelen fejlettségének, mert azok a föhibákra nézve oly kezességi határidőt is tiíznek ki, mely a hiba természete, és lefolyásával merőben ellenkezik, és továbbá, az olyan hibákat is a föhibák közé számítják, mint p. l. a csökönösséget a lovaknál, vagy a mételyt a juhoknál, melyeket az állatorvosi tudomány j elen állásánál nem számíthat többé a fö hibák közé.
Igen czélszerii, sőt szükséges volna tehát, hogy hazánk a kor és a tudomány igényeinek megfelelő, és az eladó, valamint a vevő értékét lehetőleg egyaránt védő czélszerű szavatossági .törvényeket nyerne.
Sürgősen érzik a felek és a birák egyaránt szükségét annak: hogy azon hiány, mely
törvénykönyvünkben a házi állatok adás-vevésénél alkalmazandó szavatosságra nézve fennáll, mielőbb pótoltatnék.
Törvényhozásunk a nagy és fontos egyéb teendői közepette is szakitandhat magának
talán annyi időt, oly törvények alkotására, melyek az állatok adásvevése vagy elcserélése
alkalmával felmerülni szokott kérdések megbirál:isánál a feleket és a bir6t utasítsák.
E hiány pótlására segédkezet nyújtani hazafiúi kötelességemnek tartván, a házi állatok
adásvevésénél alkalmazandó szavatosságról a forgalom mostani szükségének és az állatgyógytudomány jelen tapasztalatainak megfelelő törvényjavaslatot igyekeztem kidolgozni, mely
az országgyülésnek technikai anyagúl szolgálhatna.

Szavatosság hazánkban.

A magyar törvénytárban - C01·1ms ju1·is - szintén nem találunk az állatkereskedésre
vonatkozó külön szavatossági törvényekre, s igy Magyarország e nemben Angolhonnal hasonló állapotban van.
Az állatok adás-vevésénél nálunk a szerződéseket szabályozó jogi föelv ek - Axiomata
juris - szerint szokták határozni a bírák.
Ezen főelvek egyike feltalálható Mátyás VI. végzeményének - Decretum - 1 7-ik
czikkében, s igy szól : A mi szerint ki-ki magát kötelezte ; úgy kapjon itéletet és jogosságot.
Sewnditm qitod se quisqite obligavit, jucli cium et j 11 sticiam recÍJ!iat.
A másik főelv ez : , 'enki más ká1·án nem gazdagodhatik (meg). Nemo damno alte1·iits locupletari potest.
Az állatok vásárlásánál nagy súlyt fektetnek a magyarországi birák az adásvételi alkumozzanatokra, a ténykörülményeire, és a kikötéseire, - ha és a mennyiben azok igazolhatók, mert ezeket lényegesen határozóknak tartják.
Vannak még több elvek is ugyan, a melyeket alkalmazni szoktak, mint: A vevönek óvatosnak kell lenni. - ·Emtor debet esse cautvs, vagy Szemesnfk áll a vil'.i.g, - Vigilantibus jura de ezen elvek alkalmazásánál ismét nevezetes tényező ama másik elv : A rnvaszság, és csrilá,s
senkit sem p úrtfugol, - Fraus et dolits nemini patrocin wtitr . (I. 71. II. 83.)
Az álnokság és csalárdságnak némi faját képezi az állatkereskedésben oly gyakran eléífordúló rászedés - Circitmventio. Az állat értékére nézve, vajjon t. i. az adás-vétel érvényességére befolyással van-e vagy
se? a jog mozzanat csak akkor és úgy szokott felmerülni, ha azzal a fentebbi elvek valamelyike és így ezzel együtt a vélelmezett jóhiszemiiség is megsértetett.
Ez okból ama szokott elv : - Minden dolog annyit ér, a mennyit adnak érte, vagyis a
mennyiért eladható, - Res tantiim valet qitanti vendi potest; azon fentebbi elvek és jog eszmék által szabályoztatik és határoztatik meg.
Az osztrák polgári törvénykönyv 1852. évben november 20-ki patens által hazánkba is
behozatván s 1853-ik évi május 1-én életbe léptettetvén annak II-ik részében 922. §. - 937.
§-ig foglaltattak az állatkereskedést szabályo:t:ó törvények, melyek az átalá:ws kezességen kívül tölb megnevezett föhibáért is a szavatosságot különféle határidővel rendelték el.
1861. év junius 24-én visszavonatván az osztrák polgári törvény, könyv, az országbírói
értekezlet folytán, ismét a magyar magánjog állíttatott vissza, mely szerint az állatok eladásánál, azokban rejlő betegség- vagy hibáért, melyek azok használhatóságát kizá1ják, vagy
jelentősen korlátozzák, vagy értéküket elveszik, vagy igen is alászállítják, az eladó felelős.
Ily esetekre, vajjon meddig tart az eladó felelőssége, szavatossága, törvényeink közelebbi szabályokat nem nyújtanak. A gyakorlat e tekintetben csak a szerint indul, a mint az

A congressus által elfogadott jogelvek.

'1

Az általam szerkesztett törvény javaslat azon elvekre van fektetve, melyeket az 1866-ik
évben Bécsben tartott második nemzetközi állatorvosi congressus megállapított, s melyek
következők :
a) az állatgyógyászat annyira előre haladt, miszerint általában képes a concret eseteket
megitélhetni; ellenben :
b) az állatgyógyászat nincs azon helyzetben, csak megközelítőleg is mind azon hibákat
elősorolni , s azok számára meghatározott kezességi időt szabni, melyek a vevőnek jól indokolt jogigényt nyujthatnának; és ho~y végre.
.
,
.
e) csak az általános szavatossági kötelezettségnek megtartása teszi az ugynever.ett éJenáti károkat, - (Nachtschaden) vagyis 24 órai jótállás minden betegségért, melyek ezen
idő alatt mutatkoznak mellőzhetővé.
Az értekezlet kinyilatkoztatja az általános szavatossági kö~elezettségnek szükségét s az
elévülési időt legalább 1/ 4 évre szállítja le, az általános szavatossági kötelezettség megtartása
mellett: mivel a tudományos bebizonyitás ezen időn túl többnyire nehéz.
Az általános szavatosságon kívül bizonyos hibákra nézve különös szavatossági idő szabatott meg, nevezetesen:
48*
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A.) A l 6 n e m n él:

hibák, melyeknek keletkezési ideje stereotip lefolyása határozott, és melyekről a tapasztalat
azt tanítja, hogy azok meghatározott időn belül nem fordulnak elő és igy az eladót ezen
időköz nem dönti veszélybe, a v~vő pedig fel van mentve a bizonyítástól, hogy a hiba
már a vétel előtt jelen volt.
A congressus csak azon eseteket vette fel különös szavatossági hibául, melyeknél az
idő-közt határozottan meglehet szabni, lefolyásuk stereotip és közönséges körülmények közt
a vételnél fel nem ism erhetők. Ezen eseteket a congressus meg is n evezte és végzeményeiben

a) A. mór vagy fekete hályognál (Schvarzer Staar) 7 nap.
b) A taknyosság, (Rotz.)
c) A gyanús mirigy (Verdachtige Drüse) és
d) A béfrféreg (Hautwurm) 14 nap.
e) A keh (Dampfigkeit) (minden különbség nélkül a baj fészkére) 24 nap
f) A butacsira (Dumkoller) 21 nap.
·
g) A havivakság (Mondblindheit) (időszakos szemlob) 28 nap.

elősorolta.

B) A szarv a s ma 1· h á k n á l
nap.

a) A tütlőgümő (Lungentuberkel) és a franczia 1u·etegség vagy űzdüh (P erlsucht) 28
b) Tüdővész (Lungenseuche) 42 nap és.
c) A marhavész (Rinderpest) 7 nap.

0) A j ib h o k n á l és k e e s k é k n él.
a) A himlő (Poken) 7 nap.
b( A rüh vagy ko z (Raude) 14 nap.

D) A sertéseknél.
a) A borsóka kór (Finnen) 14 nap.
b) A fonalócz (Trichinen) 14 nap.
~zon ors~ágokban hol ~z ellenkezőnek bebizonyithatása a törvény által nincsen kikötve
·a vevő elveszti a szavatossági jog igényét a taknyosság börféreg·. tüdo"vés m h ·
· h
. .
.
'
,
z, ar avesz, JU h' lő é ·"l él. h b b'
im
s IU m · ~. e izo1:1yittat1k, hogy ezen hibák valamelyikébe esett állatok az átvétel
óta oly állatokkal JOtt.ek érmtkezésbe, melyek ezen ragályos beteO"SéO'ben szenvedtek .
Ezen ,elvek áttekmtéséből ~itűnik, hogy a congressus az Ed~tu~ aedilitiumban kimondo:t általanos szav~to ságon kivül, némely megnevezett hibákra kötönös s bizon os idei
y
g
ta1tó szavatosságot is fogadott el.

1~. „ A szavatossági ha.táridő a hetek szerinti számítása fogadtatott el, azon oknál fogva ' mert
J\,.Özonség, a hetek szermt szokott számítani.
A szavatossági törvényjavaslat indokolása.

h á1.~~
az. állatgyógytudo~~n!, képes .volna minden betegségnél, hibánál biztosan meg~: 0~ iatm, hogy az mennyi ido alatt fejlődhetik ki bizonyos fokra, akkor nem volna ;szükseg ~z, általános szav~tosságra, hanem minden egyes betegség és hibánál külön 'Úállá ·
hatándőt lehetne szabm.
J
SI
De ez .elérhetlen, minek nem a tudomány az oka hanem mert eO'y és u
bb '
k
b
gvanazon
betegség és h 'b I
'
•
„ „
1. a egnagyo
r eszt ü1önféle állatnál különféle időben fejlődik ki és }~folyása
is kulo?féle s 1gy ez a dolog természetében fekszik.
Szinté.~ .~zen okból ~em lehet minden betegséget és hibát egy kaptafa szerint orvosolni,
~anem. a kulonféle egyém természethez kell a gyógykezelést is tervezni, az állatoknál épen
~gy mmt az embereknél. Továbbá ugyanazon betegség különféle j elleggel lép fel s cseélyb a száma azoknak, melyek többé kevésbé határozott alakban jelentkeznek és lefolyásuk
·
sza atos.
'I'ehát vannak még i , ámb{tr csekély számú concn"t esct.ek. vagyis o]y betegségek és

•

Ezen megnevezett szavatossági fühibákon kivül azonban még számos betegség és hiba
fordúl elő, melyekre nézve az állatgyógytudomány a fenntebb kifejtett oknál fogva átalában
biztos időt nem szabhat, melyek azonban szintén megkárosítják a vevőt és igy őt ezek ellen
is védeni kell: miért is el lőn fogadva az általétnos szavatosság is, minden elrejtett és a vevő
előtt eltitkolt hibáért, mely az állatnak ren.des haszonvehetőségét lényegesen gátolja, vagy annak értékét tetemesen csökkenti, ha a vevő bebizonyítja, hogy e hiba már a vétel előtt jelen volt.
Az általános szavatosságnál tehát a vevőnek mindig be kell bizonyítania, hogy a hiba
már az átvétel előtt meg· volt, mi némi nehézséggel jár s a tárgyalást hosszítja, mint azt
a római törvény ismertetésénél kifejtettem.
Ellenben a megnevezett szavatossági hibáknál a tárgyalás gyorsan folyván le, a pörlekedés rövi<l.íttetik, az eljárás könnyebb,. a nehézségek el vannak hárítva, mert csak constatálni kell, hogy a hiba jelen van, de nem szükséges bebizonyítani azt is, hogy az már a vétel
előtt j elen volt.
Továbbá a vétel mikor történtének idejét kell bebizonyítania és ha a hiba bejelentése
a kiszabott határidőben történik, az itélet kimondása ily esetben nem j ár nehézséggel.
Például, ha valaki lovat vesz s az 3 vagy 4 nap múlva tüdő vagy agygyuladásban
elhul s az árát vissza követeli, elébb be kell neki bizonyítani, hogy a ló már az átvételkor
beteg volt. Mig ellenben, ha valaki lovat ve~z s 6:dik n~p veszi csak ~s~1:e, hogy a 16 va~ s
fekete hályogban szenved és azt azonnal bejelenti, a bll'ó megsemnns1t1 az adás vevést, a
mint az állatorvos constatálja, hogy a ló csakugyan fekete hályogban szenved és a szava:
.
, .
tossági idő még nem járt le.
Az eladónak szintén jogában áll mmd a két esetnél beb1zonyitam, hogy az általa eladott állat csak az átvétel után betegedett meg.
Az általam formulázott törvény javaslatban az említett érvelés folytán az eyyesített
általános és a különös szavatosság van elfogadva, mint azt a congressus föelvekben megállapította ; minek meg állapítására annál nagyobb szüksé~ volt; mert a föhibáknál a sza:atossági határ idő csak nem minden államban más volt, m1 az állatkereskedést, a gyors kö7r
lekedési eszközök daczára végtelenül nehezítette.
Például a taknyosságért a lovaknál~ porosz, .bajor, és hesse~ . törv~ny sz~rint 14 nap,
az osztrák 15, a badeni 28, a würtemberg1 31 napig, a hannoven szermt pedig 3 hónapig
tartott a szavatosság; holott a congressusi határozat folytán 14 nap elágséges. Ily különbség volt minden más föhibánál, sőt még most i~ meg van azon államokban, melyekben a
congressus által meg állapított határidők még nmcsenek életbe léptetve.
Az általános szavatosságnak elfogadása által az úgynevezett éji ká1·oké~t - Nachtschliden, Nachtkrankheiten - szavatosságot nem volt szükség külön formulázm.
É;ji kár alatt értetett azon eset, ha valamely állat az eladás után első 24 óra lefolyása
előtt ro.egbetegedett vagy elhullott. Ilyenkor feltételeztetett, hogy ~z m~r a~ eladáskor beteg
volt s az eladó tartozott a kárt megtériteni, ha nem volt képes beb1zony1tam, hogy a megbetegedés, vagy az elhalálozásnak okozója a vevő volt.
Az éji károkért való szavatosság legtöbb államban a 3 próba nap helyett hozatott be
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s igy ennek történeti oka volt. A tudomány j elen állásával szemben azonban ezen törvény
ig~zságtalan, mert sok betegség oly hevenyen lép fel, hogy az állatot néhány óra alatt megöli. Ilyen az agylob, tüdőlob , dobkór, kólika. stb.
.
Az állat tehát az átvételkor tökéletesen egészséges lehetett s a vevőnél megváltozott
tartás, ápolás,. meghütés, túletetés, meghajtá vagy bár mi más okból is megbetegedhetett.
TörvényJavaslatomban sz~kségesnek. tartottam az adásvevésből eredé5 p er lefolyása
alatt a tartás .és ápolás kö~tségemek megkimélése tekintetéből irányt adni a birónak; mert
az állatgyógym~ézethez veleményezés végett küldött pöriratokból tapasztaltam, hogy a tartás és az ápolási költség néha oly ös zegre rugtak hogy az a vételárt többszörösen felül
haladta, ú~y .~ogy a pör~ már nem is an?· ira az állat ára, mint a nagy összegre szaporodott tartási k oltségnek kl á ltal történendc:í megfizetése végett gyakran rnakacsúl s elkeseredéssel folytatták a felek.
A tartási költségek mérséklésére legczél ·zerübb az állatot, ha már a hiba constatirozva
van , az egyik vagy másik fél kivánatára elárvereztetni.
I_la ezt n em kívánják a felek.' sőt az egyik vagy másik fé l a per eldöntéséig mao-ára
vállalja a tartást, akkor a tartási költség felszámításánál tekintetbe veendő, valljon l~asz
nálható volt-e oly fokban az áll at, h ogy keresett annyit, a menyibe a tartása került, vagy
nem?
Ha .annyit k er esett az állat a mennyibe a tartása került, akkor a tartási költséget felszámítam nem lehet. Ha keveseb~et k eresett, akkor csak az számítható fel, mi a teljes tartási
költség ferd~zésére a keresetből k1 nem került, vagyis a hiány .
Ha pedig az állatot éppenséggel nem lehetett használni semmire sem, akkor csak az
élete fenntartására szükségelt tápszerelmek ára számítható fe1.
Ez által egyrészt elej e lesz véve a sok csalásnak mert nem eo-yszer törtéut mea- hogy
a :evő az áll~tot munkára használta mégis az egés~ időre követ~lte a tartás megférítését.
Mily nehéz kiv~lt a távol lakó eladónak azt . bebizonyítani, hogy a vevő az állatot a per
lefolyá~a a~att is ~asználta, más r észt a tartási költségek sem fognak oly nagy összegre szaporodm, mmt eddig, mellekkel fől~g a kupeczek szoktak ráijeszteni a j ó hiszemű eladókra..
Hogy a szavatossági törvény igazságos legyen szükséo-es nem csak a vevő hanem az
eladó jogáról is gondoskodni.
'·
b
'
A régi törvények az eladót k evéssé óvták, s minden eladót csalónak tekintettek.
.
Ezen nézet téves vo_lt, mert daczára annak, hogy az eladó a vásárra kiállított állatJának termés~etét és tulajdonait j obban ösmeri mint a vevő, csak oly joga van a törvény
oltalmára, mmt a vevőnek. T ovábbá legtöbb eladó előbb vevő volt s így vevő és eladó
csaknem egyenlő számmal fordúl elő.
'
nfi~rt a törvény javaslatba felvettem, hogy az eladót azonnal tudósítsa a vevé) az észrevett. hibáról, v~gy az állat elhullás~íról és a t~rtan~ó. ~:>0nezolatról; továbbá, hogy az eladó·
nak Joga ~egyen a kérdéses áll at betegségér{)l, h1ba.J áról, vagy elhullásáról személyesen,
vagy megb1zott szakembere által meggyőződhctni.
Nem ritka az eset, hogy a _ v evő megbánja a vételt, s az állatra ráfog valamely hibát,
~ogy az adás ;evést me~~emm1sitse, vagy .legalább a fizetett árnak egy részét kicsikaija. Az
illyen ro,~zlelkű vevők ~·áiJ e~ztés ü_rügye alatt azonna! perrel fenyegetik: az eladót és vonakodnak o,t, vagy megb1zottját az istállóba beercsztem mondván : „Majd megvizsgálja azt a
törvény" és az eladót gorombaságok közt utasítják el.

debb határidő azért nem fogadtatott el, mert vannak betegségek, melyek csak több hét után
mutatkoznak; vagy pedig más csek élyebb betegség j elenléte által vannak elpalástolva; és
csak akkor tűnnek fel, midőn ezen csekélyebb baj már elmúlt.
Az eladóra nézve a 3 hónap szintén nem hátrányos, mert mentíil késő bb adatik be a
panasz, annál nehezebb a vevőnek a bebizonyítás, s igy érdek ében áll a vevőnek azt mentül
előbb beadni.
Lássuk már mo8t az általam ezen alapelvekre fektetett törvény javaslatot, melyet technikai anyagúl édes hazám t. ez: törvénvlw~6 testületének becses figyelmébe ajánlani bátorkodom
'förvény javaslat.
a szavatosságról az állatkeresk edésnél.
1. §. Ki valamely állatot elád vagy elcserél, az n em csak a határozottan kikötött tulajdonságok és eléín yökért szavatos, hanem minden általa ismert vagy nem ismert, az eladó
el őtt eltitkolt, a nem szakértő (állatorvos) figyelmét könnyen elkerü lő r ejtett hibáért, mely
az állatot a megnevezett használatra egészen alkalmatlanná teszi, vagy r endes haszonvehetőségét lényegesen gátolj a, értékét annyira, csökkenti, hogy a vevő a hibákat tudva az állatot vagy éppen nem, vagy csak csekélyebb árért szerezte volna meg. A vevé> azonban tartozik bebizonyítani, hogy a hiba már az átvétel előtt meg volt.
2. §. Ezen általános kezességen felül szavatos marad az eladó, ha az átvétel napjátol
számítva
a) a lovak, öszvérek és szamaraknál a mór, vagy fekete hályog egy hét alatt; a taknyosság, a gyanus mirigy, vagy orrfolyás, a börféreg, a keh vagy fulladozás két bét alatt;
a butacsira három h ét alatt; a havi vakság négy bét alatt;
b) a szarvas marhákuál a keleti marhavész egy hét; a tüdő gümő, a franczia betegség
vagy űzdüh négy hét; a tüdő vész hat hét alatt :
e) a juh és k ecskéknél a keleti juL-vész, a himlő egy hét.; a rüh vagy kosz két hét
alatt.
d) a sertéseknél a borsóka kór - Finnen - , a fonalócz - ']\·ichinen - két hét alatt
felismertetik; mert az állatgyógy4szat j elen fejlettségi fokához k épest feltehető, hogy azon
állatok már az átvétel előtt azon hibában szenvedtek: miért is a vevő a nélkül, hogy tartoznék bebizonyítani a hibának már az eladás előtti j elen létét, fel van jogosítva az adásvevés
.
, .
.
megsemmisítését, vagy a kialkudot~ árnak leszállítását követelni.
3. §. Az eladónak minden esetben j ogában áll az ellenkezőt beb1~011yita~1, hogy t. 1:
az általa eladott állat csak az átvétel után betegedett meg, vagy. eset hibába; Jógában áll a
kerdéses állat egészségi állapotáról személyesen, vagy az általa megbízott szakértők által
meggyőződni.

1

A~ eladó, ily ~setben t?rvény nem létében, kénytelen vagy a vevő követeléseibe bele-

e~yezm, vagy pedig perelm, ~olott, ha meggyőződhetett volna az {illított hibáról, a pört kike-

rulh ette volna. Azért kell e Jogot az eladónak törvény utján megadni.
Elévűlési liatá1..,i dönek az átvételtől sz~mítva 3 hónap fogadtatott el a congresustól. Rövi-

•

4. §. Oly hibákért, melyek az eladott állat haszonvehetőségének s következőleg érték ének nincsenek ártalmára· valamint oly hibákért is, melyek a vevő előtt az alku megkötésekor tudva voltak, vagy a' melyek annyira szembet.ünők, hogy. minden~i által k?zönséges
vigyázat mellett észrevehetők : az eladó nem t~rtozik szav::itolm, val~mm t a feld1csért, de
valótlanoknak bizony últ tulajdonságokért sem; kivévén, ha az említett hibák nem léte vagy az
állított tulajdonságok léte az alkunál világosan kiköttetett. s az ~ladó kinJ:ilatkoztatta, hogy
nem csak a rejtett, hanem minden könnyen és zre vehető hibáért is elvállalja a _szavatosságot.
A szavatosság továbbá megszűnik, ha az eladó vagy elcserélö világosan kikötötte magának, hogy semmi nemű szavatosságot el nem vállal.
5. §. Ha anya-állatok fiaikkal adatnak el, szavatosságnak csupán az anyákra nézve
v~Jrhelye.

..
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Ha egész nyáj adatott el s abban egy vagy több darab hibás : akkor az adásvevés
csak" ezen egy vagy több hibás darabra nézve semmisül meg, ha az illető hiba a nyáj használatát meg nem hiusítja; mert ez esetben a vevő az egész nyáj adás-vevés megsemmisítésére indíthat keresetet.
Ha több darab állat, nem nyáj gyanánt, de együttesen adatott el, s csak egy hibás
közölök, az e végett indított kereset az egész adás-vevés megsemmisítését vonja maga után;
ha ezen több darab egy áron, .vagy mint egy pár, vagy mint egy fogat adatott el, vagy
ha az eladó, vagy vevő nagy kára nélkül el nem választhatók.
6. §. A tartás és ápolás költségének a per folyama alatti megkimélése végett, a perben levő állat, ha a betegsége nem ragályos és. egyik fél sem vállalná el a tartást, akkor az
egyik vagy másik fél kivánatára eladható, ha már a hiba vagy betegség állatorvosilag
megállapíttatott és az eladónak is alkalom nyujtatott az ellenkezőnek bebizonyíthatására, és
· 3: szemlélése többé nem szükséges.
7. §. A tartás és az ápolási költségek megítélésénél szem elött tartandó, valjon a kérdéses állat használható volt-e oly mértékben, hogy használata által a tartási költségek egészben, vagy pedig csak egy részben pótoltattak? mely utóbbi esetben csak a hiány pótlandó .
Ha pedig az állat éppen nem volt használható, ez esetben csak az élet fenntartására okvetleni.H szükséges tápszerek árának megtérítése itélendö meg.
8. §. A vevő jog igényeit elvt;szti, ha a felfedezett hibáról, betegségről, vagy az állat
elhulltáról az eladót azonnal nem értesíti, vagy annak távollétében saját helyhatóságának be
nem jelenti, vagy a hibában szenvedő állatot szakértő (állatorvos) által meg nem vizsgáltatja,
~a a szavatossággal járó hibában vagy betegségben szenvedő állat elhull, a hiba valamint
a halálozás oka is a bonczolás által bebizonyítandó.
.
9. §. Szabadságában áll a vevőnek minden esetnél, melynél a szavatosságra való igény
mdokolt, az elmulasztott haszon és esetleges tartási költségek megtérítésén kivül, vagy az
adás-vevés megsemmisítését, vagy az ár leszállítását kivánni.
10. §. Ki a szavatossághozi jogával élni akar, tartozik azt a kérdéses állatnak átvétele
napjától számítva három hónap lefolyása előtt érvényesíteni; különben a jog ezen idő után
elévül.
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F) RÉGÉSZETI ÉRTEKEZÉSEK.
Magyarország középkori várainak és városainak építkezési módjáról.
WENZEL GUSZTÁV-tól.

Nem .sz?rosan veen~~ tudományos előadást akarok tartani, melynek tüzetes tárgya vala~ely spemalis archaelogia1 k~rdésnek megfejtése volna; hanem csak nehány általános megJegyzést ~~endek, melyek mmte~y csak alkalmúl szolgáljanak, hogy k ét a hazai régészet
szempontJaból fontos kérdés, a tisztelt gyűlésb en a j elenlévő tagok közt eszmecsere feladatává tétessék. Ezen két kérdés az u. n. profán vagyis polgári (azaz nem egyházi) éptészet
köréből ~a~ véve, s az els~ azon .modort illeti, mely szerint öseink ezen hazában a középko t ban
~á:_akat epitettek; ~ más?~1k pe~1g azor: modort, mely szerint iigyanazon időben a városok f elepultek. Ertek~zletunk kimdulás1 p.ontJául a magyar honfoglalást veszem, a minek folytán a

J
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kela, a ~óma1, .és a magyar előtti u. n. bar bar kor f~jtegetésünkből kizáratik. Középkor
alatt pedig hazai történelmünknek felfogása szerint a mohácsi vész (1529) eléStti idfü értem.
M~ndenek elé5tt megje~yzem, hogy fejtege~ésemnek álláspontja legszoru sab~ értelemben
nemzeti ; azaz csak a hazai várakat és a hazai városokat veszem szemügyre. Ambár tehát
nem szenved kétséget, hogy az általános europai építészeti fordulatok és uralkodó formák a
középkorban hazánkban is megfelelő jelenségekre találtak, mi névszerint az u. n. román és
~óth sty.l alksi.lmaztatására nézve ~gyik főszabályt képez; másrészöl azonban nem kevesbé
1gaz az. 1s , hogy a magyarországi középkori építészetnek több sajátsága is volt, melyek az
egyházi épül~teken is (mit Ipolyi Arnold buvárlatai bizonyítanak), de még inkább a világi
czélokre ké~zltette~en mutatkoztak, s hogy ezen sajátságok nemcsak az egyes épületekben
használt ép1.tke~és1 anyagot, hanem azoknak általános és mintegy minta formáit is tárgyazták. A ha.zai épitészetnek ezen momentumára tehát különös figyelemmel vagyok.
Megjegyzem továbbá, hogy a profán és az egy házi építkezés közt némi eltérés észlelh ető .. Mert mig az egyházi építkezésnek formáin kezdettől fogva bizonyos eszményi lendület
félre1smerhetlen, a profán építményeken, mindig a czélszerüség, az oportunitás volt az uralkodó szabály, melynek minden egyéb tekintetek alárendeltettek. S míg az egyházi épületeknél már a XI. században is kemény kőanyag használtatott, a profán épületek nálunk
III. Bélának kora, azaz a XII. századnak vége előtt egyté51-egyig fából készültek, és csak a
XIII. századtól fogva kezdenek köveknek alkalmaztatása által nagyobb állandóságot nyerni.
Ennek több fontos következése volt; p. o. hogy az 1242-ki nagy tatárpusztítás alatt a világi
épületek tűz által felemésztetvén nyom nélkül eltűntek, holott az eléget templomoknak
mennyiben köböl építve voltak, legalább romjai m~gmaradtak, hogy régi profán épületek~
nek maradványain, melyek még megvannak, a román stylre sehol nem találunk hanem
legfeljebb a góth stylnak formáira stb. Kitetszik ebből egyszersmind az is, hogy alaptalan
mendemondánánál nem egyéb, ha Dévény várának azon épületeit, melyeknek romjai még
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai.
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fennálnak, Szvatopluk királytól származtatják, mert ennek korában a várak kőanyagból még
nem készültek.
Ezeket előrebocsátván:
I. Várnak (castrum, Bürg) nevezete alatt oly építményt értünk, mely arra való helyiségen közvetlenül biztonsági czélra, azaz külső támadások elleni védelmezés végett készült,
melynek azonban többnyire más rendeltetése is volt. Legtisztábban az említett czélra az
ország végvárai voltak szánva. A királyi várak , melyek a hazai vármegyék eredeti szervezésénél ezeknek főhelyet képezték, a vidék administratiója összpontosításának tekintetéből sajátságos módon rendeztettek. Voltak azonkívül oly várak is, melyek a királyok
mulattatására épültek; s mások ismét, melyek a püspökök és apátok, valamint a világi főurak
nak és nemes birtokosoknak is székhelyül szolgáltak.
A várak közt azonkivül különbséget kell tenni ahhoz képest, a mint 1) oly helyen készültek, mely ·!'égi időben a r6maialc iiralmának volt alávetve (p. o. az egykori Pannonia vagy
Dacia területén), a hol gyakran római castellum-oknak maradványai az új építkezésnek
alapjáúl használtathatott, p. o. Szalavár, Pécs, Gyulafehérvár; vagy ulyan hdyeH a hol a római
birodalom korában ii. n.- barbr:w né!_)ek tartóz'lodtalc, hol tehát a várnak egészen ujból kellett
felépülnie p. o. „Oluptulma filius Ketel castrum construxit, quod Camarum nuncupavit"
(Anon. B. R. Notar. 15. fej); „Borsu juxta fluvium Buldua castrum construxit, quod vocatum est Borsod" (U. o. 18. fej.), „Zobolsu fecit fossatam magnam, et castrum fortissimum aedi:ficavit de terra, quod nunc Zobolsu - azaz Szabolcs - nuncupatur" (U. o. 21. fej.) stb.
Azon várak, melyeket ily vidékeken őseink elfoglaltak, p. o. Ung, Galgócz, Bolondocz,
Trencsin stb. nem voltak oly fontosak, mint a régi Pannonia castellum-ai. U gy látszik azonkívül, hogy :mindjárt a honfoglalás után épített váraktól meg kell különböztetni azokat,
melyek csak később építtettek, s melyek általában az „ Ujvár" elnevezését nyerték p. o. Aba
Ujvár, Heves Ujvár, Liptó Ujvár stb.
Különbséget kell továbbá tenni 2) oly várak közt, rnelyek hegyes vidékeken építtettek, s
olyanok 'közt, melyek a síkságon épiiltek, és melyeknek megerősítésér a vidékeknek hydrographiai viszonyait használták fel, p. o. Székes-Fehérvár, Bács stb. Általános szabály szerint
a várak felépítésében és erősítésében a helyi viszonyokhoz alkalmazkodni és azokat lehetőleg
haszonra fordítani kellett. De a dolog természetében feküdt, hogy hegyes. vidéken ebben
egészen más módszer volt alkalmazandó, mint a síkságon. Ehhez képest előbb a hegyes
vidékek, azután pedig a síkság várairól fogok szólni.
A) Hegyes vidékeken vár csak oly hegyre volt építhető, mely magában álló fekvésénél
f9gva erre kül~nösen alkalmasnak találtat9tt. Igy p. o. Huszt és Nyaláb vára a felső Tisza;
Arva vára az Arva; Likava, Sztrecsen és Ovár, Podhragy, Trencsén s Beczkó várai a Vág;
Bajmócz és Nyitra várai a Nyitra; Revistye és Saskő (helyesebben Szászkő) várai a Garam;
Déva vára a Maros völgyeit nemcsak védelmezték, hanem felettök a hatalmat is birták. Igy
épültek fel Dévény, Visegrád, Pétervárad, Belgrád és Golumbácz várai hegyi pontokon a Duna
mentében is, melyeknek strategicus fontosságát hazai történelmünk lapjai hirdetik. Murány,
Torna, Munkács, Vinna, Znio stb. kisebb foly6völgyekben fekszenek; Ajnácskő, Krasz nahorka,
. Fül~k, Blatnitza, Szklabina, Lietava, Ghimes, Vöröskő, Sáros, Csesznek, Fraknó, Hunyad stb.
várai az ország belsejében, mint látszik, azon, czélra épültek, hogy a környező vidékre né.zve a
srtategicus erőt magukban öszpontosítsák. Erdekkel bírnak a Balaton éjszaki partján fekvő
várak : Tihany, Tátika, é · Csobáncz, a nélkül azonban, hogy nekik e tekintetben nagyobb
jelen~őséget tulajdnítani lehetne. De sokkal fontosabbak voltak a végvárak p. o. a már említett Arva és Dévény várak, amaz Lengyelorszáo- és Silezia ez Ausztria ellenében· Német
.
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UJVár
Styria ; Belgrád a törökök stb. ellenében; 'rersat, Clissa stb. az adriai tengerpart védelmezése végett stb . .
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Mindez.en várakat én ~aját és.zleleteim után ismerem. A nélkül, hogy azoknak strategicus
fon~ossá.gát itt bővebben feJtegetm szándékoznám, elrendezésőkről csak pár szót akarok mondam. Jol tudom, hogy az ~mlítetteken hivül hazánknak egyébb hegyes vidékein is sok
érdeke~ és fontos ;ár találtatik még ; de ezekről azért nem szólok, mert saját tapasztalásom
u~án tud?másom nmcs róluk. Különben bár mi nagy különbség is van köztük különféle helyi
viszonyaikhoz képest; vannak azért, egyes általános, és épen a leglényegesebb pontokra
nézve köz~ük egyformaságok is, s ez az, mi mai előadásomnak tulajdonképi tárgya. Feladat?m e tek~ntetben különösen az által könnyíttetik, hogy Arányi tagtársunk Hunyadvárát
~argyazó Jeles és részletes, ~em?sak hű áb:ák, hanem valóságos mintakép által is gyönyörűen
illustrált értekezése által mmd ilynemű fejtegetésekre az utat előkészítette.
Ha az általam itt szóba hozott várakat vizsgálni akarjuk, azon különbségre is kell
ügyelnünk, mely köztük és az u. n. kővárak (Steinburgen, Steinringe, nálunk többnyire
pogányváraknak neveztetnek) közt első pillanatásra feltünik. - Ezek meredek és magas
hegyeknek csucsán, faragatlan kövekből nem annyira felépített mint összerakott, s a hegyek
kőzetével egészen nyers.modorban combinált falakból állnak, melyek a helyi viszonyokhoz
képest nagyobb vagy kisebb kört képeznek, ugy hogy az ezen fal által bekerített téren a
netalán a sziklában lévő barlangokon kivűl egyéb nevezetességre alig találunk. Ilv-nemű
kővárakra szerteszét Európa hegyes vidékein itt ott akadunk; melyek közül a déli "'Németo~·szágban lévők nálu~ a legismeretesebbek. Erecletök, (mely kétségkívül az europai emberiség. őstörténetébe esik) és közelebbi létviszonyaik kellőleg még felvilágosítva nincsenek.
Az aJnácskői u. n. pogányvár szintilyen kővár. Azon várak ellenben melyekről itt szólok
' és sokféle irányban'
nemzeti. történet~nk egészéhez. tart?znak, historiai multu.nkban készültek,
a tudományos vizsgálódás utJán ismertettek fel. Az ilynemű pogány váraknak kérdését
tehát méltán mellőzzük.
A tulajdonképi középkori váraknak leglényegesebb része (az u. n. Burgfried, be:ffroi) azon
tor~ny volt, mely a még meglevő váirromokban legtöbb esetben jelenleg is kiválólag szembe
tümk, s mely a várak francziául „donjon-"nak nevezett részének kiválólag megfelel: Ilynemü
tornyok eredetileg ige~ egyszerűek voltak, s kezdettől fogva má& melléképületekkel kapcsoltattak .össze. A középkori templomo~ tornyai csaknem hasonló jelentőséggel birtak, a mennyiben
tndJu~ , hogy a templom körüli tér akkor temetőnek is használtatván, többnyire fallal vagy
legalabb erős sövénykerítéssel vagy palánkkal és árokkal vétetett körül, s ellenséges megtá~nadáskor a község lakosainak véd- és menhelyül is szolgált. Azonkívül van számos példa hogy
ilyen tornyok nálunk még a XIII. században királyi adományozásnak is voltak tárgyai;
mely alkalommal a megadományozottak azon kötelességet vállalták magukra, hegy fenntartásukról és védelmezésökről gondoskodni fognak. Itt azonban ezen torony-egyedül mint az
egész várnak egyik részét tekintem; megjegyezvén még, hogy a toronyi építkezés a vártervek egészével combináltatván, később nem ritkán megtörtént, hogy ugyanazon egy várban
két, sőt több torony is építtetett; mig elvégre a várépítési módszer is megváltozván, az általam
kiemelt torony előbbi jelelentőségéből kivetkőztetett.
Maga a vár legalább két részből állt, a belső és a külső várból, melyekhez gyakran a
vár hegynek tövében fekvő helység is mint az egész erősségnek harmadik alkatrésze kapcsoltatott.
1) A belső rá1·-nak, mely a hegynek legmagasabb pontján feküdt, csak oly terv szerint
lehetett épülni, mely a helyi viszonyokkal összhangzásban volt. Azért itt az egyes várak
közt sem azonos elrendezésre, sem külsőleg teljes egyformaságra nem találunk. A doloO'
lényegét tekintve, annak a vár legerősebb részének kellett lenni, a hol a vár ura családjával
együtt rendes lakását birta, hol a vár kápolnája a kriptával együtt, kincstára, kútja, és börtöne volt, hol a vendégek fogadtattak és tartattak, s honnan a várnak védelmezése vezettetett, úgy hogy szükség esetében, ha netalán a külső vár az ellenség által már elfoglaltatott,
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az őrség még a belső várba vissza vonulhatott. Ezen rendeltetéséhez képest, annak mintegy
középpontját a már említett fötorony képezte; terjedelme pedig a legszorosabb szükség
szerint méretett ki: egészben véve a legeré5sebb fallal bekeríttetvén, nehezen átható
árok által választatott el a külső vártól, mely vele csak egy kapu és vonóhid által függött
össze. A várúr lakása, a várkápolna, a főterem , hol vendégségek tartattak, s a várbörtön,
mind a fötorony11ak alsó részében voltak; a toronyőr pedig felül a környéknek minden jelenségeire folytonos figyelemmel lévén, a Yár urát mindenré51 azonnal tudósíthatta,
s patancsait kölönös jeladással (tárogatóval, trombitával vagy kürttel) hirdethette.

azonban kizárólag csak a magyar honlapítás ótai időre szorítkozván, ezeket mind mellőzni
vagyok kénytelen.
Magyar őseinket illetőleg, nem szenved kétséget, hogy - a mennyiben azt tartják,
hogy a síkságon jobban szerettek lakni, mint hegyes vidékeken, - ezen síkságon fogjuk
találni régi váraiknak maradványait is. - S ha ezen reményre több hazai helységünknek
"Földvár" neve még inkább biztat; a magyar alföldön a török világ korában létezett számos
váraknak erősítési modora minden netalán még felmerülhető kételyt teljesen megszűntet. Itt
mindazáltal nem a török kor alatt, hanem a török kor elé5tti várakról szólván, fájdalommal
vagyunk kénytelenek bevaUani, hogy ilynemi.i erősségek annyira különben sem lévén képesek az idő pusztító befolyásának ellentállani, mint a hegyekre építettek; a török felette sokat
rontott, s hogy a mi a török után még megmaradt, annak pusztításában 1 711. óta a német
katonaság ú a szerb lakosok egyaránt, sőt versenyt fáradoztak. Volt mindazáltal alkalmam,
a régenten híres Bács várnak áttanulmányozása által tapasztalni, hogy e~en egykori várak régi
építkezési modora a régészeti vizsgálódásnak méltó tárgya lehetne.
Szabadjon tehát Győr, Komárom, Kapuvár, Zalavár, Szigetvár, Bács, Zimony, Ecsed,
Tokaj , Szolnok, Mezé5-Vásárhely, Temesvár, Titel és más hazai várainkra hivatkoznom,
melyek egyedül a bydrographicus helyi viszonyoknak czélszerű felhasználása által alakíttattak oly várakká, hogy a hadi tudományban a leghíresebb ilynemű éjszakolaszországi várak ·
mellett (a Pó, Mincio és Gardai tó körűl) a szakférfiak által méltányoltatnak. - Kár, hogy
ezen várak nem ritkán a víznek pusztító ereje által is elmosatnak , p. o. a régi Bodrog vár a
Duna által; s hogy másu~t az új erődítési építkezések a régi várépületeknek még utolsó
nyomát is megsemmisítették, p. o. Komáromban és l~gújabban T~mesvárott.
De egyszersmind kénytelenek vagyunk bevallam, hogy a régi várak épen ezen érdekes
osztályáról még nem dics~kedhetnek vizsgálatataink neveze~s er~dménynye1, s. hogy az,
mit e tekintetben tudunk, igen kevés. !gy csak pár évvel ezelott, a tiszaszabályozás1 munkák
alkalmával bizonyodott be, hogy Ecsed vára czövekekre van építve, mi a régi mondát, hogy
a Báthoriak ezen várt csak utólag, a Kraszna folyó oda vezetése által erősítették volna meg,
.. .
..
,
alaptalan mesének bizonyítot~a: .
Szakismereteinknek edd1g1 hiányos állásánál tehát elég legyen rov1den folemhtenem,
hogy az itt szóban lévő várak szintúgy mint azok, melyek hegyekre építvék, három alkatrészből álltak a belső és a külső várból, s az ezeket környező városból; hogy a várszerke-.
zeti felosztás' és elrendezés szintén amazokénak megfelelt, s lényeges részeiben avval megegyezett; hogy azonban nemcsak a vízi építkezés, mely itt ~lkalmaztatott, mesterségesebb
volt hanem alkalmaztatási modorának, és számos külső conJunctu~·áknak folytán, melyek
ann~k feltételeit képezik, több sajátságot is eredményezett. Ezen sajátságoknak tiszta felderítése a hazai archaeologiának egyik szép feladata.

2) A külső ?;ár ·az elöbbbeninél sokkal terjedelmesebb volt. Itt a vár é5rségének (katonaságának) és egyéb népének lakása, az istálók, a gazdasági és minden azon felül
netalán még szükséges épületek voltak. Itt volt azonkívül a vár főtere is, hol a tornák és a
fegyvergyakorlatok tartattak; a vár kertje stb. A váréletnek fö-szinhelye ez volt , s itt
összpontosultak a vár lakosainak minden foglalkodásai, s többnyire az egész környék társadalmának fömozzanatai. Különben a külső vár a belsővel egy egészet képezett, sőt tulajdonképen, annak csak külsé5 része volt, s ezen czélnak megfelelőleg erős falakkal és bástyákkal
Yolt bekerítve, melyek a helyi viszonyokhoz képest mély árkokkal körül vétettek. Igy többnyire két kapu volt, mindannyi vonóhiddal, melyek tornyok és czélszerüleg alkalmazott
lé5-résekkel védelmeztettek.
3) Az ehhez képest mindig két részből álló tulajdonképi vár a hegy tövében fekvő
helységgel különbözé5 viszonyban állhatott. Hol ez magában álló város volt, mint p. o.
Pozsony, Trencsén, Esztergam, Nyitra, Veszprém, Huszt, az előtt Visegrád stb., a vár is
különálló helyiségnek tekintetett, és f ellegvár-nak neveztetett. Sőt kisebb mezővárosok is,
melyekben mindazáltal önálló polgári élet létezett, p. o. Beczkó, Fülek, Német-Ujvár, Fogaras stb. a vártól függetlenebb állással birtak. De többnyire a váron kivüli helység magában
véve önálló életet nem fejtett ki; s valamint létezését a vár ottlétének köszöné, úgy minden
életviszonyaiban is attól függött, s annak, mintegy csak tartozéka volt. Ily esetben e helység
rendszerint 'l:árn(j-nak neveztetett; p. o. Arvaváralj, Szepesváralj, Fraknóváralj stb. s a várnak védelmezési rendszerébe ·is bevonatván, erősségének egy részét képezte; oly módon,
hogy ostrom alkalmával a védelem ezen helységben kezdődött, mely - ha magát nem
tarthatta - többnyire az őrség által felgyújtatott, a minek folytán a lakosok elszélyedtek,
s a tulajdonképi ostrom csak a várnak megtámadásával kezdődött. Különben a dolog természetében feküdt, hogy a vár és váralja közti viszony nem mindig egyforma volt, s hogy
névszerint nagy különféleségnek kellett lenni ahhoz képest, a mint a váraljnak lakossága
sajátságos község volt, vagy pusztán a vár szolgái és a várúr és szolgái népeinek képezte lakhelyét, a minek megfelelő példáira leginkább ott találunk~ a hol a köznép polgári szabadsága
kifejtve és biztosítva nincsen, p. o. jelenleg is .a magyar koronának egykor virágzó tartománya, Bosznia legtöbb várainál.

*

B) Hazai régi várainknak másik osztályát azok képezik, melyek síkságon, többnyire
folyók segítségével v ; ltak megerősítve, s melyeknek rendezése csak annyiban különbözött az

elöbbiekétöl, a mennyiben a hydrographicus viszonyok egészen másféle természetűek lévén,
mint az orographicus-ok, az emberi hasonczelú munkásság eredménye is különböző ahhoz
képest, a mint az előbbiek vagy az utóbbiak ereje kifejtéséhez nyujtanak alapot. Hogy ha·
zánk alsó részeiben a lakosok a sík vidékek erősítésére mi nagy gondot fordítottak a legrégibb időktől fogva, arról az ilynemű erösségeknek maradványai, mint p. o. az u. n. római
sánczok, az ismeretes Csörsz árok stb. elég határozottan tanuskodnak; s nincs kétség, hogy ha nálunk kellő helyi vizsgálódások történendnek - az újabb időben annyira elhirhedt csövek·
épftkezések (Pfahlbauten) maradványaira itt szintén találni fognak. Fejtegetésemnek tárgya

'
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*

*

S ezeket tekintetbe véve még azon kérdésre kellene felelnünk, hogy hazink középkori
várai melyekről eddig szólta~1 mennyivel bírtak frdekkel azon ko1· művészeti fejlödöttségének?
Névs~erint, mennyiben lehet az~kat a külföld nevezetesebb váraival, p. o. Marienburgg.~l: a
XIII. század óta a német rend nagy-mesterének híres székhelyével; a Wartburggal Thurmgiában, melyhez sz. Erzsébet után nemzeti érdekeltségünk o1y szoro.~an .fűzv~ van; Karlsteinnal Csehországban, Heidelbergával, Hohenschwangauval stb. mutam tekmtetben párhúzamba helyezni? - Mert kétséget nem szenvedvén, hogy főpapjaink és 'főuraink ~kkor a
művelt külföld irányában mind ;agyonosságuk , ~in~ müveltségöknél ,~ogv~, tek_~ntélyes
helyt foglaltak el; méltán feltehetjük , hogy lakvára1kat is ahhoz képest muv6sz1leg folékítet-
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ték.' a mint a középkor~ak építészeti, szobrász~t~ és festészeti álláspontja erre módot nyujtott.
F~Jdalom, ~ogy e tekmtetben hat~rozott positiv ad~tokat nem igen hozhatunk fel; mert
"?1-mdaz, a mit ~.. tárgyban felmutatm szoktak, t?bbnyire a XVI. századnál nem r ég ibb, tehát
it~ szóba nem JOhet.
ha abban megállaJ?odm n em akaru~k, hogy : „Fuimus Troes, fuit
Ilmm, e_t magna .glo1:ia T eucrorum; sed iam seges est, ubi Troia fuit''; nem marad egyéb
h~tra, ~mt a hazai é~it~szetet, ~zob~·ásza~ot és festészetet tárgyazó általánosabb arehaeologiai
vizsgálodásoknak eddi!5i, ered.ru.enyeire hivatk?znunk, melyek legalább némi alapúl szolcrálhatnak arra, hogy régi föpapJamk és dynastámk középkori lakvárainak művész eti felékftésére nézve kedvezö véleménynyel lehessünk.

Úgy látszik tehát legczélszerűbb lesz itt, előbb azon városolcr6l szólni, melyek a régi r6mai
birodalom egykori tartományainak (névszerint P annonia és Dacia) terül&tén feküdtek; - azután azon különbséget kiemelni, melyek az egyes i·árosok alapformáiban a lakosok nemzetiségének folytán mutatkozott; - s végre a hazai városi élet m·chaelogiai eredményeire, melyekre
a profana architectura k örében találunk, vonatkoznom :

s.

II. Magyarországnak középkori városi életéről aránylag csak keveset tudunk. Annál fonto~abb a ~örténelem é~ az archaeologiának feladata, hazai történetünknek ezen érdekes r észét
mmél teljesebben és tisztábban felderíteni.
!'"áros~ak oly ~ö.zsé~et ne;ezünk , .melynek városi j ogosítványa van, akár nyerte
e~en J~g?sitványt pnvilegi~ ntJán (a mmt ez a középkorban mindenütt történt), akár (az
UJabb :<lőnek felfogása szermt) közvetlenül törvény alapján. Ezen jogosítványnak mindazáltal bizonyos általános és mellőzhetlen feltételezései vannak · úgy hogy ezek h"á
. á
· ·
' á
,
'
t nyozv< n, a
v á rosi JOgo~Itv ny megadásának vagy fennállásának is minden indokolása hiányzik. Különben, valamm~ ehhez képest városok keletkezésének és létezésének az europai civilisationak
szelleme ~zermt ~első szükség~ssége van; ugy azoknak többféle socialis j elentősége is szokott lenm. A szükségesség mmdennütt és mindig az hocry a körül fekvő vidékek
· J,
11 · é d k · k · á
' o
anyagi es
sze. emi r e eme v1r gzása a városokban összpontosuljon; a városok socialis jelentösége
ped~g általában az ipa:r, a kereskedés, a müvészet és a tudomány felvirágzásában. különösen
ped1g számos városi mtézetekben és szokásokban mutatkozik melyek ezen felvirágzásnak
természetszerű következései és eredményei. S a városok más n'em-városi lakhelyektől <bb
e en
ku··1··on b··ozne k
Itt tulajdonképen csak a magyarországi középkori városokról lévén szó m· d
k
lőtt
.
d' h
' m ene
e
megJegyzen ö, ogy ezen v~roso~ .tö1:ténetében mindazon socialis tényezé5knek hatására
találunk , melyek h~zánk ~~on politikai és társadalmi fejlődésének alapúl szolgáltak s
h~gy ennek folytán. igen szukkebl_ü felfogás, e magyarországi városoknak k eletkezését eg' edul az ors~ág . ~kkon nén_iet lakosai mü\ ének tekinteni. Szent I stván azon vezéreszmét kö!etvén.: ~ Umus lmguae unmsque moris R egnum imbecile et fragile est" *), hazánk k özviszonyait ugy szervezte, hog:y- a ~ülönböző nyelvü és szokású lakosoknak társadalmi fejlődésére
eg~forma szabadságot foztositott; azért városok nálunk n emcsak német hanem á
_
zetiségü honlakosok által is alapíttattak, sőt karöltve a nemzetiséggel, a vaÍiásnak is~;a~:i
nem csekély h~~~sa volt. P. o. P est , m ely eredetileg a Volga partjától hazánkba áttelepedett
mohamedán ~itu bolgárok ál.ta! alap1ttatott (An.on. Bela,e R eg. Notarius 57. fej. Hüllmann
K. D., Ge~chlchte. des Byzantm1sch en Hand~ls. b1s z~m Ende ~er Kreutzüge, Frankft 1808.
73. sk. 11., - Jerney Jáno~, a magyarországi izmaehtákról mmt volcrai bolgárokról 'I'udo~ánytár XV. köt.),..12~;· Roger nagyváradi kanonoktól „magna e~ ditissima Th~utonica
VIlla, quae ~esth d1?itur. (Carmen lament. super destructione R. Hungariae per Tartaros
facta
feJ-) szavaival Jellemeztetik; s alig van kétség, hogy Pest a XV. században Budának tulnyo~.ó~~g ném~t polgárs~ga irányában, tekintélyes magyar n emzeti ellens.ú lyt képezett. Ezen korulmény itt annál mkább tekintetbe veendő, mivel a lakosok nemzetisé éhez
g
képest az egyes városok építkezési alapformái közt is lényeges különbség volt.
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*) Fiához Imréhez intézett oktató levele 6. fej.

I. Akadémiai tagtársam Dr. Henszlmann Imre : A székesfehérvári ásatások eredményei
(Pest 1864.) czímii j eles munkájában, melylyel a pannoniai és daciai ?'égiségekPt tárgyazó
számos vizsgálódásokat leh et egybekapcsolnunk, - biztos tudományos alapot nyújt, melyen
azon történelmi és archaeologiai összefüggést tanulm ányozha~juk , mely ezen vidékeken a
régi romai provincialis, és a későbbi magyarorsz6gi városok közt félreismerhetlen. Itt elég
legyen röviden felemlíteuem, hogy az egykori Sirmium, a rég i P annonia legnevezetesebb
városából, a magyar honfoglalásnak folytán Száva-Szent-Demeter középk ori nevezetes magyar
város fejlődött, mely a későbbi, nagyobbára szerbek által lakott Mitrovitznak (vagyis Dmitrovitz, Demeter szerbül : Dmitri) szolgált alapúl (l. akademiai: értek ezésemet : Adalékok
Száva-Szent-Demeter város történetéhez, Akad. T örtén ettud. Értesítő Y. köt. l866. 319. sk.
11.); - hogy P annoniában a régi Singidunum Nándor-Fehérvárnak (Belgrádnak), Tauru~um Zimonynak, l\forsa Eszéknek, öopianae P écsnek, Floriana Duna-Földvárnak, Aquincum
0-Budának, Bregetio Szönynek, Sabaria Szombathelynek, Arrahone K örmendnek, Soroga
Zágrábnak, Siscia Sziszeknek, Scarabantia Sopronnak, Flexum Mosonynak , Mogetiana Kapornoknak, Valcum Zalavárnak, Advicesimum Veszprémnek, Oimbriana Székes-Fehérvárnak
stb.; s űgy szintén Daciában Apulum Gyula-Fehérvárnak, Auraria Abrudbányának, és
mint látszik, Ulpianum Kolozsvárnak, Brutia Enyednek, Napoca Maros-Vásárhelynek, Praetorium Nagy-Szebennek, Salinae Tordának stb. lettek alapjai. Mellőzöm itt az adriai tenger
keleti partján Fluvius vagyis a mai Fiume-től dél felé a h orvát-dalmatiai parton fekvő városukat, h ol a régi Tarsium T ersattnak, A vendo Modrusnak, Stlupini Szluinnak, Senia Szegnának, L opsica Goszpicsnak, Aenona Nonának, Jadera T enger-Feh érvárnak (Belgrád, Alba
Maritima, a mai Zar a Vecchia), Sicum Sebenicónak, Tragurium Traunak, Epidaurus Ragusának stb. lettek b ölcsőj e, s hol a híres Salona csak egyik részében Spalato város k eletkezett.
Nem tagadom, hogy az itt felemlített és még más számos városok, melyek a régi romai
P annonia, Dacia és Illyricum virágzásáról világos bizonyságot adnak, a IV. századnak vége
óta a n épvándorlásnak pusztításai által sokat szenvedtek; különösen Daciában, melyet már
Aurelianus császár k orában (tehát a III. században) a római lakosoknak előkelőbb és vagyonos része oda h agyott : de a ·népvándorlás és később a magyar honfoglalás korából mégis
a hiteles kutföi adatoknak egész sorozatát bírjuk, melyekből kitetszik, hog·y a római régi
cultúra egészen nyom nélkül el nem tünt, s hogy megvoltak annak még ezen vidékeken
nem csekély számú maradványai, melyek a XI. században a magyar nemzeti cultura uj
emelkedésének összeköttetését a régi római világgal közvetítették. H enszlmann Magyarországot tehát, culturai történetének ó-klassikai elemére nézve, Francziaországgal méltán tehette
párhuzamba, itt a régi Galliának, amott P annoniának és Daciának a rómaiak általi meghódítását kiindulási pontúl véve, midőn az egyházi építészetre n ézve azt mondja: „Róma polgárositása az Alpokon innen elébb teijedt el Pannoniában és Galliában, mint a mai német
tartományokban, és a klassikai p olgárositást követte későbben a keresztyén hit elterjedése.
Igy lőn a pannoniai patrícius sz. Márton toursi galliai, nem pedig német püspök; mert korá ban a keresztyénység Németországban még nem létezett. E szerint régiebbek is Galliában
és nálunk, mint Németországban a fennmaradt ó-keresztyén emlékek" (~!agyar Sajtó 1864.
132. sz,). Mit H enszlmann itt, fejteg etésének tárgyát tekintve, közvetlenül csak az egyházi
építészetre vonatkozólag _mond, az közvetve másnemű épúkezési emlé kekről is áll. S ezt szem
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előtt tartva, a dunántúli, horvát-dalmatiai, és erdélyi középkori városok építkezése alapformái tekintetében azon jellemző egyformaságra találunk, hogy mindenütt a római világ előz
ményeit követték, illetőleg a régi római városoknak még meglévő maradványait uj építkezéseknek alapjáúl és fömintáúl használták.
Ehhez képest azt találjuk, hogy a szent I stván által alapított püspökségeknek székhelyei
túlnyomólag vagy régi római provincialis földön voltak (Esztergom, Győr, Pécs, Veszprém,
Csanád és Gyulafehérvár), vagy annak té5szomszédságában (Kalocsa és Bács); az egri püspökség az egyedüli lévén, melynek exponált székhelye a régi barbarok földjén adatott; I.
Géza pedig midőn a váczi, és sz. László midőn a nagyváradi és a zágrábi püspökségeket
alapították, ugyanazon terv szerint jártak el, mely a nyitrai püspökségnek a Nyitra völgyében, a szent-benedeki apátságnak a Garam vülgyében és a zaszty-i apát~ágnak a Nyirségen
történt alapításában is zsinórmértékül szolgált. Közvetlenül pedig a városokat tekintve, jellemző hogy Esztergam, Veszprém, Győr és Gyula-Fehérvár, melynek a hazai krónikában
mint sz. István korában Magyarország előkelő városai felemlíttetnek, mind oly vidékeken
fekszenek, Tuelyek régi időben a római birodalomhoz tartoztak.
.
Nem csoda tehát, hogy az ezen vidékeken keletkezett hazai városainknak eredeti alapformája mindenütt a római castellum volt, mely a főtemplomot is magában foglalta, s melynek falain kivlil a városnak külső, s hihetőleg terjedelmesebb része is felépült. A castellum
Romanum alapformája Zalaváron és Palotán (Veszpré,m megyében) hol azonban teljesebben
kifejtett városi élet soha nem volt, legszembetűnőbb. 0-Budán is annak jelenségeire találunk
még; de kétséget nem szenved, hogy másutt is ugyanazon alapforma használtatott. A dolog
természetében fekszik, hogy a városi életnek teljesebb kifejlődésével mindenütt a helyi viszonyok jelentékeny befolyást nyertek a városok építkezési mo,dorára is; a minek folytán
az egyes városok közt már nem csekély különbség keletkezett. Erdekes e tekintetben a mocsáros vidékei: fekvő Székes-Fehérvá~·,. a ~ikságo:1 lévő Szombathely, a dombos Pécs és Zágráb, a hegyes Veszprém, a hydrograph1ai viszonyamál fogva különösen fontos Győr, s a Duna
partján Esztergam, a Száva partján pedig Száva-Szent-Demeter városoknak párhuzamba
tétele. Ugyanazon építkezési alapfurmákból kiindulván, ezen városoknak csaknem mindenikében más és más topographiai befolyások hatottak építkezési kifejtésökre; úgy hogy daczára annak, hogy csekély kivétellel a lakosok mindenfüt tiszta magyarok voltak, később
az egyes városok alakulása közt jelentékeny különbségre találunk.
.
II. A német ajki~ hazánkfiai által felépített városok (Buda, Pest, Pozsony, Nagyszombat,
Sopron, Kassa, Eperjes, Bártfa, Kézmárk, Lőcse, a legtöbb bányaváros, a szepesi városok
Etdélyben Kolozsvár, a szászok földjén fekvő városok stb.) Magyarország városrendszerébe~
azért a legfontosabbak, mert királyaink által legjelentékenyebb privilegiumokkal megadományoztattak. Hármas irányban nevezetesek; általában mint elhanyagolt és kevesbbé népesített vidékek népesítésének és mivelésének támaszai, s mint az ipar és kereskedésének fokhelyei.
Különben ezen városoknak felépítői mind német gyarmatok v.oltak melyek Németországnak
különféle részeiből bevándoroltak, s e tekintethen különböztek a Nyitra, Túrócz és Bars
megyék felső részeiben lakó németségtől: melyre őseink a honfoglaláskor már itt találtak,
melynek Körmöczbánya és Német Próna föhelyei, s melytől amazok abban is különböznek,
hogy az őseredeti német nemzetiséget minden viszont<igságok közt változatlanúl tudták megőrizni, mig az ujonan bevándorolt német gyarmatok igen gyakran itt aránylag rövid idő
alatt eltótosodtak, eloroszosodtak vagy eloláhosodtak.
· Alig van ezen városok közt egynehány melyben a későbbi átépítéseknek daczára is,
az eredeti, s mindnyájoknál egyforma építkezési alapformákra még jelenleg is ráismerni nem
lehetne. Ha a városi község alakult, a nekik tulajdonú! átengedett helyen mindenek előtt
azon kört jelölték ki, mely a polgároknak lakásúl szolgáljon, mely palánkokkal, késéSbb
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falakkal bekeríttetet.t, s melynek közepén a főtér vagyis u. n. Ring volt, hol a templo~, a
paplak, és a községi ház állt. Ezen kerítésen belől a valóságos polgárok _(bur~enses, c1ves)
laktak, kik közt a legtekintélyesebbeknek és legvagyonosah?aknak házai a f~tér~n volt~k
(u. n. Ringbürger); annélkü~ az?n.ba~, hogy. azok a~ár hol is ;alóságos városi aristocratiát
képeztek volna. Mert a városi pnv1legm~ ~mdnyájokat egy~ran.~ szabadokká. ~ette, ~ ha~á
sát a város földjének egész határára kiterjesztette. ~z városi t~ruletnek va~y1s "W erc~bild
der Stadt„-nak (Wikbild) neveztetett, mert a városi szabadsag védszentJ~nek a kozség
tanácsházánál (vicus) felállított szobra (Bild) által jel~épeztetett A váro~i szabads~gnak
védszentje egész Németországban szent Rolánd volt, kmek szobra ott mmden váiosnak
tanácsházán fel volt állítva, és sok helyen még most is látható (p. o. Halberstadtbau hol
azt saját szememmel láttam). Nálunk is - mint ha~lom ~ szobra Bártfán még m~gva~, .s
nevének némi eltorzításával, Loránd szobrának neveztetik; ámbár a m'?'ltsz~zad1 latimzáló meddő tudákosság részéről kísérlet tétetett, tudatlan emberekkel elhitetni, hogy ~z
valamely ismeretlen (!) római lovagnak szobra. Az igy bekerített v.áros nagyobb .?iztosság tekintetéből árokkal vétetett körül, úgy .hog.y a város ?~~sejébe csak a (tobbnyire) két kapu egyikén vagy másikán lehetett jutm ; s azo~ kivul a templom és az azt
környező temető is fallal vétetett körül, mely mögé. a városi. lak~s~ág .nag)'.'obb ~~szélJ:
esetében visszavonulhatott, a városnak legbecsesebb ll'Ománya1 (pnvilegmmai,. szeiződé~ei
stb.) és kincsei biztosabb őrizet végett annak toronyába tétetvé:1 l~., A városi élet teljesebb kifejtésével, ha idegenek a vái:osi. sz~~adságban részesítt~!m k1v~nván t~tólag ,a.váro~
közösségébe felvétettek, csak rendkivüh kituntetés volt, ha nekik a vá1os falam ~elöh lak
hatás megengedtetett. Rendszerint a városnak ,kerítésén kívül (auss~rhalb der -~.fa~e) vol~
tak kénytelenek lakni, a külvárosban, s külső p~lgárok~ak vag!1s Pfahlbmger-eknek,
vagy pedig, mivel nem a tulajdonképi polgárok ~ódjá~:a teljesen felfeg~verezve, hanem csa~
egy lándzsával (Spiesz) ellátva harczoltak, - „Spieszburger"-eknek (gunyosan nyárs-p9lgá
roknak) neveztettek.
. .
Kitetszik ebből, hogy a tulajdonképi városok a középkorban csak kicsmyek lehettek,
P· o. Pestnek falai a középkorban a mai kis hid-, urak-és kalaputczán s a Dun.a men~ében
végig vonultak. Midőn pedig a tatáijárás után Pest városnak polgársága a mai budai v~r
hegyre áttelepedett ezen hegynek nagyobb felszine lehetségessé tette, hogy a város itt
'ók'
'nt épu"lt A dolog természetében feküdt tovább~ hogy ha a városnak
.
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·
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anyagi jólléte emelkedett, népessége is szaporodot~, több ~~mplo~a épult,. ~z~l .~~i r e
bővebb n kifejlődtek s ezeknek folytán társadalmi élete kifelé terjeszkedm oszto~oz~.etett, a
város e~digi falait le~·ombolván, kifelé ujabb falaka: épített~k, melyek közé .az előbbi ku~vái~~t
.i uk egyszersmmd azt is hogy a városi lakházak szám ra
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c ak kis tér jelőltethetett ki a minek folytán a főtéren, és az egy vagy ké~ foutcz n v ,ba
mellékutczák csak keskeny~k lehettek, s az egyes házakat, melyek többnyir~ csak há:.om a laknyi szélességűek voltak, népesebh városokban több emeletre felfelé építe~i volt.szuksége.s.
rónaságát :figyelemmel átvizsgálja, ma. 1 s
III · A k i hazánk alföldJ'ének messzeterülő
·
·
· · ann:ak , h ogJ: a tö, r ök világ
mé számos templomromokra talál, mindannyi mtő' tanujel~ire
.
elöfti időben itt számos előkelő helység létezett, melyek a kiváló hajlammal itt élő ,tulajdonké en ma arnemzetbelieknek lakásul szolgáltak. Nem szenved kétséget, hogy P~sttől T~mes
vá~i , s K!~ától és Nagy-Váradtól Zimonyig, áldott alföl~ünk a magyar társ~?almi élet. mm~e~
· á ~bani felvirágzásának szabad tért nyujtott s valammt hazánk egyháztorténete több iégi
~~t:Ui káptalanról (Orodon, Titelen stb.), az itt egykor fen~ált apátságok, pr~postságo~ :s
éb kolo::storoknak hosszas sorozatáról értesít, melyek mmd elenyészt~k; ugy má~1és :~f ezen terjedelmes síkságnak mostani városai alig ár?yéka már azon VIrágzó vá~osi életnek, mely a középkorban itt találtatott. Különben az itt egykor létezett egyes vá1osoknak
„
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története feladatom köréhez nem tartozván, elég legyen általában sajnálkozásomat kijelenteni, hogy a hiteles kútfüi adatoknak hiányánál fogva ezen vidékek régi állapotáról csak
igen kevés részletes ismeretünk van, hogy azonban Eger, Debreczen, Nagy-Várad, Gyula és
Szeged városok, és nél-9.ny más helységről mégis annyi - habár csak töredékes - adataink
vannak, hogy azoknak se :ítségével az itteni városok régi építkezési módjának föviszonyairól a leglényegesebb tua Jmással dicsekedhetünk.
,
E tekintetben megjegyezhetjük, hogy az itteni városokat - mint látszik kivétel nélkül
mind magyar eredetű városok voltak, - általában véve két részre oszthatjuk ; azokra,
melyek a megyei várak körül felépülvén, ezen váraknak mintegy csak ta1:tozéka voltak, s
azért itt különös érdekkel nem bírnak; s azokra, melyek önállólag keletkezvén , itt a városi
élet sajátságos nyilatkozása gyanánt tekintheté>k. Ezek közül Szeged és Gyula, sőt némileg
Temesvár is kétség kívül a legérdekesebbek.
Építkezési modorukra nézve általában azt állíthatjuk, hogy eredetileg az ott a sátorok
alatt nagyobb számmal tanózkodó lakosok hadi módon elrendezett, és állandósításuk tekintetéből némi mesterséges készlettel ellátott táboraikból oly módon alakultak, hogy az egyes
sátorok házakká, s a tábornak bekerítése fallá átváltoztatván,' többiben a terek és utczák
rende meghagyatott, s templom és tanácsház felépítése által az előbbi tábor ezen módon
alakíttatott át várossá. Az igy keletkezett városok, mely a fentebb említettektől mind épitkezési alapformáikra, mind társadalmi szervezésőkre nézve lényegesen különböztek, sok
sajátsággal birtak, melyek különösen a magyar nép nemzeti jellemének kiválólag meg·fel eltek. Ide tartozott, hogy a városi lakosságnak száma itt sokkal nagyobb volt; hogy az egyes
polgárok itt a mezei gazdasággal nagyobb mérvben foglalkodtak, mint ottan; hogy a városi
terület itt nagyobb lévén, a mezei gazdaság tekintetéből a távoiabb birtokou u. n. tanyáknak felépítése és tartása szűk. égeltetett; hogy az ipar és a kereskedés oly szük üzleti formákba nem szoríttathatott, mint p. o. a német eredetlí városokban stb. Különben ily városoknak számosabb lakossága lévén, az itteni községi élet szükségességének és sajátságos szervezésének mintegy természetszerű következése, több templom és kolostornak keletkezése is
volt, melyek által viszont a városok dísze és építészeti szépsége nyert.
A községi életnek ezen sajátságos lendülete, mely sok tekintetben a régi khazar birodalom városaira emlékeztet, mikép azok VIII. és IX. századi arab iróktól leiratnak, a magyar
alföld társadalmi fejlődésének olyannyira jellemző vonása volt, hogy abból más vidéken
fekvő magyar eredetíi városokra p. o. dunántuli részekben, az erdélyi székelyek földjén stb.
következtetéseket .vonni nem lehet. Ezekben a lakosság szintén magyar és székely volt, s
köz- és társadalmi életét nemzeti szellemének értelmében rendezte; építkezési modorát azonban sok megszorító körülményekhez lévén kénytelen alkalmaztatni, többnyire a régi római
helyi határok~ vagy a közeli várrendszer korlátai közt állapodott meg.
IV. Magyarország és annak kapcsolt részeiben az eddig fejtegetett hármas irány bírt
uralkodó befolyással, valamint a városélet alakítására általában, úgy névszerint azon alapformáknak meghatározására is, melyek szerint az egyes városok felépíttettek. Rajtok kívül
nem létezett társadalmi elem, mely e tekintetben jelentékenyebb befolyást gyakorolt volna.
Mert az olasz nemzeti befolyás, melynek hatására a tengerpart városaiban találunk, itt egyrészről soha önálló jelentőségre nem emelkedett, s nem birt felszabadulni különösen a velenczei építészeti iskolának túlnyomósága alól, melynek irányában mindig csak alárendelt
szerepet játszott; részint pedig a régi római világ építészeti maradványait vette alapúl,
melyekre nézve ugyanazon szempont alá esik, mint általában véve hazánk azon vidékeinek
városai, melyek egykor a római birodalomhoz tartoztak. Csaknem ugyanazt kell mondani
az ország déli részeinek városairól is; azon különbséggel, hogy a régi római alapformák
ott, hol horvátok laktak a német-olasz befolyás által fejtettek ki; ott pedig hol szerbek lak-
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tak, a byzanczi mintaformáknak hatása volt az uralkodó, valamint az egyházi, úgy kétségkívül a profán építészetnek terén is. A nagy-0bb számmal tótok, oroszok és rumanek lakta
vidékeken pedig, a megyei fővárosok közvetlen szomszédságán kívül nevezetesebb községek
csak ritkán alakúltak, és csak kivételképen keletkeztek különösen kedvező körülmények
közt itt ott egyes öná1ló városok, melyek a Vágvölgyben és déli Erdélyben a német; BeregSzathmár és :i.\Iárruaros megyékben, s éjszaki Erdélyben pedig· a magyar befol) ás alatt fejtették ki építkezési mintaformáikat. Mindezek tehát itt annál kevesbé jöhetnek tekintetbe,
minthogy városi életről s úgyszintén önálló városi építkezésről hazánkban csak ott leh etett
a középkorban s·z:ó, hol a községi élet magát a megyei élet tulnyomósága alól emancipálni, s
magát ettől függetlenül kifejteni képes volt.
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Szükséges még, hogy hazai városaink középkori építkezési fejleményeit egybefoglalvánpár szóval meghatározni ki értsem, m.i e1·edményekket dicsekedhetett Magyarország akkor e tekintetben az általános europai művészeti felfogás szerint? névszerint pedig, ha vajjon városaink
kebelében léteztek-e oly építkezési fránylatok és vivr'!ányok, 111elyeknél 'fogva azok az általános eu1·ópai profán müépítészet szempontjúból külö11ös tekintetbe vételt rnegfrdemelnéne!:.
Ene nézve k étféle álláspontot foglalhatunk el; a mennyiben vagy városaink egészbeni
jelenségét, vagy az egyes épületeket , melyekre nevezetesebb városainkban találni lehetett,

szemügyrevehetjük.
I El.sö tekiutetben nem szenved kétséget, hogy voltak hazánkban városok, melyeket külső
jelcnségüknck nagyszerűségénél és egészbeni szépségüknél fogv~ a középkori' Eu~·ópa legelőkelőlJb ~.rárosai közé sorozni lehet. S ezeket négy osztály szermt különböztethetjük meg,
úgy hogy a Dimavölgy, a Kárpáti bfrczek vidékeinek, a s!/cság, és a tengerpart városait külön
említhetjük fel.
1) A Dimavölgy városai között Biida és Visegrád voltak a le~nevezetesb~k. . .
Biida (azaz a budai vár) már az által, hogy az azonkon városok dimens101 közt a
tekintélyesebbeknek egyike lévén, egészben azért is, mert egy eléggé magas hegynek felszínén, és pedig egy tagban feküdt, az europai városok sorában párját k.ereste; a mire a régi
vers vonatkozik : Tres superant urbes toto loca ceta mundo : Biida Jitgo, Venetae pelago,
Florentia campo."
Budának ezen magasztalását nem annak mostani mintléte, hanem azon nagyszerii corubinatio szerint kell értelmeznünk, mely egyrészről a Dunának nagy tűk.re,
annak balpartján elterülő világtörténeti jelentőségű rákosi mező, Pest várossal együtt,
és jobbparti felette kedves hegycsoportozati c;nfi.guratiója., s má~részröl az akko~· euró·
pai hirű királyi várlak, továbbá a városnak sz~1:1?s s~ép templomai. és fényes ~~un „palotái: s a hegyek felé minden irányban ép?lt szőlő~, .>aJtóházak, ke~·ti és másne~u épuletek
közt létezett, melyek a pálosoknak sz. Lőrmczne~ tiszteletér~ (a mai u. n. szép JUhászn~nak
helyén) felépített, m(ivészeti jelessége után elhirhedt, és mmt remete s~. Pál ereklyémek
őrhelye is nagy vallásos tiszteletben állt kolostorábau, ezen szép harmomcus egészhez méltó
végpontot bírtak.
.
.
,
Nem kevésbé nevezetes volt Visegrád, melynek fellegvára a körülfekvő ritka szépségu
hegycsoportozattal és a Dunának tükrével együtt ~zon ~épnek volt alapja, melyet a.folyónak
jobbpar~ján Visegrád város, a hegynek alján lévő királyi palotával, s annak balpart~án Maros
város, Visegráddal - mint látszik - röpülő hid által összekötve, alkottak. M~ a török világ pusztításainak folytán a palota már egés~en eltűnt, a fellegvár r.om?k~a!1 ,~ekszik, s a két, ~gykor
királyi udvartartásnak fénye után hires város szerény falusi mmőségu helységekké sulyedt.
2) Másnemű volt azon számos városok jelessége, melyek a kárpáthegyeknek alján
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Pozsonyt?l k~zdve a Máramarosig folytonos félkörben, egy szép koszorút képeztek, mely
hazánk éJszak~ részét ma még archaelogiai nem kevesbé, mint természetrajzi tekintetben
érdeke~~~. t~sz1, s melynek érdekét a bányavárosok, Eger és Nag·y-Várad felé három oszlopként kulo~ag~,zó he~:zcsop~rtozatm~g emelte. Hen~zl~annak ujabb tanulmányai ezen városoknak régi muvészeti Jelentőségét szmtén már felderltem kezdte. U gy látszik, hogy a számos
szép város közt az akkor a lengyel kereskedés és iparának virágzása által gazdago·á lett K assa
város foglalta el az első helyet.
t>
3) A síkság városai közt Székesfehérvár és Szeged birták az elsőséget. Amaz, mint a királyo~ koronázási és rendes temetkezési helye szent István sírja után is a magyar nemzetnek mmtegy f~szentélye volt, melynek egykor híres templomai és palotái tökéletesen eltűn
tek. Mert a mai Székes-fehérvár már egészen modern város, s annak mostani felszine alá 5- 6
1áb~yi mé~ys,égre kell ásni, hogy a régi váro~nak. csak romjaira találjunk. Henszlmann ásatásai ~ régi föte1?plom alapzatát feltárvá~, se~tetm kezdték velünk, hogy ott a régi magyar
városi életnek mi nevezetes maradványai rejlenek eltemetve. - Szeged pedig a Tisza és
Maros egy~sülésének helyén okmányilag mint hazánknak szintén egyik régi l egelők előbb
városa tümk fel, melynek azonban egykori építészeti dísze fövonásaiban sincs még felderítve.
4) Végre a tengeri városok közt Spalato és Raguza voltak különösen fontosak. Az előbbi
mely a régi Salona romjain emelkedvén Dalmatiának - míg magyar uralom alatt állt -fövárosa volt; az utóbbi, mely a tengeri k~r~skedés által i:iegga~dagodván, oly jelentőségre
emelkedett, hogy a középkorban az adnai tenger keleti partJának legnevezetesebb városává lett.
I!· Hátra van még, hogy azon kérdésre feleljek : Mit kelljen tartani a középkori magyarországi városokban egykor létezett egyes profán épületek1·öl? névszerint milyen styl szerint voltak
felépítve? s állnak-e még ilyen épületek, mebyek vagy valamely régi müvészeti tökélyt avagy nevezet~ebb fényt még jelenleg is mutatnak, vagy kgal6,bb oly alapúl szolgálhatnak, mely1·e támaszkodva
régi elökelöbb városi épületeinknek má1· eltűn t jelességéröl itélhetünk?
Nyugati Európának több városaiban a középkori profán építészetnek egyes ilynemü
nevezetesebb példányai még találtatnak; névszerint városi tanácsházak, törvényszéki épületek, kereskedelmi és iparcsarnokok, sőt egyes rnagán-lakházak is. Igy p. o. Velenczének
számos palotái; városi tanácsházak Brüsselben, Lovániában, Gentben, Ypernben, Oudenardeban, Brüggében, Braunschweigban, Münsterben, Hannoverában, W erigerodeban stb. Rouen-ban
a pa~ais de ju .tice; Floren~zbe~ a palazzo vecchio és palazzo Bargello; Sienában a palazzo
pubhco st~.; kereskedelmi és iparcsarnokok Ypernben, Brüggében; Bolognában a loggia
de mercanti; lakházak Velenczében a palaz~o ducale, a ca d' oro, a palazzo Foscari és Pisani
Sienában a palazzo Bounsignori; Nürnbergnek, Greifswaldenek és Kuttenbergnek néháni
régi lakházai stb.
Bizton állíthatjuk, hugy a régi B1idának is voltak ilynemű j eles épületei. Különben nem
volna értelme a régi szerb népdaloknak, melyek a fejér, a fényes Budin-nak szépségét magasztalják. S hogy lehetne feltenni, hogy Mátyás király, a tudomány- és művészetkedvelő
fejedel~m alatt Budán, Visegrádon, és talán hazánk más nevezetes városaiban is ilynemi.l épületek hiányoztak volna midőn tudjuk, hogy akkor Sziléziában és Luzsiczában, azaz birodalmának két külső tartományában, olyanok felépültek p. o. Boroszlóban és Görlitzben díszes
városh~zak .. melyek ma még nagy királyunk művészileg faragott czimere által, annak dicső
ségé~ hirdetik, Budiszinban egy nagyszerű vásárcsarnok stb. A budai, s úgyszintén a visegrádi régi királyi palotának egykorú rajzait bi1juk még; azonban a másfél százados török
uralomnak indolentiája, a csaknem folytonos háborúk pusztításai, s a későbbi mostoha idő
nek gondatlansága eléggé megmagyarázzák azt, hogy nemcsak ezen két királyi, hanem a

többi budai paloták és j elesebb házak is előbb romokba dűltek, s azután tökéletesen megsemmisültek. A pusztítás már a XVI. századnak közepe táján kezdődött. A hires BusbP-cke
Auger, ki 1554., tehát 13 évvel a török foglalás után Budán volt, ezeket irja : „Ea urbs
quondam splendidissimis optimatium Hungariae domibus ornabatur; quae iam partim. aut
conciderunt. aut crebro tibicine suffultae adversus ruinam muniuntur, habitantur fere militibus Turcis, quibus cum diurnum stipendium vita sit, nihil suppetit, quod tantis aedibus sarciendis tegendis impendatur. Igitur num tectum perpluat, num vitium faciat paries, non magnopere laborant; modo sit, ubi in sicco equum collocent, et sibi lectum sternant : quae supra
se, nihil ad se pertinere putant, et quantamvis superiorem aedium partem mustellis et muribus habitandam relinquunt. Huc accedit, quod instituti sít Turcici, ut ab aedi:ficationis magni:ficentia abhorreant." (Legationis Tnrcicae Epistolae quatuor, Francofurti 1595. 17. 1.)
Csoda-e tehát, hogy Buda régi fényes épületeinek csak alig néhány csekély rommaradványait ismeijük, melyek a mai házakba vagy azoknak alapzatába befalazvák, s melyek
csupán a régi építészeti stylről adnak biztos felvilágosítást.
Ezen stylre nézve ezek után tudjuk, hogy az a gót építkezési styl volt, mely hazánk
városaiban a középkori profán épületekre nézve általában divatozott. Mert a román styl
uralkodásának korában hazánkban ilyen profán épületek kőből még fel nem építtettek, a
renaissance stylje pedig csak később lön alkalmaztatva.
Különben Budán, az országnak szivében fentebbi kérdésünkre nézve ezen általános
észleleten kivül más közvetlen felvilágosítást nem nyervén- nem marad egyéb hátra, mint
hazánk felföldjét és Erdélyt ezen archaeologiai irányban átkutatni, s nem szenved kétséget,
hogy ha a hazai tudomány- és műkedvelő közönség e tárgyra több figyelmet fordítand, ez
által hazai archaelogiánk nevezetes nyereményre fog· szert tenni. Csak példaképen szabadjon e tekintetben felemlítenem, hogy Magyaországban a bártfrri, s Erdélyben a fo·assói régi
városházak archaeologiailag felette érdekesek és tanulságosak, hogy Máramarosban és Erdélynek
nagy részében a lakházak építésének régóta szokásos sajátságos formái nekünk módot nyujtanak meggyőződni arról, hogy nálunk a kö:t1épkorban ezen formák szerint, melyek egy
önálló magyar építészeti stylnek maradványai, másutt is épültek a házak; s hogy általában
Magyarországnak felső részei megérdemlik, miszerint archaeologusaink által komoly és alapos tanulmányozásnak tárgyává tétessenek.

JELENTÉS
a magyar orvosok és természetvizsgálók XIl-ik nagygyűlése alkalmával, szab. Rima
szombat városában rendezett ipar- s gazdasági tárlatról.
Dr. GERLÓCZY GYULA, müegyetemi tanártól.

A művelt világ előtt általában ismeretesek az ipar- s gazdasági tárlatok közgazdasági
következményei, s a mivelődésre gyakorolt jótékony befolyása; ezért nem is merem a magyar
orvosok s természetvizsgálók m. tiszt. állandó középponti választmányát és az olvasót ama nagy
hatás fejtegetésével terhelni, melyet azok a szellem-erK.ölcsi erő s testi ügyesség kifejlődésére,
a termelés bé5ségére, jobb minfüégére s változatosságára, a szükségelt javak forrásainak felismerésére, biztos nyereséget nyújtó fogyasztási helyek könnyű feltalálására, a jószág- s
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eszmeíorgalomra, az önérzet ébresztésére s nemesítésére, valamint az egyes, magukban tehetetlen erők egyesülésére s tökélyesbülésünket főképen előmozdító munkaversenyre gyakorolnak;
de mindenesetre helyszerünek, sőt kötelességemnek tartom kinyilvánitani, hogy a vándorgyülések székhelyén rendezett tárlat, magának a természetvizsgálónak is legalkalmasabb tér afeléH
meggyőződni, miként használtatnak fel a vidék népe által a természet erői s adományai,
mennyire uralkodik a munkás polgár a kültermészeten, szóval mily mérvben fejlődött ki az
értelmiség, mely egyedül képes az embert a társadalomban, úgy gazdaságilag, mint politikailag is függetlenné s valóban szabaddá tenni.
A szellemi műveltségnek e jelentősége, fájdalom nálunk nem ismertetik; elterjedését
felvilágosodott államférfiaink s jelesebb, a müvelt kor szinvonalára emelkedett törvényhozóink ugyan óhajtják, de fejlesztésére szolgált mó<lokhoz nem nyúlnak, intézkedéseikben az
ország életkérdését képező minden egyebet megelőzendő népnevelés mindig utolsó volt, sőt
mig a nép nyomasztó hátramaradásán jelenleg egyedül segítő, hosszas tanulmányt nem
igénylő eszköz is, t. i. a tanerők anyagi s erkölcsi helyzet 'nek kellő biztosításáról sem gondoskodnak. Innen van, hogy néptanítóink, nagyrészt a szükség teremtményei, a tanítóképezdébe többnY:ire a gymnasiumban megbukottak menekülnek, a felsőbb szaktudományokban alaposan kiképzett alkalmas tanárokat pedig keresve sem találunk. Lehet-e csudálkozni
e sajnos következményeken, midőn nálunk a tanítás- s tanárságtól, - mely pályán Magyarországban csak a nyomort találhatni fel, - mindenki irtózik, s fél ama kebelrázó életküzdelmektől , melyeket a magyar társadalom e rabszolgái kiszenvedni kényteleníttetnek. Hiába ,
a j elen korszellem czélja : az embernek e földön is a lehető legnagyobb boldogságot szerezni
s biztosítani, válasz~ott eszköze pedig az egyenértékek vagyis egyenlő mennyi- s minőségű
munka kölcsönös kicserélésén alanuló előreszámítás.
Ha tehát a kormány vagy nemzet a tanítóosztály veszteségeiből tőkét gyűjt, sőt nyereséget akar húzni, csak önmagát csalja meg, miután a társadalomban a jogos érdekek öszhangánál fogva csak annyit kaphatunk vissza, mennyit adtunk. Miért is nem habozom kinyil, vánítani ama legmélyebb s igaz meggyőződésemet, hogy a népneveléstől a taneröktöl elvont
minden fillér, a közgazdaságot a nép vagyonát milióktól fosztja meg, mivel ez által a nemzet
maga dobja el szándékosan a legbiztosabb eszközöket, melyekkel anyagi jóllétét, szellemi
tökélyesbülését megvalósithatja, politikai társadalmi szabadságát függetlenségét legczélszerűb ben használhatja. Hol van még a szellemi fensöség, erkölcsi- s politikai tekintélynek kiszámithatlan, anyagilag meg nem becsülhető értékvesztesége !
Ily tárlatban, hol a tudomány diadalát üli, a természetbuvárnak is a legnagyobb örömet
kell érezni, mivel ez alkalommal észlelheti, hogy az igazságok fénye elöl, a tudatlanság s
előítéletek homályának el kell oszolni, a tudósnak életében nem méltányolt, sokszor kigúnyolt munkássága a társadalomban idővel mint értékesül, s járul a nép jólétéhez;
m~r e körölmén y magába~ , eltekintve számos közgazdasági előnyöktől - eléggé igazolja,
m1kép a magyar gazdasági életet feltüntető tárlatok, a magyar orvosok s természetvizsgálók
vándorgyülésének egyik kiegészítő részét képezzék.
Mindenki tudja, hogy Magyarországban az öntudatos gazdasági élet most kezd fejlődni,
a minden ujabb társadalmi vivmány fránt idegen, csirázó közszellem a közoktatás elhanyagolása s igy a műveltség lassú elteijedése következtében, mily nehezen válik fogékonynyá,
azokat, saját viszonyaihoz alkalmazva, megvalósítani; tehát ily nagy áldozatot nem igénylő
tárlatok rendezését a vándorgyülés működése körébe nem vonni, jelen · nyomasztó hátramaradásunkban elejteni, a legnagyobb erkölcsi s anyagi veszteség, sőt a mindennemű érdek
1eplezésére, fájdalom könnyelműen használt hazafiság ellen elkövetett legsulyosabb bün
lenne.
Nem bizalmatlanság, nem vádolás szándéka szólít fel fgy nyilatkozni 1 hisz a XII-ik
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nagygyűlés

is a legmelegebb részvéttel karolta fel a Rimaszombatban rendezett ipar- s gazdasági kiállítás ügyét ; hanem kény:szerit igy kifakadni ama nagy elkerülhetetlenül bekövetkezendő hatásról a tudat, melyet sokszor ily csekélyeknek látszó eszmék intézmények
helyes foganatosítása is a közgazdaság kifejlődésére gyakorolnak.
Hisz amint bizonyos az, hogy a vizbe dobott kő hatása sem szorítkozik csupán a víz
ama helyére, hol magának rést tört, hanem az érintett vízrészek mozgása változásaikat a
Hzomszéd vízrészekkel közölve - gyürükben mindinkább tovább teij ed : úgy kétségtelen az
ü,, miképen a megyében vagy városban kellőleg rendezett ipar- s gazdasági tárlatok iránt
felébresztett érdekeltségből - vagyis azok czéljá.val közvetlen megbarátkozásb61, hasznának
felfogásából - fejlődik ki a nemzetközi s országos tárlatok iránt az érdekeltség. Ez érdekeltség magában nem megvetendő közgazdasági nyeremény, hiánya pedig nem tagadhatjuk
. - a párizsi világtárlat sajnos bizonyítványt szolgáltatott - kipótolhatlan anyagi politikai s
erkölcsi vesztesség.
Igy itélhetni csak meg, Gömör-megye s Rimaszombat városának az ipar- s gazdaság~
tárlat rendezése által szerzett kitűnő érdemét, és a felkarolt s megvalósított eszmének későbbi
következményeiben nagyszerűségét; mert ha már a magyar orvosok s természetvizsgálóknak
vidékökre meghivása, a saját- s közérdek legbensőbb összefüggésének mély felfogásáról a legfényesebben tanuskodik : akkor a tárlat eszméjének foganatosítása, kétségte~en b.izonyságul
szolgál az ország ipartényezöinek, az ipar iránt szükséges közé1:dekeltség mikén~1 felébresztésének alapos tudatáról. Ismerni tehát ama lelkes polgárokat, kik a tárlat eszméjét felkarolták, rendezésében serényen közreműködtek. hiszem mindenki óhajtja.
Ugyanis : Lengyel Sámuel, mint a rendező bizott~ág elnöke, Fábry János, ~int ~ tendező bizottság titkára, továbbá Kraetschmár A. , Schicktanz., Dapsy József, Trbélyr Zs.,
Káposztás J. és Pazár K. valának a férfiak, kik a megye s város ipar- s gazdasági hirnevének megmentéseért küzdöttek, s a tárlat kellő létesüléseért semmi áldozattól vissza nem
riadtak.
A megyeházában rendezett ipar- s gazdasági tárlatot 1867. augusztus 10-én d. u. 5
órakor Fábry J. helybeli prot. gymnasiumi tanár nyitotta meg· helyes alkalmi beszéddel, melyben feltüntetvén a megyében először lét~sült ipar- s gazdasági kiállítás czé~ját, a különféle
ipari s gazdasági ágaknak, különösen pedig az erdészetnek, bányászatn~k, vas1parnak, e~ény
s téglagyártásnak általában nem csekély erőfes zítéssel eszközölt képv1selését, mély sajnálatát fejezte ki, hogy a kezdet nehézségei miatt, a megyének, városnak ipara, természetté)}
nyert kincse, nincsen kellőleg a szemlélő közönségnek feltárva.

(
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Erre Kubinyi Ágoston ö mlga a j elen volt közönség nevében a tárlat sikerült rendezése
felett tetszését nyilvánítván, ama forró óhaját fejezte ki, vajha e szerény lépés is a megyének ipari- s gazdasági telj esebb kifejlődéséhez járulna, és a jövő nemzedéknek tanulságos
például, buzdításúl szolgálna.
Az emberi munkásság ily diadalünnepélyén önkényt felébredő érzelmek, felejthetlenek.
Nem természetes-e tehát, hogy a XII-ik vándorgyülésne~ augusztus. 1~-én tartott közgyűlése, méltányolva egyrészt a kez~e~ényezé~ nehé~sé~e~ daczára ,~ife3te~~ buzga.lm~t,
tekintve másrészt hazánk közgazdasági viszonyait, Kubmy1 Agoston elso alelnok azon mditványát egyhangúlag elfogadta, miszerint a tárlat megtekintésére ~z illető osztályok kebelökböl szakférfiakat küldjenek ki és e részletes jegyzőkönyvek alapján a tárlatról összhangzó
jelentés nyerése végett, a tárlat elnökévé Volny József rimamurányvölgyi vas műegylet felügyelője, titkárává pedig Dr. Gerlóczy Gyula ama meghagyással választassék, hogy a köz-
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gyűlés vagy .a magyar. orvoso~ s _termé sz.etvizsgálók _állandó középponti választmánya elé,
az évkönyvben is meg:ielenendő kimerítő Jelentést ter3eszszen. .
.
.
Ennyit röviden a szab. Rimaszombat városáb~n rendezett ipar- s g~zdasági tá~lat fontosságáról, keletkezéséről, megnyitásáról és a X.Il-1k vándorgyűlésnek eziránt való mtézke1

déséről.

*

*

*

Örömmel fogadott meghivatásomhoz hiven, szerencsésnek érzem magamat a már elő
adottakon kivül, jelentésemet, a következőkkel kellőleg kiegészítve, előteijeszteni :
A csinosan s ízletesen rendezett tárlat 171 kiállító részvétele folytán keletkezett; ezek
közül 9-en a természettan 9-en a régiségtan (archeologia), 8-an a művészet, 89-en a kéz- s •
gyáripar, 37-en az erdészet, föld- és szőllőművelés, gyüm~lcst~nyés~tés, . 19-en pedig . a
kertészet érdekeit képviselték eléggé változatos mutatványaik, iparczikkeik s terményeik
által. Melyek voltak a kitűnőbb termények, kivá~ó :figyelemre méltó iparczikkek? e;ennel
illetéktelen egyéni véleményemet elhallgatom, miután félek, sokkal nagyobb gyengesegem s
érdekeltségem, sem hogy azon igazságos s lelkiisi;n~retes szakv~leményekkel párhuzamba?
összehasonlítani is merném, melyeket az archeologiai s gazdasági szakosztály keb eléből kiküldött, s az iparczikkek megbirálására egybehívott bizottságok annyira kimeritéSen s alaposan adtak.
.
,
.
Miért is hiszem, mikép a magyar orvosok s természetvizsgálók állando középponti választmánya valamint a t. olvasó is szívesebben fogadja, ha e szakvéleményekröl készített
írásbeli jelentéseket itt eredetiben közlöm :
1

TábU.~ áttekintése a lelemény egyes tárgyainrtk. *)

1. Hat darab kard (rövid kard vagy hosszú tőr) közöttük öt egész, egy eltörött.
1
A tőrök hoss~a általáb~n 2 , szélessége l 1/,1. " , markolatuk hossza 41;2 " , szélessége 1 ". A
tőrök kétélüek, mmdkét lap3ukban egy egy tompa él.
2. Három csákány, melyek sokkal kisebbek, hogysem ásásra szolgálhattak volna de
mindamellett nagyobbak, mint~ középkorban divatozott fegyverféle csákányok. Köz~pök
nem lyukkal, ~anem k_apával b1r a _nyélne~ (botnak) beillesztésére, és pedig nem csak alá,
hanem fölfelé 1s. Végeik kevéssé _v1s.szaha3olnak s tompa hengerként végződnek. A csákány
11
hossza 10", vastagsága 1/2 , kapá.Jának összes hossza 3 1/ 2 ", vastagsága 5/ 11 •
4
3. Egy bronzból készült, sarlangszerü ékszer 1/ 5 vastag lemezből , hossza 17" szélessége 3 '/'1. ". Ezen ékszeren aláfelé jobbra, egy 5 5/ 4 " hosszú, és 3 5/ 4 " széles elliptikus 'korong
látható.
4. Három u. n. spiralis karvéd; az összes készülék hossza 1 1 , átmérője 2" - 2 3j 11 • Alsó
és felső végén egy l 1/ '1. '' átmérőü tekercskorong látható.
t
.
3
11
5. Három könyökvéd, mely egy 5 / 4 átmérőü tekercskorongból , azon kivül egy 6"
hosszú nyelen álló pereczböl (gyürüből) van összeállítva. Ezen perecz átméröje = 5 11 a
tek ercs horizonától hegyes szögletben tér el. A tekercs vastagsága, valamint ~ pereczé is 1;~ 11 •
6. Otvenkét darab pikkely, vastagságuk 1/ 5 idomuk kerek kanálszerii két kis lyukkal
'
'
. k 9'".
átm érÖJü
·
7. Hét darab papir -- vékony és tölcsérkép összetekert lemez, melyek némiképen az
esernyöben levő halcsont végeire alkalmazott pléhborítékhoz hasonlítanak, de éles csúcsban
végződhetett hegyeik mind letöredezvék. L ehet hogy eme hosszúdad tölcsérkék nyilak végeire alkalmaztatának; ezeknek hossza 4-5 11 , széles átmérőjük 5'
8. Egy fekete anyagból készült edény- (hamvveder) darab, minden ékítmény nélkül;
ezen a munk~sok gondatlansága miatt összetört edényben elfeketült csontok találtattak, két
darab kéznél is van.
9. Három egész, és négy fél gyön.gyszerü golyócska, ezen átfúrt g·olyók teriméje egy főtt
borsóéhoz hasonló, Szinük fehér, és őket egy, közepükön haránt elfutó csík jellemzi.
10. Egy két tekercskorongból (álló) és egy nyeletlen kétágú villához hasonló közvetitő
részszel biró ékszer; a tekercscsé görbitett bronzhenger vastagsága 3'". ·
Rimaszombat 1867-ik évi aug. hó 13-án.
Dr. Arányi L Ctjos, s. k.
111

111

11 •

I. Jelentés.

A magyar orvosok s természetvizsgálók XII-ik nagygyűlés e alkalmáv~l Ri~aszomb at
ban rendezett ipar- s gazdasági tárlatban létező régészeti tárgyaknak 1867-ik éVI augusztus
hó 13-án történt megvizsgálásáról.
A régészeti szakosztály által kiküldött, jelentéstétellel megbizottak volt~k : . Havas Sán~
dor, minist. oszt. tanácsos elnöklete alatt, Dr. Wenzel Gusztáv és Dr. Arányi La3os egyetemi
tanárok.
A vizsgálat eredménye következő :
Az említett tárlatban szemlélhető régészeti tárgyak között, legmeglepőbbek ama bronz
eszközök, melyek t. Sztelkovits István, megyei várnag) által küldettek be, s melyekről röviden ezek a megjegyzendők :
.
A szóban levő bronztárgyakat f é. junius 6-án lelték fel Rimaszombatban, nevezetesen
az új rnegyeháznak déli oldalán, a kapu előtt 7' lábnyi távolban a faltól, ~s 5 lábnfi mélységre a földb en; megjegyzendő , hogy eme 5 láb vastag földré~egnek felsőrészét, m1~tegy 3
láb vastag hordalék föld képezi s csak az alatt va:° az e~even föld, melyben 2 lábnyi mél~
ségre feküdtek az említett bronzkészületek, és pedig némi rendes elhely~~tetésben, a mennyiben t. i. bizonyos kardszeríi. hat db. fegyver keresztben volt egyinás fölé rakva, s .ezekre a
többi tárgy.

'

jegyző.

II. Jelentés.

A magyar orvosok s természetvizsgálók XII-ik nagygyülése alkalmával Rimaszombatban rendezett ipar- s gazdasági kiállításon Gömörmegyét kiválólag képviselt bánya- különösen pedig vas- ag:; ag- üveg- papír s egyé? jebitékenyeb'J ipa1·t..;rinékeknek f. é. augusztus hó
17-én tartott megszemléléséről, illetőleg megbirálásáról.
A tárlaton bemutatott s f. évben talált régiségekről az archeologiai szakosztály - a
mezőgazdaság köréhez tartozó tárgyakról pedig a ga.zdasági szakosztály kebeléből kiküldött
*) Az emésztőgödör töszomszédsága okozta, hogy zöld helyett, barna a pattina.
'.\fagyar Orvosok és T ermészetviz8gálók Munkálat11.i.

MA 1 ". i.
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bizottság jelentését elkészítvén, a közgyülés által az egész kiállításról összhangzó jeleutéstétellel megbízottak : Volny J. és Dr. Gerlóczy Gy. kötelességöknek ismerték a tárlaton szinte
képviselt gömörmegyei iparról is szakvéleményt szere~ni s adni; miért is felkérték Petkó
János, selmeczi academiának tanárát, és Kraetschmár Adolf, rimaszombati kereskedőt, hogy
e czélra velök, már csak a részrehajlás eltávolítása végett is, közreműködni szíveskedjenek .
A jegyzői tiszttel alantirott bizatván meg, szerencséje van az igy megalakult bizottság
észleleteit következőkben előterj eszteni .
A bizottság működésének kezdetén kijelentette, hogy a tárlaton kiállított minden egyes
iparczikket lelkiisméretesen megszemlél ugyan, de a jelentésben csak azon iparczikkek lesznek felemlítendők, melyek Gömörmegye föLb iparához tartozván kiváló fontossággal birnak,
vagy eltekintve e ttől, külör:Ds tulajdonaiknál fogva kiváló figyelemre méltók, miutá.11 a kiállításról készített tárgysorozatban az iparczikkek egyenkínt úgy is elösoroltatnak.
E megállapodáshoz képest, 1-ör Gömörmegye különböző vidékein levő vasképletek
gyűjteményeit tekintvén meg; azokat általában a tudomány igényeinek megfelelőnek s a
szemlélőre nézve rendkívül tanulságosnak találta, különösen pedig figyelemre méltók :
a) A murányvölgyi vaskőtelepnél - melynek főbb pontjai Rákos és Zeleznek 15 -20
öl vastag és 1400 öl hosszú rétegben - aczélra alkalmas, nagy mennyiséglí. maugántartalommal bir6 tükörvas, és az egész vidéken legjobbnak ismert, öntvényekre használható szürke
nversvas.
" b) A dernő-lucskai vasbánya kövületeinél - mely ujabb eredetű, spatból fejlődött , és
az átmenet a spatból a barna vasba - látható, hogy öntvényekhez a Legjobb, még a rákosit
is felülmuló anyagot szolgáltat; úgy hogy gr. Andrásy György d ernői vasöntödéjében készült vasuti kerekek, Ganz A- budai vasöntödéjében készültekkel vetélkednek, ez utóbbi különben gr. Keglevits B. tulajdonához tartozó lucskai bányából nyeri a kiti.ínő anyagot, már
európai hírre vergődött vasuti kerekeihez .
e) Rosnyó-Dobsinavölgy vasásványainál - mely völgyhez, a berzéki- bettléri s oláhpataki olvaszdák is tartoznak - hogy többnyire spat eredetűek, a barna vaskövek a spatréteg tetején fordulnak elő, és aczélra s finomított vasra felhasznált terményét, leginkáb b a
morva és szileziai gyárak dolgozzák fel. A bettléri vaskövületénél kiemelendő a j~geczedett
volnin, mely Máriatárnában találtatik; - Gr. Andrásy Manó és Koburg-kohári Agoston ő
fensége vaskövületei között a kitiínő szépségü tükörvas, mely a legjobb aczélt adja és a bessemerirozáshoz különösen alka) mas.
·
d) Dobsina város által kiállított nikelkobalt- (állanykékeuy) érez szép példányai. E bányaipar a város szellemi s anyagi jólétének alapját képezvén, kár, hogy 7000 mázsára rugó
évi termelésének legnagyobb része, nyers állapotbau Angliába vitetik ki; Mennyire hasznos
lenne a város és az ország közgazdaságára, s jövedelmező az illető vállalatra nézve, ha egy
társaság alakulna, mely a nyersásványt kész fémmé készítené el s így bocsátaná aztán a forgalomba.
2-or A vaskőtelepeket feltüntető gyi.íjtemények megszemlélése után, a bizottság a gömörmegyei vasgyárak készitményeit tekintette meg, még pedig :
a) A ·rimamurányvölgyi vasműegylet ózd- nádasdi vasgyárának nyujtott- verthengerelt- és öntött vaskészítményeit, kezdve a hengerelt- vastól, vasuti sínektől a legfinomabb abroncsvasig. Szép és j6 minőségű nyers vastermelései (tükör- szürke- fehér- és feles
nyersvas alakjában) évenkint 210 ezer mázsára, finomított vasgyártmánya pedig 140 ezer
mázsára rúg. E mennyiség következtében ez, az egész országban elsőva.sgyárnak tekintendő.
b) Száz-Koburg-Gothai Ágoston herczeg pohorellai vasgyárának termelvényeit, melyek
között nevezetesek : a kitűnő minőségi.í öntés által készült vashengerek s vasabroncsok, és a
7' hosszú, 31" széles pálinkakazánokra való vaslemezek, mázsája csak 14-15 o. é. fttal.

c) Heinzelman Emil chi~n~ovizi vasgyárának ö~tvényeit; e vasgyár öntvény.eit illetéHeg
a megyében legrégibb s l~gkifeJlettebb, különösen k~tünők öntött svéd v~skályhái.
d) A két éves szalócz1 vasgyárnak öntött műveit, melynek csak évi nyersvastermelése
70-80 ezer mázsa; ezek közül kiemelendők: a vaszsindelyek, kerti butorok, ízléssel készült
virágágyi diszitmények, s különféle gazdasági gépek s házi eszközök.
e) Jankovics Ferencznek Nyustyáról, tiszta kézi munkát. kitűnq ügyességet tanusítóaczélmüveit, különösen mesterséges lakatját.
3-or Szép példányok által voltak képviselve, az ipar élelmét, s fejlődésénél alapfeltételét képező salgota1jáni - sajóvölgyi - szuhakálloi - s rima murányvölgyi kőszéntelepek.
Ez utóbbinál különösen kiemelendő ama nagy gonddal s a tudomány követelményeinek is
megfeleW gyüjtemény, mely e barna köszéntelep fedü s fekü kövületeit tüntette elő; évi termelése 900 ezer mázsa levén, ez nyujtja a társulatnak legnagyobb mérvben az erőt, melynek
segélyével eddig a megyében s országban versenytársai fölé emelkedni tudott, miután e megyében levő többi vasgyárak emelkedésének legnagyobb hátránya az, hogy távol esnek a
széntelepektöl, s így vasuti vagy egyéb olcsóbb közlekedés hiány:íban , roppant költséggel
termelnek. Innen magyarázható meg a megye érdekeinek megfelelő vasut iránt, az egész
.
,
.
.
megyében nyilvánúlt óhajtás ~őt szükség jogosultsá~a !
4-er A kiállítás fénypontját kép ező vas- és szémparon k1vül , emhtést és kiváló elismerést érdemelnek :
a) A nagyszuhai cserép- s téglagyár k észitményei , melyek az egész birodalomban legkitünőbb ek , különösen tűzállótéglái , kohókra s boltozatokra használva, nagy mennyiségben
Pestre is szállíttatnak. 1000 fedélcserép 4 ft. 1 mázsa boltozat tégla 1 ft.
b) K. H. váralljai téglagyár veres téglái s kitíinő alagcsövei, mely utóbbiak annyira
erősek, hogy ezek egy láb mélységbe fektetve, Pllentállnak a legnagyobb terhes szekér nyomásának is.
c) ::\larkotán Pál fazekasnak kitünő miné>ségíi zsaJuzsányi cserépk észitményei, végre
Visny~nszky János 5 akós s Huszárik Mór 3 akós nagy faz:ka.
.
Ohajtaudó, hogy e hires fazekak gyártását nagyobb vallal~t ragadná magához, s a fazekak belsejét az egészségnek ártalmas ólo~ má.zzal be ne von~ak.
. .
, ,
d) Tiszolczi papírgyár különféle mentett- iró- gép- takaro- s z~ákpapnJa, de főkepen a
nyárfából ujonnan feltalált dicséretre mélt6 rongypotléka, melynek is tökéletesítése szerfelett
kívánatos.
e) Nagyszlabosi papirgyár nyomda- igen .~zép· szi.nes.- iroda- levél- ~t. pap~ja, különösen dicséretre méltó 4' '' széles kitűnő szépségu, techmkamak nevezett ra3z1mp1r3a.
f) A masznikoi papirgyá1 különféle papi1jai, mely gyár, jó minőségi.i takaró- s kalaµpapiroson kivül kítünö közönséges papirt készit.
.
g) Kuhinka István K okova mellett levő uj antalvölgy1 i.i.veggyárának krystálytiszta,
nagy ízléssel készült gyártmányai, melyek a legki ~ünöbb csehüveg készítményekkel is bátran versenyezhetnek.
h) A gácsi posztógyárnak még a párisi vilá~tárlaton is elismerést nye.rt .posztónem~i
shavlai; kár hogy a szileziai és morva posztonál drágább ; . de sokkal is 3ob? kész1~
ményei az országban nagyobb pártolásnak nem örvendenek, ammt azt gyártmányamak sobdítása méltán megérdemelné.
i) Végre említésre méltók, még: :F'ark~s István ri?1aszombati asztalosnak nagY: ~omlda~
készi.ílt szép bútorai; Németh testvérek ~·1ma~zombat1 kalaposokna~ finom ka.lap~~1 , Málh
Mihály rimaszombati csizmadiának esizmá~, ~z1kora J. G~ll Gábor .nm~sz?mbati sz13gyártók
lószerszámai Csordás János rimaszombati szűrszabónak furtösgubá1 , B1kk1 József szürszabónak s Kraets~hmár A. kereskedőnek Rimaszombatból posztószíírjei, melyek hajdan Gömör51*
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megyének a Szepességge, Galicziával sőt Morva s Sziléziával való virágzó kereskedelmében a
legfőbb árút képezték. Ifj. Kuchta Dániel jeles minőségii hamuzsírja, melynek megszemlélésével nem.•fojthatta el a bizottság óhaját, vajha e felemésztett s elvesztegetett faszenet inkább a vasgyártásnál alkalmaznák.
Dapsy J . rimaszombati divatkereskedőnek nőszabó műtermében készült izletes felöltöi,
s ruhái. A rimaszombati mi.í.vészetet illetőleg kiemelendők még : Sándy Gyulának olajfe:stményei, és Marasztoni Antalnak vizfestményei.

9. B. Nyáry Sándor Pilinből szép afrikai rozst, éis kiváló buzát küldött be, melyen azonban az idő annyi kárt tett, mézharmat nyoma látható.
10. BO'f·bély László Jánosiból, buzája- és kölese :figyelmet érdemlenek.
11. Borbély L- íszl6né lenc::;éje pedig kitűnőnek találtatott.
12. Baksay István 65-iki őszi és idei tavaszbuzája (Rimaszombatból) az öszes kiállításban legkitűnőbbnek itéltetett.
·
13. Szontagh Bertalannak Királyiból kiállított terményei közül különösen a mák érdemel
kiváló :figyelmet.
14. Kende Ferencz Ráhóról szép buzát állított ki.
.
15. Komjáthi Ferencz buzája Rimaszombatból figyelmet érdemlőnek találtatott.
16. Lichard Károly szépen rendezett konyhakertészeti kiállításából különösen megemlítendő az óriási vöröshagyma.
1 7. Szab6 István burgonyáját.
18. Knkla István. karalábját. és retekjét megemlítés nélkül nem hagyhatja a bizottság.
19. Latzek M. csrnosan sortirozott zöldséget állított ki.
20. Sfabó .Mihálynénak különösen irászbabja érdemel említést.
2 L Abrahámy Károly Putnokról egy 2·9 1/'1. fontos, belöl is kitűnőnek talált görögdinyét
állított ki.
22. E téren legkiválóbb volt azonban K?·etschma1· Adolf kiállítása - a bizottság ffgyelmét különösen saját alakú algiri habja vonta magára.
23. Borbély Lászlóné fejeskáposztája méltó elismerésben részesült.
24. J ancsovics István szarvasi lelkész gyümölcskiállítá a nagy gonddal volt kezelve·
róla kiállító a szakosztályban értekezett.
'
25. A méltán híres gömöri sajtokból szépen voltak kiállítva Menczel által Klenócz Rakov::;zki Giisztáv és Kretschmár Adolft6l Rimaszombatból - a bizottság azonban nem hagyhatja említés nélkül, hogy a rézzel való festést nem helyesli. Éppen azért kitiintetést érdemel Rakowszky, ki a sajtot ?'é:: nélkül készíti.
26. Mihalik Pál Balogról kiti.í.nö szép sejtes mézet állított ki, úgy
27. Gubcso András Derencsényből szép sárga viaszt.
28. Vály Károlyné Jánosiból és
29. B. Liisénszky Károly Osgyánból szép virágos kendert mutattak be.
30. Turánszky Marczell Levártról :figyelmet érdemlő komlót állított ki.
31. Gazdasági gépeket Scholc z Mathe6czr6l állított ki, névszerint egy jól zúzó krumplivágót - ára 60 ft. - és egy ·~rös szerkezetűnek látszó szecskavágót - 35 ft. árban.
3 2. Jankovics egy hat vasú Benkőféle magtakarót 15 ft. két közönséges ekét 12-15
ft. taliga nélkül, s egy általa mélyitönek nevezett ekét, melyet a bizottság inkább erdei gyökirtónak nézett.
33. A pal6czi vasgyár szép kiállítású 8 kapás írtó ekét, töltögető és czélszerű közönséges ekét.
34. Kuhinka István Uj-Antalvölgyröl szép két láb széles fenyődeszkát- és egy 15 öles
fenyőgerendát.
.

Kelt Rimaszombatban, 1867-ik évi augustus 9-én.
Dr. Ge1'l6czy Gyida

tl.

k.

jegyző

III. Jelentés.

A magyar orvosok s természetvizsgálók XII-ik nagygyülése alkalmával Rimaszombatban rendezett kiállítá:son képviselt mezögazdasági tm·mékeknek 18 6 7-ik évi augusztus 15-én
· tartott megszemléléséröl.
A magyar orvosok s természetvizsgálók gazdasági szakosztályából, mint a gazdaság
kiállítást megvizsgáló bizottság tagjai : Ragályi Miksa, Morócz István, Szendrey Ignácz
Gerlóczy Gyula, mint a kiállításról jelentés-tétellel megbizott titkár és Hamvay Zoltán, mint
jegyző eljárásuk eredményét köyetkezőkben teijeszték elő:
1) Szász K6biwg Koháry Agoston herczeg murányvidéki erdejéből ki volt állitva egy
4 1/~ láb átmérőjű fenyiífa derékátmetszet, melynek gyürüiről hozzáv etőleg időkorát mintegy 400 évre becsültük, lÍ.gy ezen fának 8 öllel felyebbi, mintegy három láb átmérőjű átmetszete. Veres és luczfenyő deszkák és sindelyek; nem különben fenyőmagok és fenyőhéjcserzö
anyag, faszén, gubics és nagy mérvii fatapló, gombák. 4 láb széles fürészelt deszka, és
ugyanoly átmérőű tekenő, fenyő és juhar ültetmények különféle koruak magról keletkeztek.
Mosatlan gyapjú - gömöri termelvény - szép minőségű - kellő rugékonysággal és
szabályos fürtözettel; egy kosról 8 font 4 lat - egy anyáról 5 font 10 lat. Mosott állapotban 4 font 12-16 lat. Borok boutelliákban. Kalászos életnemüek, buza, rozsban egész a
zabig - mind ezek kellő csínnal és dicséretet érdemlőleg kiállítva s rendezve, megjegyezvén
hogy a gyapjú mázsája állítólag 200 o. é. fton felül kelt el.
2) Gr. Andrássy György, krasznahorkai uradalmából gyapjúmustrák kielégítő alakzattal és fürtözettel.
3. A miskolczi gőzrnalomnak a londoni nemzetközi ipartárlaton is aranyérmet nyert 10
féle dicséretet érdemlő lisztmutatványa.
4. Schlosser Károly baki mlimalmának mutatváuyaiból kiváló említést az árpa-dara ér4
demel, örvendetes mozzanatául szolgálván ez, az ezen ágú ipar fejlettségének. Különösen feltiint a 00 j egyű gerstli.
5. Márton Ritdolf Ochtináról kitiinő kezelésű virginia, maryland muskatály és csonkiukán d1,hányáról a legnagyobb elismeréssel szólhat a vizsgáló bizottság.
6. A magterményekböl Grimm panyitdaróczi lakos megemlítést érdemlő kalászos gabna
nem ü~ közill különösen kiti.í.nt, nem anyira termelési czélszerűségére, mint szépségére az afrikai r zs - kiváló :figyelmet azonban gomborkája érdemel.
7. Szentmikl6ssy Viktor U zapanyitról igen szép kalászos őszi árpát- és óriás magasságú
csicserborsó bokrot állított ki.
8. Tóth J6zsef Rimaszornbatból szép kukoriczával vett részt .

•

Kelt 1867-ik évi augusztus hó 15-én.
Hamvety Zoltán , s. k.
jegyző.
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IV. Jelentés

A magyar orvosok s természetvizsgálók XII-ik nagygyülése alka.Imával Rimaszombatban rendezett ipar- s gazdasági kiállításon bemutatott borok felett f. é. augustus hó 1 7-én
délután tartott birálatról,
A megjelent birálóbizottság tagjai voltak : Dr. Entz Ferencz. Dr. Ováry Pál, Dr.
Miskolczy )fihály, Dr. Gerlóczy Gyula, mint jegyző.
A 14 különböző vidékről meszelyes- itzés valamint két-itzés üvegekben kiállított borokat
a bizottság egyenkint megizlelvén, lelkiismeretes eljárásáról tanuskodó igazságos véleméuyét, illetőleg bírálatát még pedig 1-ör a fehér- 2-or a veres borokra nézve következőleg
nyilvánította.
1. Fehér borok.

1) Lengyel Sámuel zeherjei bora, tükrös, savanykás gyenge, kevéssé hordószagú.
2) Kohn te8tvérck vályi bora, jól kezelt, tükrös savanykás édeses.
3) Kuhn testvérek zeherjeii bora, homályos zavaros sem izre sem szagra nem kellemetes
valószinüleg zákányos.
' .
4) Szontágh Bertalan 1866-iki putnoki bora, sárgás tiszta sziníl; de fénytelen, édesfanyar, lágy nem ~etszős.
6) Palócz!! Abrahám 1866-iki putnoki bora, tiszta szinti, jó izii, erős asztali bor és az
eddig izleltek között legjobb.
'
5) Szentmiklós / Victor 1866-iki bejei bora szine kevésbé tiszta, és e az előbbihez k épest még előnyösebb.
7) Gyö ry Lajos 1866-iki rimaszombati bora, tiszta híg , d e lÍgy látszik a szokottnál
f~?éreb~ szinii, melyet az alján levő nyálkával , csipös savanylÍ izével egybevetve, valószinuleg hiányos dugaszolás következtében az eczetesedés kezdetére mutat.
8) Dr. Patze!.: 1Vj6r 1866-iki rimaszombati bora. tiszta izii, kellemes gyenge savanyú
különösen savany~ívizhez való.
9) Palóczy Abrahám. 1853-iki putnoki gohérbora, arany 8árga szinti, tiszta ragyogó
tükrű, kellemetes izií, asszlÍra emlékeztető zamatú, több, mint közönséges asztalibor.
10) K f)hll te.stvé1·ek 1863-iki bejei bora, arany-sárga, szépfényíl tiszta izí.i és szagú és
jól kezelt.
'
11 ) 8 zent11,ikl ísy Victor 1862-iki bejei rizlingbora, aranysárga szinii, kellemes gyönge
tistza izlí, de a valódi rizlingbor jellege, a sajátságos zamat benne fel n em található.
12) Veiumrm Emő 1863-iki szerednyei bora, eczetes, virágos.
13) Ragályi József 1863-iki varboczi pecsenyebora, tiszta, tükrös, szép aranysárga
szin ű, as zú izii, árát (eg·y itcze 7 8 kr.) nagyon megéri.
14) U gy au ennek 1861-iki bora, igen jó, de kissebb árra méltó, mint az előbbi.
15) Ugyan eunek 18 6 6-iki bora, igen jó, az előbbiekhez hasonló jeleggel.
16) U gyann ennek 1862-iki alacskai bora, kitűnő izű, szinii, tisztaságú, asszúiz nélkül
való pecsen yebor. A Ragályi féle borok, általában jeles kezelésre mutatnak.
17) B o1·nentisza lstván alacskai asszúbora, szép aranysárga szinlí, jó ízzel de kevés
'
testtel s olajo sággal bir.
18) Ugy an ennek 1862-iki alacskai gohér asszú bora, egyéb jó tulajdonai meUett az
édesség benne kitűnő.
19) Bo r.bély Lá 'zló 1863-ki alacskai asszubora. tükrös. tiszta. elég édes bor.
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~O) Bornemisza István 1863-iki alacskai pecsenyebora, nagyon jó, tiszta izii bor.
21) Rag ilyi J. 1863-iki alacskai pcsenyebora, kitűnő jó és szép, árára (egy itcze 1. :ft)

méltó.
22) B .logi ur~dalom 1866-iki termése, közönséges, tiszta gyenge bor.
23) Zawrzel Odön 1866-ilci termése, hasonló az előbbihez .
24) B. Lu.sén.szk.1; Károly 1866-iki osgyáni kástélyos (schill er) bora, még meg nem á.llapodott, de jót ígérő .
11. Ve1·es borok.

1) B. Nyá1·y 8án !01· 1866-iki pilini bora, tiszta gránát szinű , sima és jó iziL
2) Balogi m_q,dalom 1866-iki bora, szép tisztán tartott, 8irna, savanykás fiatal.
3) Zawz~el Odön 1862-iki balogi bora, szép tiszta szinlí, kellemes sima, gondosan kezelt,
és a burgundira emlék eztető bor.
A bizottság, amint teljes örömét fejezte ki. hogy a gömörmegyei bon-idék a kiállításon
ily tekintélyesen képviseltetett, és a megyének még ebben is felhasználandó becses kincse
rejlik; úgy, kevés kivétellel, mély sajnálattal tapasztalta, mikép a pinczekezelés, dugaszolás
itt is, mint általában az egész országban felette hiányos, és az eladható bormennyiséget, ennek
árát a palaczkokon megjelelni nagyobbrészt elmellőzték.
1

Kelt Rimaszombatban 1867-ik évi augusztus hó 17-én.

Dr. Gerlúczy Gyitla s. k.
j egyzö.

*

*

*

E részletes jelentések bőv~bb magyarázatot nem igényelnek , mindazon által legyen szaban tolmácsolni ama közvéleményt s érzelmeket melyeket a sikerült tárlat a szem lélők többségében felkeltett, melyek az általános megelégedést leghívebben fogják kifejezni.
E közvélemény, részint ama helyes meggyőződésben nyilvánult, hogy Gömörmegye
felvirágzására n em kívántatik egyéb, mint a természettől nyert erőit, adományait, korszerű'
népnevelés, értelmes munka s főképen czélszcríl közlekedési eszközök (olcsó vasutak) gyors
életbeléptetése által kellőleg felhasználni, értékesíteni, és a megye ipar- s gazdasági érdekeit
egymás között s az országéival öszhangzásba hozni; részint őszintén örvendett, hogy Gömörmegye nemes gazdáinak, lelkes iparosainak ez első kísérlete, nemcsak kielégitőleg sikerült,
hanem dicséretes elismerésre vagy legalább is emlékezetre érdemes törekvése valóban kitüntetésre is méltó; részint hálás köszönetet szavazott, a bizottságok jelentéseiben felemlitetteken kivül, minden a versenyben résztvevőknek , mivel éppen közremüködésöknél fogva, a
tárlat sikerében, sőt még versenytársaik által aratott kitüntetésben is nem csekély részök van;
részint ihletett részvétével gyámolította az új, de csakhamar megszeretett eszmét, miután a
közönség a tárlatot bezárásáig· (augusztus 21-éig) tehát 10 napon át töm egesen látogatta.
Tekintve már most a szemlélőkben imént el ősorolt különböző hatást, ily ipar- s gazdasági tárlatok iránt hazánkban felkeltendö közérdekeltség rendkivüli s kiszámithatlan horderejét, de különösen néhány kiállítónak, egyszerűbb iparosoknak felkiáltását, vajjon e tárlatnak mi czélja van, s mi haszna lesz önmagára s a város közönségére nézve? hiszem telj esen
indokoltnak fogadtatik el a t. középponti választmány által.
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.1867-ilc ~iipii:ntiis„1~-énfol.yta:~lrr,9.1!'~z:ny6n tarto~ magyar orvosok és tm·mészetvizsgálók
Xlf-ik nagygyüles ;egyzokon:;vi hitelesites1 uleseben benyi".}tott következő inditványom :

Részletes jelentés

Mélyen tisztelt

közgyűlés

a XII-ik

!

nagygyűlés

alkalmával történt kirándulásokról.

Közli Dr. OLÁH GYULA.

A magyar orvosok s természetvizsgálók XII-ik vándorgyűlésének Rimaszombatban tartá akor, Gömörmegye s Rimaszombat városa gazdaságának s iparának feltlíntetésére tárlat
rendeztetett, mel:y bár a term~szeti kincsekben. gazdag s iparban serény megyét s várost, a
kezdet nehézségemél fogva teljesen nem képviselte, még is az a szakértők s látogatók meggyőződése szerint, a várakozáson felül, egészen a meglepetésig sikerült.
Alólirott, 1:°-i?t a tárlatról ii:ásbeli jelentéstétellel megbizott, a kiállítás helyiségeiben
5- 6 napon át időzésem alatt, az iparosok érdekeltségét s tudakozódását a nyerendő elismerés„vagy legaláb? e:nlé~ iránt, é?zrevettem; miért is kötelességemnek ismerem a m. t. nagy gyulést megk~rm s mditvánJ'.".ozm: hogr hatalm.az;a fel az ~llandó középponti választmányt,
a tárlatban res;tvett vers.~nyzo.~nek nyuJtánd6 dicseret, - elismerés - megemlékezetjele iránt ,
:nely a munkaösz~ön .s kitartó ~zorgalom kifejlesztésére roppant befolyást gyakorol - legJObb belátása szermt mtézkedm. E törekvésnek s buzgalomnak elismerését s viszonz,ását, ha
a köte~essé&" s mél~ányosság nem para,ncsolnák is, az ilclomosság, sőt számos közgazdasági
érvek JavalJák; mmthogy annak mellőzése, nemcsak a megye vagy város érdekében netán
jövöbe1:1 rendezendő kiállítás, hanem b~rmil y országos tárlat iránt is közönyösséget szülne.
mely ismét a közgazdaságra káros v1sszahatással, a közérzlílet s közszellem csökkentésével
lenne egybekötve.

A közgyűlés által egyhangulag elfogadott indítvány végrehajtásával az állandó középponti választmány bizatott meg.
Mielőtt kedves feladatomnak tárgyát elhagynám, s igy a m. t. állandó középponti
választmány és olvasó becses figyelmét elvonnám Rimaszombatban felejhetetlen időzésűnk
ama fénypontjától, mely hő sugáraival köz-gazdaságunk bármi csekély emelkedése iránt
~rdeke~t szemlélőben.-. a legbensőbb meggyőződést kelté fel, hogy felső Magyarország az
ipar mmden feltételeit b1.rván, hazánknak. értelmes munka folytán valahára boldogulni kell;
nem mulaszthatom el SaJáts~gos víszonyamk által eléggé indokolt ama legforróbb óhajt ujolag nyilvání~ani, vajha ily cz~!szeriien r~ndezett ipar- s gazdasági tárlat a magyar orvosok
s természetvizsgálók vándor gyuléséni:ik mmdenkor kiegészítő részét képezné.

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlései alkalmával végbemenő kirándúlások az ismeretek terjesztésének egyik sajátos módjáúl tekinteu ~lők , mert a gyűlés tagjai
minden évben más vidék természet- s foldrajzáva~, régészeti emlékeivel , ipar- és művészeti
viszonyaival ismerkedvén meg, az egyes részek ily megismerése lassankint az egész hazára
kiteijed s minden ponthoz a kirándulás egy-egy szép emléke is föződvén, sokkal tartósabb
benyomás marad vissza, mintha a látott tárgyakat és viszonyokat egyedül utazva szemléltük volna meg.
A nagygyülés már keletkezése első éveiben belátta a kirándulásoknak ezen az ismeret ek gyarapítá ára szolgáló nagy fontosságát s már harmadik összejövetele alkalmával Zóly om, majd a negyedik nagygyűléskor Temes megyének több természettudományi fontosságtí.
pontjára történt kirándulás. - A Kolozsvárott tartott ötödik nagygyülés alkalmával a társulat tagjai a Torda-hasadék s a maros-ujvári sóbányák, - majd a Pécsett végbement nagygyűl és kor Siklósra és a harkányi fürdőbe rándultak ki. Azonban e kirándulások nagyobb
mérvet csak 1846-ban a Kassán és Eperjesen tartott 7-ik nagygyűl és alkalmával öltöttek,
midőn .Abauj megyében : Aranyidkára, a rudnoki fürdőbe, Jászóra s a ranki fürdőbe, Sáros
megyében pedig a vörösvágási opálbányákhoz, a bártfai fürdőb e s az ó-ruzsinai barlanghoz
tö rténtek kirándulások. A 8-ik nagyg:yüléskor Sopron megye több nevezetes pontjára rándultak ki a társulat tagjai. A 10-ik nagygyülés alkalmával .Marosszék és Udvarhelyszék gazdag sóbányáit és sótelepeit látogattuk meg, míg a 11-ik nagygyülés tagjai a dévenyi várromokhoz s a németóvari fürdőbe rándúltak ki, megtekintvén egyszersmind a hainburgi nagyszerii dohánygyárat is, - végre a legközelebb lefolyt 12-ik nagygyülésünk alkalmávali
kirándulásunk Gömör megye minden nevezetesebb pontjára kiteijedt.
Ezen nagyon r0vid áttekintetböl látható, hogy ámbár a három - Pesten tartott nagygyülésről nem történtek kirándulások, mégis már ekkorig is hazánk következő vidékeinek, u. m. Zólyom-, Temes-, Kolozs-, Baranya-, Abauj-, Sáros-, Sopron-, Pozsony és Gömör
megyéknek továbbá Maros- és Udvarhelyszékeknek a legtöbb természettudományi fontossággal biró pontjai szélesebb körbeni megismerhetését közvetítette, illetőleg a rendezett kirándulások által eszközölte a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyülése.
l\lindezen kirándulások a nagygyűlés évkönyveiben több- kevesebb i·észletességgel le
vannak irva s miután a Rimaszombatban 1867-ik évi augusztus 12-én tartott közgyűléstől
azon megtisztelő megbízatást nyertem, hogy a Gömörmegyében tett kirándulásokról a nagygyűlés évkönyvében részletes jelentést tegyek, azt a következőkben van szerencsém összefoglalni:
A Rimaszombatban 1867-ik évi augusztus 9-22-ig tartott nagygyűlés alkalmával két
kirándulás rendeztetett, u. m. az egyik, mely három irányban Ainácskő, Ózd és Putnokra
történt augusztus 15-én, s a másik, mely augusztus 18-tól 22-ikig tartott. - Megtartván
tehát a történeti sorrendet, először az augusztus 15-iki kirándulásokról fogunk szóllani.

Magyar Orvosok és Természet vizsgálók munkálatai.
\
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Ajnácskö.

ezelőtti közlekedési viszonyok mellett e vii:iszavonulás, e szerény egysze1·i.ísé~ t~láu igazolt
volt mert a fárasztó utazás miatt távolabb vidékekről kevés beteg látogatta e fürdőt, azonban
az éJszaki vasút mai végpontjától is már csak 2 óra járásnyira fekü~vén s e vasútvo,~al továb~

15-én reggeli 6 órakor indult el a kiránduló társaság Ajnácskő felé, hova
Várgede és Balogfalán át 8 1/'1. órakor érkezett meg. A szép nyári reggel üde légje, ajó ut s
a mindig változó szép tájképek oly kellemesen hatottak a kirándulókra, hogy a 2 és fél órai
utazásnak semmi fáradalmát sem éreztük. Megérkezésünk után mielőtt a források megtekintését és a többi excursiót megkezdtük volna, a fürdő birtokosa b. Kemény Gábor úr vendégszerető intézkedése folytán a társaság villásreggeliben részesíttetett az e czélra csínnal és
izléssel készített, eleven gallyakból összeállított sátorban.
A villásreggeli után Kovács S„ Endre tr. űr vezetése mellett a gyógyintézet fekvése, a
források és a fürdőhelyiségek megtekintésére indultunk.
Egy gyönyörű völgyben sudar fasorok közt buzognak föl az ajnácskői földvas-kénes
források. Keletről és délről a Medve-hegység, nyugotról a várhegy, északról ismét maga~la
tok és hegyek veszik körül, űgy hogy e kies völgy az időjárás viszontagságai ellen minden
oldalról védve, bir mindazon tulajdonságokkal, mik egy gyógyfürdőnek elmaradhatlan helyi
föltételei. Sajnálni lehet, hogy még ekkorig nincsenek kidolgozva e fürdőhely léghőmér s éki
differentiái, mert az ajnácskői ~ürdő mind kedvező fekvése, mind vizének alkatrészeinél fogva
különösen a mellbetegek gyógyhelyévé válhatnék, ha a hőmérséki differentiák - mik ily
betegeknél fő tekintetet igényelnek - már isme1·tek volnának; eddig csak azt tudjuk, hogy
a fekvés kedvező a mellbetegekre, mi'7el a fürdőhely minden irányban fedezve van a szelektől, továbbá hogy a lég ott száraz nem lehet, bizonyítja a völgybeni buja növénytenyészet,
a viz alkatrészei pedig egészen megfelelnek e hivatásnak. Ma már elmult azon idő, midön a
fürdészet merőben az empíria adataira volt szoritkozva, most már a fürdői gyógyeljárások is
rationalis javallatokra fektetvék s a fürdészeti gyógytan csak azóta nyert polO'á1jogot az
orvosi tudományok között, mióta ily javallatokon sarkallik és adott esetben valam~ly gyógyforrás gyógyszer- és gyógyt,a nilag indokolva van. Az ajnácskői gyógyvíz éppen ily észszerlí
indokolhatás alapján bír jogosultsággal arra, hogy a légzésszervek bántalmainál gyógytani
tényezővé váljék, mert fö alkatrészei mind Molnár János (lásdk. m. természettudományi közl?ny 861. foly. II. k. I. f.) mind dr. Marikovszky György, mind dr. Kiss Antal vegyelemzése szermt kén- és szénsavas mészélegböl állván, már e tekintetben is van gyógytani fontossága,
vastartalma ped!g - Marikovszky szerint 1 polgári fontban 1, 77 gr. - oly tetemes, hogy a
földvas-kénes VIzek hasonló tartalmát messze túlhaladja, mert az ajnácskői viz vastartalma,
például a pyrmonti vizéhez úgy aránylik, mint 2, 5: 1-hez; - a driburgiéhoz mint 1, 7 :
o! 5; a r~ppoldrauiéhoz mint 1, 7 : 0, 4; - a griesbachiéhoz mint 1, 7 : 0, 3-hoz és igy az
aJnácskÖl gyógyforrás a fönnebb vázolt topogTaphiai előnyein felül bő vas-tartalmánál fogva
oly fontos hivatással. bir a légzésszervek bántalmainak gyógytanában, hog·y valóban megérdemlené azon anyagi áldozatokat, mik e fürdőhelynek gyógytani értékével arányos fölszerelésére szükségesek volnának.
Nekünk, kik kirándulásainkat nem kicsinyes kiváncsiságból teszszük, kötelességünk
őszintén nyilatkozni a látottak felől és e kötelességünk szerint cselekszünk akkor, midőn egy
részről tartózkodás nélkül megjegyezzük, hogy az ajnácskői für<lőintézet nincs akkép berendezve, mint a minő berendezést e gyógyforrás topographiai viszonyai és természeti tulajdonságai érdemelnek, - más részről pedig megkisérjük röviden jelezni azon szükséges intézkedéseket, miknek létesítése után Ajnácskő rövid idő alatt hazánk első rangú fürdőintézetei
közé emelkedhetik:
Ekkorig még az egész fürdőintézet berendezése oly kis arányokat mutat, mintha e · fürdő
.szerény visszavonultságában a környék lakóin kivül más vendégekre nem is számithatna. Az

é ítésévelAjnácskö egészen a vasut mellé esvén, az ország központjától Budapesttol 5 órányi
tfvolságra lesz s mivel e helyi~ég a vasuti közlekedés f?~ytán könny~n é.~ k~ny~!me.~en l:ozl.Cé ·hetővé válik az orvosok bizonyára nem mulasztandpk el ezen elonyos vegyuletu és kedZ<Ll' 1
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vező topographiai viszonyokkal biró forrást gyógytanilag értéke~item. s ig,Y JD cs o ~m~ kedése éppen oly bizonyos, mint a mily előrelátható az, hogy az éjszalu "."a~utnak nem mmdig
Salgó-Tarján lesz a végpontja, hanem annak tová?bépít~~tése ~ár csak időkérdés. ..
. '
Azonban a közlekedés e megkönnyülését, az aJnácskoi fürdonek nem lehet tétl~nul várm.
Az első és legfontosabb teendő, hogy az intézet egy fürdőor~ossal láttR.ss~k el, k~nek kötelessége legyen az ajnácskői légh~mérséki változatokat lelknsmeretesen , je~ye~~i s ~ n~ert
adatokból a közép höfokot, valammt a legmagas_abb és l?galacsony~bb h~fok kozti ~1ffeien
tiát hónapról-hónapra és évszakról - évszakra kidolgozm, -:--- valamn~t szukséges az ,is, hogy
az ajnácskői források vize külön külön uj és a vegytan mai állá ·pontjának megfelelő menynyi- és minöleges vegybontás alá vétessék.
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E két intézkedés volna a legelső teendő, mert a mennyire az fijnácsko17vi~nek. eddigi bár nem le tökéletesebb - vegyelemzéséből, továbbá a fürdőhely fekvéséből itélm lehet, az
ajnácsköi f~rdő különösen a tüdöbántalmak - kezdődő gümőkór, idi.ilt hörgl~b és hörg~u
rut - továbbá a görvély- és vérszegénységben szenvedő betegek gyógyhely~vé válhatik.
Már pedig ezek mind oly bántalmak, hogy az orvos azokban s_zenve~~ beteg.eit .csak akkor
küldheti teljes megnyugvással Ajnácskőre,. ha először az ottam. lé~homérséki . v1sz~.~yokat,
másodszor a forrásnak legapróbb részletekig fölvett nlkatrészeit tokél~t~e: is~en,' - de
más részről e bántalmak olyanok is, melyek ~a~ánkba~ nagyon gya~or~a · s pe ig eppen .a
társadalom azon osztályaiban, melyeknek tagjai anyagilag képesek fur.~őket használ_m, s mi· csen a f'.o··nnebb említett bántalmaknál használható tokéletesen beiend~zett
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fürdőintézet, a magyar orvos kénytelen betegeit Meran vagy Velencze . c imaticus cur J. ra,
va.
Gleichenberg, Pyrmont, Kissingen s a t. teljes berendezéssel ~1ró gyógyfon:~~~1hoz
g~t · h 1 tt ha például az ainácsköi fürdő kielégítő fölszereléssel birna, sokkal oromes~
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tebb ide küldené betegeit, már csak azért is, mert. az aJnacs oi vrn a mos em i e vi g uu
gyógyforrások fölött sok tekintetben előnynye~ bir.
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· A földisme vívmányai közé tartozik az, hogy ma már a források lén:Yege felöl biztos
tudomásunk van. A tapasztalatok azon megállapodásra vezettek, hogy mmden ter~észet~~
forrásnak összefüggésben kell állani valamely nagyobb üreggel, m~l~, a fo~·~ásého~ ason _
viznek szol ál tartályaűl. E tapasztalati eredmények folytán ma,. m1d~n a fur dészeti gyógy _
tan hatalm~s lendületet nyert s a fönnebb jelzett oknál fogva a rabonahs gyógytanba bekebe
1 t t tt
· dazon fürdö intézetekben hol a természetes források által szolgáltatott víz menn~i:é;e 'n:~n áll kell.ő ar.ány~an a szükséglettel, a hiány föld-fúrások által nyert mesterséges
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mélységben is a forrásokéhoz hasonló vegyalkatrészekkel bíró víz bugyogott föl. Tagadhatatlan, hogy egy kút fúratása több költséggel jár mint az egyszerű kútásatás, ámde az
ásvá.nyvizeknél a fúrott kút mindig előnyösebb az ásottaknál, mert fúrás által egész az ásványvíz tartályáig jutván! azt eredeti és tiszta vegyalkatrészeiben fogjuk megnyerni, mig az
ásott kút a tartály mélységére be nem hatolhatván, az ásvány-víznek mindig fog utjában
állni egy bizonyos, majd vastagabb, majd vékonyabb földréteg, melyen keresztül hatolva
vagy vegyi, vagy természeti tulajdonságaiból veszít. Innen, van, hogy a fúrott kútak ásványvize mindig gazdagabb vegyi tartalommal bir, mint a közvetlen szomszédságábm fekvő
természetes forrásoké.
Magától értetik, hogy az ajnácskői fürdőintézetnek ily emelkedésével szoros összefüggésben áll az is, hogy az intézet kellő épületekkel láttassék el, mely épületeknek nem a mostani
uj lakház, hanem ezzel átellenben a forrásokon belöl kell fölállittatniok, mert az országút
pora egyáltalában káros lenne a betegek résl;ére s azért lakszobák az országuttól minél
távolabb állítandók fel, - de ez és ezenkívül még igen sok apróbb részlet az intézet orvosrendöri szabályaiban lenne megállapítandó.
Iparkodtam jelen rövid vázlattal fölhívni az olvasó és az illetők figyelmét arra, miszerint Ajnácskí5ne a természet megadta mindazon kellékeket, mik egy nevezetes fürdöintézetnek jövőt biztosíthatnak s most a m{ivészeten van a sor a jövőt előteremteni. Meg vagyok
győződve, hogy amint az ajnácsköi fürdőintézet mostani szerény egyszer{iségéböl kiemelkedve az orvosok és a betegek igényeinek megfelelő felszerelést nyer, rövid idő alatt egyike
lesz hazánk leglátogatottabb fürdőintézeteinek.
E rövid kitérést talán nem fogja az olvasó rosznéven venni s most soroljuk föl az érdekes kirándulás többi részletét.
A fürdő megtekin'tése után vette kezdetét a pogány vári kirándulás. Fáradságos 5/ 4
óráig tartó hegyiuton érkeztünk fel a „Pogányvár'' laposára, hol részben a nagyszer{i kilátást .élveztük, részben a geologra nézve érdekes basalt-tódulások köték le figyelmünket. Sajnálni lehet, hogy tulajdonképeni szakférfiak nem voltak jelen s a helyszínén nem döntethetett el azon vita, mely a talált képletekre vonatkozólag fölmerült. Dél utáni 1 óra tájban
érkeztünk vissza az élvezetes kirándulásról s ekkor vette kezdetét a 150 teritéld.í s a köztiszteletben álló tulajdonos által rendezett ízletes ebéd, mely alatt a pohárköszöntések hosszú
sorát Dapsy Vilmos nyitotta meg, üdvözölvén s éltetvén a tulajdonos b. Kemény Gábor
nevében a kiránduló társaságot; - Kovács S. Endre tr. b. Kemény Gáborra, - majd a
hazai fürdők s ezek közt különösen ez ajnácskőinek fölvirágzására ürített poharat, Kubinyi
Rudolf meleg hazafiságot s nemes lovagiasságot tanusító kitünő szónoklatában Magyarország királynéját élteté; történtek még pohárköszöntések Gömörmegye közönsége s hölgyeire
a régészet elve fölkarolására, - több nemes elv s kitünő személyre.
Ebéd végeztével a társaság három részre oszlott, az egyik rész az ottani ősemlősök maradványainak lelhelyét szemlélte meg s hozott magával tanúlságos példányokat; a másik rész
az ebédlő helyiségben maradt s vidám beszélgetés s pohárköszöntések közt nem egy nemes
eszmét s közérdekű dolgot penditettek meg; a harmadik pedig - a legifjabb nép táncznak.
eredt s jó kedvét fokozta a fürdői hölgyvendégek kedélyes részvéte.
Hat óra után kezdett oszlcmi a társaság, vivén magával kedves emlékét az itt töltött
időnek.

Visszatértünkben megállapodtunk a várgedei fürdőhelyiségnél. Röviden megtekintettük
a berendezést, megízleltük a gyógyvizet s az itt rendezett népmulatság alkalmúl szolgált a
szép magyar táncz költői eredetiségeiben gyönyörködnünk.
Kilencz óra tájban érkeztünk vissza Rimaszombatba. Az út fáradalmait nem éreztük,
egész valónkat elfoglalták e szép kirándulás emlékei, s képzeletünkben egy szép jövő kör-
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vonalai fogamzottak. Azon időt képzeltük magunk elé, midőn Ajnácskő egyike lesz hazánk
legrendezettebb és leglátogatottabb fürdőintfaeteinek.
Ózd.

Ugyancsak augusztus hó 15-én ment végbe az ózdi kirándulás, kora reggeli 6 órakor
indult el a kirándulók serege s 9 órakor taraczkdurrogások üdvözlése mellett érkezett
meg.
,
Megérkezés után Kubinyi Agoston alelnök a szíves fogadtatásért a kirándulók őszinte
köszönetét nyilvánítá Kubinyi Manó vasgyár - igazgatónak, kiemelvén klilönösen a vasipar
fontosságát s elismerését fejezvén ki azon férfiak iránt, kik e nevezetes iparágnak hazánkban
vezérmivelöi. Ezután lóvonatú vaspályán kirándultunk Volny Józsefnek, a murányvölgyi
yasműegylet föfelügyelőjének vezetése mellett az 1300 ölnyire fekvő, évenkint mintegy
400,000 mázsa szenet adó barna kőszénbánya legfelsőbb tárnájának megtekintésére. A
tárna mélyében levő nagy nedvesség miatt a bejárástól csak 100 ölnyire haladhattunk. a
honnan visszatérve, a kibányázott kőszén továbbszállításának módját tekintettük meg s azután folülve a lóvonatú vasút ládaszerű kocsijaira, a 7 -10 vonal eséssel bíró vaspályán
minden vonó erő nélkül haladtunk lefelé s érkeztünk meg a kiindulási pontúl szolgáló vasfinomító gyárhoz.
A 160-180 lóerejű gözgéppel, 900 munkással, két és fél millió forgó tőkével dolgozó
vasfinomító gyárban nagy érdekkel szemléltük az olvasztó kemenczékben összegyúrt
vakító fényű izzó vasgomolyokat, - érdekes látvány, midőn egy ily vasgomoly a 80 mázsás gőzkalapács alá vonva, ez tompa kimért ütéseivel a formátlan gomolynak alakot ad s
min~egy belépteti azon világba, hol már mint vas a kereskedelem, a f?rgalom tárgyává válik.
- Ep ily érdekes látványt nyújtanak a vasat hengerelö, hütő, fűrészelő, gya.luló és metsző
gépek működése valamint a vasgyár ebbeli szükségleteit fedező téglagyár.
Ez alkalommal mindenki meggyöződhetett, hogy az ózdi ipartelepben a legkitünőbb
munkafelosztás a legnagyobb takarékossággal egyesült.
Alig végeztük el e tanulságos szemlét, midőn 12 óra után fenyő ágakkal, vasrudakkal s a
bányászat jelvényeivel ízletesen földíszített helyiségben, a vasmliegylet által adott választékos
s a magyar vendégszeretetnek dúsan megfelelő ebédhez hívtak bennünket.
Az ebéd vége felé dr. Knöpfler Vilmos azon indítványa, hogy a gyári munkásoknak
e nap emlékeül 13gy kis ajándékot gyüjtsünk, közhelyesléssel fogadFatván, rövid idő alatt
84 ft 48 kr. o. é. gyült össze, mi a fő felügyelő rendelkezése alá bocsáttatott.
Ebéd után a környék lakói a gyártelepben egy kis népmulatságot rö~tönöztek.
Délutáni 5 óra tájban vettünk bucsút a munka és szorgalom ózdi templomától, hol
mindenkinek alkalma volt tisztelni tanulni azon kezeket, miket az erős munka durvává tesz
és kalapot emelni azon gyöngy szemek előtt, miket a lankadatlan, fo] ytonos szorgalom az
egyszei'Íi munkás arczáról csöpögtet. E verejték-csöppek a polgárosodás, a :iemzeti. vagyonosodás igazgyöngyei s azért mindnyájunk tiszteletét és elismerését bőven kiérdemlik azok,
kik nemzetiségünk anyagi emelkedésén ily fáradhatatlanul munkálkodnak.
Az esti órákban érkeztünk meg Rimaszombatba magunkkal hozva az ózdi kirándulásnak
tanulságait és el nem mosódó emlékét.
Putnok.

U g}7an ezen napon a gazdászati szakosztály tagjai Putnokra rándultak, gróf Serényi
László mintaO'azdászatát megtekintendők, hol előzékenységgel és szi ves vendégszeretettel
fogadtatván a Jól rendezett gazdaságot körülnézték s azután elégülten távoztak vissza Rimaszombatba. (E kirándulásról bővebb tudósítást nem nyerénk. Szerk.)
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Igy folytak le ezen augusztus 15·én végbe ment kirándulások, ama nagy kirándulás
azonban, mely a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyüléseinek történetében .ekkorig mind terjedelmére, mind tanulságos voltára páratlan, három nappal késöbb, augustus 18-án
vette kezdetét.
. Az első nevezetes pontja e kirándulásnak a világhirií aggteleki barlang volt, s azért
elsö sorban e pontot fogjuk tárgyalni.

Kis-Hont megye egykori mérnökének köszönhetjük, ki nemcsak fölmérte és leírta*) az aggteleki barlangot, de annak több mint két harmadát ő fedezte fel, s az ö általa tett elnevezések
ma is sértetlenül állanak és senki által sem módosíttattak.
Atalában úgy van; hogy az ily nagy barlangok, míg pontossan föl nem méretnek, sokkal nagyobbnak állíttatnak: mint mekkorának a fölmérés után bizonyulnak. Az aggteleki
barlang nemcsak fölméretése előtt, de még ma is sokak .á ltal 5-8 mértföld hosszúnak
állíttatik. E csalódásnak talán leghelyesebben lélektani magyarázatot lehet adni, mert a
sötétben az ember a rendesnél lassabban haladva, s a vizsgáló figyelmét folyvást ujabb és
ujabb érdekes pontok kötvén le, de ezeken kívül a barlangok légköre s egyéb szokatlan
sajátságai a szemlélőben oly rendellenes lélekállapotot idéznek elő, mi ezen csalód.ásnak elég
magyarázatául szolgálhat.
Azonban ha az állítólagos hosszúságtól messze áll is az aggteleki barlang hossza, még
valódi mekkoraságában is egyike ez az ismert barlangok legnagyobbikának, mert az aggteleki
barlang felől biztosan tudjuk, hogy az 4195 öl hosszaságú, míg más barlangok vagy nincsenek fölmérve s csak hozzávetőleg mondatnak ennél nagyobbnak, vagy pedig ha fölmérettek,
az aggtelekinél mindnyájan kisebbnek bizonyúltak; csupán a varren-koneti barlang az, mely
folmérője dr. W ards állit~sa szerint ötször nagyobb volna az aggtelekinél. Azonban erre nézve
helyesen jegyzi meg Vass Imre, hogy dr. Wards állítását gyanússá teszi azon körülmény,
miszerint a varren-koneti barlang fölmérésére s abbeli visszatérésre 19 óra elég volt, mig az
aggteleki barlangot annyi idő alatt még csak megjárni is teljes lehetetlenség s ennél fogva
Vass Imre határozottan állítja, hogy „mindaddig, mig a varren-koneti barlang ujabb fölmérése által W ards állítása nem rectificáltatik, vagy mig az eddig ismerteknél nagyobb
föl nem fedeztetik, addig az aggteleki joggal tartatik minden ismert barlang legnagyobbikának"**)
·
E körülménynyel azonban határozott ellentétben áll az aggteleki barlang elhanyagoltsága. Ily nagy természeti ritkaság több és gondosabb ápolást érdemelne, mint a miben
most részesül. A barlangon átfolyó patakon e;rős hidaknak kellene állni, a bemenetelt s átalában benn a barlangban az útakat kényelmesebbé kellene tenni, szóval egy egészen terv.szerű átalakítás volna foganatba veendő, mert csak úgy lehet remélni oly tömeges és si.írű
látogatást, a minőt e gyönyörű természeti ritkaság valóban megérdemel. - Meg vagyunk
győződve, hogy a tulajdonos Ragályi-család nem fogja elmulasztani e már nagyon szükségessé vált javitások, illetőleg ujítások eszközlését.

Aggtelek.

Augusztus 18-án reggeli 5-6 óra között a társulatnak mintegy 400 tagja indult el
Bimaszombatból Aggtelek felé. Mindazok kik nem látták még hazánk nagyszerű természeti
ritkaságát az Aggtelek kis falu melletti „Bara<lla"- hegyből nyiló nagy barlangot, a vágy s
egy nemes kíváncsiság folytonos hevével siettek a kitűzött pont felé s innen magyarázható,
hogy ámbár 8 óra tájban a kirándulók Tornallyára érkezvén, itt ízletes villásreggelivel
vendégel tettek meg Szentiványi Miklos úr által, mely alatt a kirándulóknak érdekes látványt
nyujtott az itteni fiatalságnak éppen akkor tartott eredeti táncz-mulatsága a szabadég
alatt.
Végre egy órai időzés után Tornallyáról megindulva, 11 óra tájban megérkeztünk a,
kopasz Baradla-hegy tövéhez. A~ aggteleki barlang talán még soha sem volt egyszerre ily
nagy közönség által meglátogatva. A társulati tagokhoz csatlakoztak a környék értelmisége
és lelkes hölgyei is, úgy, hogy a barlang bejárása előtti tért egy minden tekintetben kitűnő
közönség számos tagja lepte el.
Rövid időzés után pontban 11 órakor indultunk meg a barlang megtekintésére.
A magas Baradla-hegy függélyes sziklafalzatának lábánál egy igénytelen alacsony rész
képezi a tágas üreg külső nyílását: hol égő gyertyát fogva kezünkbe haladtunk a barlangba,
melynek eleje nehány ölnyi távolban még mindig alacsony és szűk, sok apró ködarab hever
a földön, mi a járást kényelmetlenné teszi, azonban egy meredek lejtön lehala<lva az üreg
egyszerre megtágul s már a „Csontház", a „Mózses oltára" a „Nagy templom" oly bővek>
hogy a jelen volt nagy társaság egész kényelemmel haladhatott előre. A sötét üregben a
gyertyák apró fénye nem volt képes elég világosságot terjeszteni s az érdekesebb pontoknál
részletes megtekintést, csak az időnkint előidézet magnesium- világítás mellett nyerhettünk.
Azonban ha a magasabb fölepli. helyek szépségeit nem élvezhettük is egész teljükben, de
minden pont oly gazdag csoportulása a természet szépségének, hogy csaknem minden lépten
eszünkbe kellett jutni az idönk rövidsége és a látnivalók sokasága közti nagy aránytalanságnak.
Igy haladtunk folyvást ujabb és ujabb látványok között egész a „Nagy terem"-ig. E
szép tágas üreg bőven ki volt világítva s a benne elhelyezett padokon kissé megpihenvén,
miután a barlang ez aránylag kis részének megtekintése is tetemes időt vett igénybe, a
társaság legnagyobb része innen vissza fordult s kifelé haladva még egyszer bővebben és
részletesebben megszemléltük a már egyszer látott pontokat Az aggteleki barlang kis részének ismertetése is sokkal nagyobb részt foglal el, semhogy azt egész teijedelmében ismertethetnénk s azért e barlang egyes pontjainak részletezésére czélszerűnek tartjuk alább
Madarász Rezső gömörmegyei főorvos úr rövid ismertetését közölni.
Az aggteleki barlang azon kevés ismert barlang közé tartozik, melynek ürege pontosan_
föl van mérve s melyről nagy buzgalommal, tanulmánynyal és szakértelemmel készített haránt- és kereszt-átmetszeti rajzokat birunk. Ez ismereteket kizárólag Vass Imre Gömör és.

Rövid leirása az aggteleki barlangnak.
MADARÁSZ REZSŐ, gömörmegyei főorvostól.

Aggtelek helysége világhiri.í cseppköves barlangjával Gömörmegye keleti szélén az
éjszaki szélességnek 48-49-ik, és a keleti hosszúság 38-39-ik foka közt egy szélesen kiterjeclö hegynek hátán fekszik, nyugotról a Sajó, keletröl a Bódva völgye által körülvéve. Ezen
hegy láncz szakadatlanul éjszakfelé egész Lucskáig, keletfelé egész Jászóig, leginkább kopár
*) Ernerich Vass „Neue Beschreibu~g der Aggteleker Höhle Gömörer Comitats in Ungarn, sammt
Grundriss, Durchschnitt und Situationsplan sowohl schon früher bckanten, als auch deren im Jahre 1825
<len 1 ..~ uny en\dec~ten Höhlungen." Pest gedruckt bei Landerer.
"' ) L. m. 88-1k lap.
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sziklás átmeneti mészkő hegylánczolatot alkotva, nyugot felé megszakasztva a völgyektöl
lVIurányon által Tiszolczig teijed, úgy hogy hossza kelettől nyugotnak 15, szélesége pedig 5
mértföldet teszen.
·
Ezen rendetlen rétegii mészkövek alatt a palamészkő és a szürke keserkő (Grauwacke)
egymást majd vastagabb majd vékonyabb ter?.letek~en váltogatják; úgy hogy pala, sz~irke
és szines vagy leveles mészkő .után az eredeti koru zsagyla (Gneisz) hegynem teszi az
..
alapot.
.
.
Ezen későbbi korú mészkő-hegysorok, több maJd mélyebb maJd keskenyebb volgyeket
alkotn~k a hegyek csúcsain részint kiálló, részint gömbölyded kopár terméketlen sziklák láthatók, szinökre szürke, kékes vereses, törésre apró szemii, tompa szegletii, dörzsölésre fehéresek,
savakban pezsegnek.
A mészhegyek tulajdonával bir~án a hó és eső vizet n~m a föld sz~nén bocsátják alá,
hanem az a sziklák rétegei közt beszivárogva patakok alakjában foly ki. Nevezetesek azon
számtalan horpadások, melyek ezen hegylánczolatok~an találtatn~k, mintha a föld be sülyedt
volna, s melylyek közöl egynémelyek több .holdnyi területtel birn~k s nem marad bennök
még a legnagyobb esőzések után sem álló vrn, annak fenekén-, mmtegy tölcséren keresztill szivárog. Ezen horpadások, mélyedések töbröknek neveztettnek-, több töbör egymás. mellett egész völgyet alkot mint a Baraclla-:ölgye? Mogyorós-völgye, és a Sortöbör, a. hol sz mt é~
az eső és hóvizet a kősziklák hasadékai nyehk el, s csak azon a helyen a hol viznek beszivárgása vagy történetesen vagy mesterségesen gátolva van, képződnek a tavak mint : a ve·
res tó, csernai tó, büdös tó, fekete tó.
Eszerint bizonyos, hogy a völgyekben összegyűlt vizek a föld ~yo~rába befolynak,
igy kétségen kivüli az is, hogy ezen lyukak és töbrök ala~t földal.atti nyilás~k, reped~sek.
vannak, melyek beszivárgott VIzet befog~~ván tov~bb foly~i engedik, . eze~ ny1lá~ok .elemte
csak gyenge hasadások lehettek, s csak idóvel a v1znek ~1mosása tágitá ~1 s ,a mmd mkább
összetódúlt viz nagyobb erőre kapva nagyobb üregeket is alkotott, s a kitágitott barlangok
boltozatjának leszakadásával támadtak a töbrök.
Ily eredettel biró természeti nevezetesség, az aggteleki barlang.
Ezen barlang cseppkövének min()sége és teijedésére nézve, már rég· id~ óta nevezetes;
Korabinszky geographiai lexiconjában is tesz em.lit~st róla, hog! ~ Londom tudós társaság
két angolt küldött ki a barlang kifürkészésére, kik is három napi ittmul~tások után ~bar
lang végét nem érvén el haza mentek. Towson 1792-ben magyarországi utazásáról kiadott
munkájában megkülönb~ztetve szól ezen barlang:·ól. 1~01-ben ~ömörme~ye főispánj~ Pronay Gábor meghagyása folytán és költségén haJtat?tt végbe Raisz mé~·nok által az ismert
ó-ágnak felmérése, melyne~ hossza a m~llék ágakat i~: !1.em értve 850 olr~. t_~tete~t, ~a .tudományos gyűjtemény 1820-ik 1-ső. köteteben sz~~.en eloaaJa ezen barlang kn!on táJrajzait)
Mindenek felett az aggteleki barlang k1furkészése, felfedezése és leirásánál legtobb
érdemet szerzett ekkoráig Vass Imre gömörmegyei mérnök, kinek négy száraz év után sikerült 1825-ben Szent Iván hava l~sőjén nem sajnálva nélkülözést, fáradságot, életveszélyt,
áthatolni az akadályakon 8 felfedezni azon nagyszeri.l barlan~ még nagyo~bszerii fol:ytatását, a hol ő heteket töltött, s melyet mérnökileg felvett, lerajzolt és 1831-ik évben kiadott
munkájában teijedelmesen és részletesen leirt. .
. .
..
Az (5 felmérése szerint tészen az Aggteleki barlang hossza és kiterjedése 4195 olet s
eszerint az eddig felmért barlangok közt a legnagyobb. ·
A bejárás a nyugot felé nyúló hegy alján van egy leszakadt szikla megett, mely felett
160 lábnyi magasságra emelkedik egy szikla folytatásától elszakasztva, melynek nagyszerűsége az embert meghatja.
.
.
.
.
A bemenetel a barlang száján leJWs, az üreg kissé szük, de pitvaraiban csak hamar ma-

gasra emelkedik boltozatja s egy útja jobbra a csoniházba vezet, egy üreg a hol emberi
csontvázak az előtt nagy mennyiségben találtattak, s iszap al61 még most is kiásatnak, menekültek és szerencsétlenek maradványai.
Az úgynevezett Mózses oltárának általellenében van a „rókalyuk," ~zükebb ~ejárása
után egy tágas üreg tűnik elő, melyben a nagyszeríí csepkt5 oszlop.okon kivül egy isz?nyú
mélység lepi meg a szemlélőt, s a megkonduló harang tompa hangja különös érzést fejleszt
az ember keblében.
Visszamenve meredeken viszen az ösvény a „nagy templomba" a „nagy oltá1·" és „SzentHáromság" oszlopával, melynek ürege csodálkozásra ragadja a beérkezt5t. A templomtól balkézre van a „denevér barlang" a hol a 36 hüvelykre egymástól távol eső bevágások taligakerék nyomainak állítattnak, s ezen üreg legvégső részén számtalan denevér egymásra kapaszkodva függ.
A nagy templomból jobbra különbféle csepkő alakzatok között jön·-az út a „kis templomba" a honnét meredek hegy oldalán menve egy kiterjedtebb lapályhoz érkezik a Styx
folyó árkához, a hol is balra alacsony nyiláson ösvényes utakon juthatni be a paradicsomba,
most is sz,ép ezen, üreg nagyszeríí csepkőoszlopaival, a Palmira omladéka és a képzelt
„almafa, Adám és Eva szobraival.

A Styx folyam csörgő zuhanása mellett kellemes uton haladva jut be az utas a 16 öl
magas és 20 öl széles kis szálába, hol a környéki fiatalság a nyári nagy ht5t mellőzve, e nagy
viszhanggal biró teremben tartja tánczvigalmait.
A kis templomból vezet az út egy kellemes sikságon egy benyomuló szikla odva alá a
„throniis"-hoz , melynek eleje a vizfelé mennyezetként csügg le, ettől néhány lépésnyire van
a kúp osz]Qp mely „ruído1· osilopának" hivatik s melyen fenséges József főherczeg Magyarország Nádora emlékére ezen felirat olvasható: IosephVs archIDVX aVstrlae regnI HVngarlae paLatlnVs pater p:ttriae latebras sVbterranael antri baraDLa VIDit 1806. Ez után
következik Este Ferdinand oszlopa ki 1817-ben a barlangot meglátogatta, kár hogy a kivésett felirat az ujabbi csepegést()! olvashatatlanná lett. Re;yitzky fö Cancellar oszlopa ki
1829-ben látogatá meg ezen barlangot, ilyen folirással „Udvözlégy drága s jó királyunk
jobbja Revisnyei gróf Revitzki hazánk csillaga s disze."
Egy dombon átkanyarodva jut be az ember a 20 öl hosszú és 10 öl szélességíí szép nagy
térre a „nag!) te1·embe" a hol balra egy karzatféle emelkedés is látható. A barlang kanyarodó vizén még háromszor átmenve jut az ember „Mária hegyéhez", ez egy összeszakadozott
s lerogyott kőhalom melynek nagy magasságát csak úgy vehetni ki, ha nagyobb fény által
a felette levő sokkal magasabb üreg boltozatja megvilágíttatik, a hegy tetőről egy kémény
forma lyukon lelehet bocsátkozni a „zsid6 templomba" a hova a Mária hegy oldalán a szép
vizesés mellett szinte ellehet jutni.
Visszamenet a „török fü1·dö" és a „viasz iZt" sárga viasz szinével bevont útja és oszlopok különösen feltüné)ek. Végzi ezen oszlopokat a „gyémánt kö" a fáklya fényt ragyogó
visszatükrözésével, mögötte a boltozat úgy tűnik elő mintha két oszlopon nyugodnék, s azoknak egyikén Almásy József Gömörmegye főispánja emlékeül 1825-ben ezen felirat vagyon
kivésve „SpeLVnCa BaraDLa sVo q VoqVe Litat seniorl Iosepho ALMassI.
A „szalonna oldalak," „pesti orgona" és „retek kert" mellett haladva éri el az utas az ág
végét, hol a lápába beboc8átkozva olvashatni egy széles kövön : „Ferdinandus Coronae Princeps" t5 felsége által saját kezűleg tett irását.
Bukkanók és lyukak közt juthatni a leszakadozott ködarabokból alkotott, „Horel hegyéhez" hol lárma és zaj közt zuhog le a sziklák közt a tajtékzó patak.
A további. menetel a viz mentében téttetik s a zordon út után, mely „az ezerránczúszokMagyar Orvosok és Természetvizsgál6k Munkálatai. .
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nya" s a ,,fogaras hegye" meiiett vezet, fel vidítja a vándort a kenderes tájéka, több nemű
csepkő oszlopaival.
.
A „Miirányi vár" csepkőtornyaival zárja be az ó ágat, mely megett leszakadt sziklák
közt tűnik el a patak s elzárni látszik a további juthátást.
,
Az 1825-d~k évben felfedezett új ágbani bemenetel a „vaskapimál" van, nevét a nehéz
átjárástól nyerte, egy ölnél valamivel magasabb nyílás a.z a mel.yen keresztül kell ha,t~lni. s
melynek teteje, feneke és oldala egy darabból alkotott szikla; mily nagynak és hosszu ideig
tartónak kellet lennie azon viz mosásnak mig· azt ekkora nagyságúvá alkotta, azért ezen ágba
bejutni csak akkor lehet ha a víz nagysága azt nem gátolja.
Mintegy 70 ölre ezen szűk és örvényes bejárástól k ezdődnek azon felséges szép helyek,
melyekben az embert csodálkozásra ragadják ezen földalatti természeti remek művek, azon
nagyszerű , fényes fehérségű, szépségekben egymással vetélk edő csepkőoszlopok, s a belj ebbi
utazásnak folytatására bátorítják. Még a köszikla falai is sok helyen mintha szőnyegekkel
lennének bevonva, s a rajtok leszivárgó mészviz kristályos leülepedései, drága kövek gyanánt tündökölnek.
A sok különböző s nagyszerü csepkőcsoportozatokkal bir6 üregek közül, csak a legnevezeteseb beket említem.
A vaskaputól 130 ölnyi távolságra legelöl áll a „Szent-Háromság" oszlopa csillámló Yörös három oszlopával. Kissé mélyebben kitágúl az üreg s alkotja a 20 öl széles és ugyan
annyi magasságú Olympiist" azon gyámoszlop pal, mely a földtől a tetőig ér.
.
A „sír bolt," ezen hely a koporsók és szobrok különös egy beszerkesztése miatt ahhoz
nagyon hasonlít.
Azon nagy mennyiségű csepkövekből feltorlaszolt magaslat, a hol a felfedező a leznhanó kövek álta 1 csak nem halálát lelte „ Vass vá,·ának'' neveztetik.
A „tűndé1·várban" számos ragyogó, fehér, faragott k épet ábrázoló oszlopok gyönyörű
látványt idéznek elő.
Az ,,almárinm," „Jiipite1· thrormsa," a „kő híd," „semiramis függő kertje," ::i „Z11 ltcín
pamlag} a," a „pagoda" a „hálófülke," 11 Cnpidn vám," az „6riás" mind meg annyi szép pékH nyai a csepköveknek. Nagyszerűen tűnik ezek után elő, a patak két partján fel emelkedve
egész a boltozatig, két oszlop 4 lábnyi átmérőjű és csillámló fehérségű, mely „Castor és Pollux"
vagy „barátság" oszlopának neveztetik. Jobbra nyilik egy mellék ág a „retek barlang" ez a
Baradla legszebb részei közé tartozik, boltozatán és falain ezer n1eg ezer csepegő kő függ;
gyönyörü látványt idéz elő , melyek közül leginkább feltűnnek azok, melyek retekhez hasonlítanak.
Számtalan szebbnél szebb csepkövekkel gazdag menetek és üregek láthatók még
egész a „pokolig", melynek mélységébe rosz utja miatt csak borzadással lehet behatolni, a hol
is a lezuhanó pataknak egy szűk lyukba való befolyása a tovább menetelt gátolja.
De haszontalan iparkodnám itt ezen üregek nagyszerű, bájoló, majd borzasztó képeit
leírni, mert azok a képzeletnek puszta, hideg rajzai lennének , mert minden mozdulat minden
fordulat más más képet mutat, arra személyes megtekintés szükséges, hogy az ember ezen
kellemes és rosz behatást érezze.
Végezetül tudomást téve meg említem, hogy a főüregnek hossza a bemenett61 a pokolig
3067 öl 4 láb, a mellékágak hossza 1127 öl igy összesen 4194 öl 4 láb, tehát több egy földrajzi mértföldnél, melynek pontosabb megvizsgálása legalább két napot igényel.
A barlang hőfoka több rendbeli és időben tett mérések után kitűnt, hogy + 10- 0
Reaumur, a csillagvizsgáló toronynál volt a legmagasabb, és + 3- 0 a csont házban legalacsonyabb állása a hévrnérőnek.
Mily számtalan ily üregekkel kell bírnia még ezen hegy láncznak azt eléggé bizonyít-
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ják a vizeknek oly üregekbe való befolyása és eltűnése melyek ekkoráig szűk alkotásuk
miatt ki nem fürkésztettek, de a tájéknak külső színe is bizonyítja azt, a midőn oly sok töbrök és völgyek a Büdös tavon túl kezdve egész a Baradláig vizeiket a föld alá öntik s azoknak
másutt sehol kifolyásuk nem találtatik.
Mennyire kívánatos lenne tehát, hogy a magyar kormány figyelmébe venné ezen nagyszerű természeti nevezetességet, s annak további kifürkészésére kellő rendeléseit megtenné.
A barlangból visszatérve, Ragályi Gyula úr magyar vendégszeretettel hivta meg az
egész társaságot az általa adott 800 teritékü közebédre. Az ebéd folyama ala~t egymást érték
a szellemdús felköszönt.ések, melyek közül kiemelendőnek véljük Kubinyi Agoston , Tompa
Mihály és Rónay Jáczint pohárköszöntéseit : dc a legfényesebb er edményt dr. Batizfalvy
Sámuel társulati titkár azon fölköszöntése idézte elő, melyben fölhívta a jelenlevőket, hogy
a pár év előtt leégett aggteleki ref. egyház fölépítésére adományaikkal járuljanak, s mely fölhívása folytán az említett tűzvész által sujtott egyház segélyére, a h elyszínén 130 ftot gyüjtött össze.
Délutáni 5 óra tájban kezdett a társaság oszlani, midőn azon nap szép tapasztalataival
gazdagodva sokan vissza családi tűzhelyeikhez és kötelességeikhez, többen azonban Rozsnyó
felé indúltak
Elhagyva Aggtelek szikláit, egy kis völgyön k eresztül esti 9 óra tájban érkezett meg a
kiránduló társaság Rozsnyóra, hol a legvendégszeretőbb intézkedéseket találva, mindenki
azonnal már berendezett szállására sietett az élvezetesen és tanulságosan eltelt nap fáradalmait kipihenendö.
Augusztus 19- én reggel a piaczon felállított katonai zenekar adott jelt, melyre a társulat
tagjai összegyűlvén, reggeli 8 órakor indúltak meg a Rozsny6tól 1 mértföldnyire eső Krasznahorka Várallyára s a várhegy alatt megállva gyalog folytattuk útunkat föl a várba, a
nevezetes történeti emlék s a benne örzött régészeti kincsek megtekintésére.
Magasan fön a h egytetőn ~11 Krasznahorka, vára mohos fa~airól a 1:1ép száján támadt s
a nép száján ma is élő regék és a századok történetének komor Jegyzetei, egy szebb kor emlékeit hirdetik. A vár kapu mellett pénzverető Bebek Ferencz hosszú vaságyúi feküsznek,
s midőn az érkezé5k üdvözlésére a régi diadalmak ez eszközei eldördűlnek , a nyugalmából
fölvert viszhang a bérczek ormain százszorosan ismétli e már rég nem hallott hangokat. '
Fenn a vár kapuja előtt Erössy Lajos urad. ügyvéd köv etkező üdvözlő szavakkalfogadá
a nagygyülés tagjait :
Méltóságos Elnök ur,
Mélyen tisztelt Uraim!
Nagy méltóságú Csikszentkirályi s Krasznahorkai Gróf Andrássy György ur ő Exlja,
e várnak tulajdonosa nevében van szerencsém önöket uraim! e helyen, a magyar vendégszeretet s barátság legbensőbb érzelmeivel, szívesen látott vendégekiil fogadni, - s örömömet nyilvánítani a felett : miszerint önök ezen a hajdankorban a hatalmas „Bebekek" későbben néhány századok lefolyása alatt a daliás „Andrássyak" lakásáúl s a harczok idejében védbástyáúl szolgáló falakat - a hasznos ismeretek, a tudomány s hazánk története
érdekében is - nagyrabecsi.ilt barátságos látogatásukkal megtisztelni sziveskedtek.
Ez alkalmat egyszersmind arra is felhasználom, hogy ő Nagyméltóságának e vár tulajdonosának élénk sajnálkozását fejezzem ki a felett : hogy ősei lakhelyének ily diszteljes vendég koszorú általi meglátogatása alkalmával - gyüngélkedé5 egészségi állapotja miatt - a
házi gazda tisztjét személyesen teljesíteni nem lehet szerencséje.
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Legyenek azonban mélyen tisztelt uraim ö Excellentiája nevében s megbizása 'folytán
ezennel általam, (igénytelen képvisel6je által) a .sok századok viszontagságait átélt "ős
Krasznahorka vár" falai között legszivélyesebben üdvözölve!
Benn a vár termeiben minden tárgy az elmúlt idé>kre emlékeztet. A művészi faragványú
bútordarabok, a rozsdás régi fegyverek, az áttört vértek, a ma már nagyon nehézzé
vált pánczélok s az eré>s vas sisakok között semmi sem hiányzik, csak azon örök, kik
ama régi fegyvereket, rozsdás vérteket használták midé>n még azok ujak és fényesek voltak;
kik azon ma már nehéz pánczélokat s sisakokat oly könnyűnek találták s kik ama művészi
faragványú butorok közt talán nem eléggé kényelmesen de mindenesetre d adalmak
közt éltek.
Az egyik teremben összegyűlvén a kiránduló társaság, egy rövid gyűlést rögtönzött,
melyben a két elnökön, a titkárokon kivűl a társulatnak igen sok tagja részt vett, s
melyben először Erössy Lajos uradalmi ügyvéd a következéS igen érdekes s sok történeti tanúlmánynyal összeállított értekezését olvasta föl.
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A krasznahorkai várnak s nevezetességeinek rövid leírása s megismertetése.
ERÖSSY LAJOS-tói.

Bérczes Gömörnek természeti szépségben gazdag vidékei egyikén, hol már a növekvéS
Sajó fqlyam szirtes bölcsőjéből kitörni készül, - Rozsny6t61 keletre - a Pozsál6 hegység
déli tövében kiemelkedő kúpalakú mészkő bércznek tetején áll az agg Krasznahorkai vár, a
középkori századok lezajlott viha1ja után méltóságteljes hallgatásban. - A lábainál elszórt
falvak munkás lakosai - hozzászokva tisztes külsejéhez - nem is tekintik már másnak
mint a. vidék néma őrének; mig ellenben a mi.iértöszemekkel szorgosan vizsgáló érdekeltebb
egyén, az eseményteljes múlt időknek csukott chronicáját fogja benne föllelni, melyet csak
megnyitnia kell, hogy hieroglyphszerű betűiből - a fenmaradt ős emlékekből - egész
halmazát olvashassa a homályos múlt nagy eseményeinek.
Ezen a hajdankorb61 a jelen időre emlékül :fennmaradt ösvárnak s a benne található
nevezetességeknek némi megismertetése legyen szerény czélja az ezennel közlött rövid leírásnak.
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Krasznahorka megfelel tót nevének, mely magyarul bájtetőt jelent. - Mielőtt a magyarok mai
telepünket elfoglalák, Krasznahorka neve már létezett, habár még nem diszelgett várral. - Mikor állitta·
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tott ez fel s ki által? azt történészi pontossággal meghatározni nem lehet. A mit tudunk azt a rege

mondj~~y rövid órányi távolságra fekvő Somhegyen legelteté az ős hajdanban egy juhász

nyáját. - Gondolat nélkül merengett szeme a messze távolba, kinyujtózva lágy hantra, ekkor a szomszéd bokornak
mozgása vonta magára figyelmét. - .Hirt:len ~elug:ott .és. észr~ve~te, miké_nt tűnt el .egy hörcs~k épít~_énye
határai között. - Inkább henyeségból, mmt kmcsei utam sovargasból 1a .iuhász botJ~Val felturta a ~oldet.
- S ime kimondhatlan csodálkozására s örömére a remélt gabonarakás helyett, legtisztább arany csillogot
elébe. - 'Okosan ura tudott érzelmeinek lenni, nehogy a drága találmány árulójává legyen, és hallgatott
egyszersmind a feltúrt földet szorgalmatosan egyengetvén. Most hallotta hogy a királyt rövid idő majva
várják a vidékre a Királyhegyen vadászandót, s nagy rendeletek tétettek ünnepies elfogadására. - 0 is
eltökéllé intézkedéseit megtenni, s roppant sajtot készített, mely csupán a bensőjébe rejtett aranynak
szolgált hüvelyül. - :Midőn a király valóban megérkezett, s a vadászattól elfáradva, az ebédhez telepedett
- megjelent előtte a szerencsés juhász, sajtját mint pótlé~ot, az étkekhez adandó, azon kérelemm_el, hogy
neki szabad legyen ott hol tetszeni fog hét juhaklot építem. - Mosolyogva engedte meg ezt a király, de
komolyabban értette a pásztor,. mert a hét j~1~akol helyett, hét várat: K1:~szna?orkát, Tornát, Sz~dvá:·t,
Csetneket Berzétét, Pelsőczöt es Somlyokot epitette s a hatalmas Bebekek os atyJa lett. - Az első :várat
hálás emlékül véletlenül változott szerencséjének helyére akarta emelni a Somhegyen. - De mmdeu
fáradsága gyü~ölcstelen vala. - A mit na~p~l épített, azt. é~jel lát?at~an kezek Krasz~ahorka bájoló
hegyére vitték, s így Bebek a sz.elleme~ nyil".'anos ellenkezesenek kmyilatkozt~tására ~enyt~len volt a
kezdett építményt ezen a helyen folytatm. Eddig a rege. - Nem ment a csodástol, valammt mmd az sem
a mi ivadékról ivadékra századokon át száll, t. i. Krasznahorka várában maiglan mutatják a Bebekek készületei között a szerencsés juhásznak szürö kanalát, mint a rege valóságának bizonyságát; a szomszéd
hegyen pedig egy elkezdett építménynek világos nyomai látszanak, ámbár az idő erre reá nyomta az enyészékenységnek bélyegét.
.
, .
. .
.
Hasztalan buvárkodik a régiségnek baratJa Krasznahorka eredete irant a poros levéltárakban; legre·
gibb oklevél mely róla emlékezik, 4-ik Béla országlásánál nem előbbi. - .E bben az orazágnak uj alapítója
Bebek Fülöp és Detre grófoknak l\U.té fia~a~ Krasznahorkát a hozzátartoz~ndó :árakkal.. a ~:ege sz~rint
a juhász által emeltekkel örök adomanykep ~Ján~éko~za. Hanem ezen. o~leve~nek is egyedul toredé~ei ol:
vashatók az adat éva eltűnt, s csak az tetszik ln belőle, hogy a fenmdez ett Javak a tatárok s a viadalo ...
Fridrik Ausztriai herczeg ellen tett hasznos hadi szolgálatoknak jutalmául adatnak, és ezen körülményekből gyanítható, hogy az oklevél 1243, midőn Bé.la kipusztított birodalmába vi,;sza.tért, s 124? évek között
midőn Fridrik a Lajta. melletti ütközetben pályáJát végezte, kelt légyen. - Mutat.Ja az oklevel még bevezetésében a regének alaptalan voltát, mert azt mondja: hogy 4-ik Béla király Bors nemzetségének elfoglalt javaiból Diósgyör várát örök időkre a _korona ja_v~ihoz kapcs?lja, ~ Ki:as zna~orkát, _'l'orná~ s', a .. t. Bebe~
Máté fiainak ajándékozza. - E szen~t ~a az e:mtelt o~l~vel eleg hi~elesseg~el ~:nn:a, ;ortenet.1leg bebizonyítottnak tarthatnók a vár korábbi birtokosamak nevet 181 de ezen hiány meg mmdig t~g mez?t hagy a
véleményeknek. - Nem érdektelen azonban azon megjegyzés, hogy a Tatárok előtt a. SaJÓ partJáról futamodó magyar sereg a Somhegyen pihent meg, bizonyítják ezt számtalan nyilak, dzsida csúcsok, melyek
mai napiglan találtatnak ott, s azon korra mutatnak.
.
, ..
1-ső Albertnek hirtelen halála pártokra szakasztotta az orszagot, a hatalmas es buszke Bebekek p~rt
vezérei lettek, s régóta megszokván az ország ügyeibei bele szólást most is el~öntőleg ki~ántak .fellépm .a
nemzetnek ezen fontos kérdésében, s Hunyady Jánosnak kihez a Rozgony1ak, Palóc~iak, B~nffyak es
más országnagyok csatlakoztak, tanácsait követve, ök is inkább a lovagi~s 1-sél Ulászlonak mi~t Albert
utószülött magzatának kívántak hódolni. - A gyermek örökösnek pártján állottak az erős Giskra s a
fondor Cilleyek, a királyné rokonai.
.
.
.
Két részről ütött ki a korona harcz, Cilley a déli megyékben dúlt, az északiakban G1skra, s nem cse~
kély szerencsével; hol a rokonvélemény meg nem nyit_ott vára.~~t, ott erő tört~ fel a kapukat, az utób~1
sors érte Krasznahorkát, akaratlanul fel kellett fogadma cseh onzetet, mely elol a Bebekek futottak, miután vitéz védelmüknek nem vala sikere.
I. Ferdinand és Zápolya János idejében Krasznahorka Bebek Ferencznek birtokáb~n. volt, jeles. tu·
lajdonú, bátor s kemény ember, Gömör megyei Főispán s az ország legne.vezet~sebb nagrJaihoz tartozo._ ~
Ferdinand pártját követte, kiért is 1528-ban lépett fel el~ször, s munkáyl.t Rich~ó váranak megvételevel
kezdette hamar egy jeles ütközetet nyert ezután Kassa vidékén Zápolya embereivel találkozva. - Megfogytak' azonban Ferencz segedelemforrásai, s F erdinandhoz folyamodott, esedezve, adna p_énzt,. a~na
embert a hadfolytatásra, de mindig gyümölcstelen volt a kérelem, úgy hogy Fe~e~cz a im.~t hi;e a
közügyön segíteni kívánva, magát hamis pénzverésre adván, Krasznahorka várában utotte fel muhelyet. Az. itt ~eretett , pénz Ferdinand melképével vala ékesítve, de nyolcz lat ezüst helyett egy márkára, csak egy
lat vala szamítva, a mi számtalan panaszra szolgált alkalmat.
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Nem tudni mi okból Bebek elhagyta Ferdinand pártját, és Zápolyához s zegődött, pénzveröi foglalatosságát folytatva.
1556-ban mind Bebek Ferenczet, mind ennek fiát az elkövetett erőszakoskodásokért számolandókat,
maga elébe idéztette az országgyűlés, kik elmulaszták a megjelenést számüzettek több másokkal, kik Izabellának s fiainak János ~ s igmondnak Zápolya egyetlen magzatának pártját követték, sőt minden megbékélhetési kilátást konokul elnyomtak.
Buchheim Farkas és D ietrich Marcell küldettek ki a pártosoknak nyilatkoztatott nagyok ellen tetemes hadi készülettel, Tarczay Györgynek várai Ujvár és Tarkő hamar megbuktak, állandóbban védelmezte
Perényi várát Nagy Idát, de ez is kezükre került. - Nagy-Ida alól Krasznahorka alá .sietett a sereg. A két Bebek az atya s fiú a vezérek szándékáról eleve értesítve, mintegy 3000 főből álló, tö rökből és ma·
gyarból álló csapatot gyűjtött ősi várának megmentés ére, melyet merész ütközet által kívántak megszabadítani az éhséggel fenyegető megszállástól. - 1556-ban Mária születése napján csatára került a dolog,
aleinte a német csapatnak k edvezett a szerencse, de hamar megfordúlt, s a Bebekek nevezetes zsákmány·
!!Yal és hadi szerekkel, végre 300 fogolylyal mentek be Krasznahorka falai k özzé, mig a császáriak az
Ordögfö nevü hegyen át a Szepességben kerestek menedéket.
Bebek megunta a háborúságot s Izabella udvarához költözött. - Ferencz erős zakos halállal múlt ki.
- György pedig azon rendetlenséget, mely az erdélyi udvarnál uralkodott, nem türhetvén, barátjai közben·
járása által Ferdinanddal megbékült, de állhatatlansága ismét János Zsigmondhoz ragadta, ekkor 1567-ben
Miksa császár k emény parancsot ada Schwendi Lázárnak Bebek birtokának elfoglalására. - Szádvár vá·
rát Patócsi Zsófia tántorithatlanúl védelmezte, s a császári vezérnek sz;ibad menet és lovag kísérete mellett
adá át a romokat. --:--- Kern kevés fáradságba telt Krasznahorka megvétele a jeles hadvezérnek. - György,
birtokainak elvesztése után meghalt Erdélyben, 3 leány gyermeket hagyva maga után, s így benne a pelsöcziek férfi ágazatja kimulván a birtok a koronára szállt.
A Bebekek után nem kevésbé dicső nemzetség birtokába jutott Krasznahorka. Gyökerei ezen Nemzetségnek a magyar előkorból származnak, s ágai napjainkban is delin zöldellenek.
Nem vak szerencse, hanem vérrel és munkával szerzett érdem igtatá az Andrássyakat Krasznahorka
birtokába.
Apostoli királyunk 1-sö Istvánnak uralkodása alatt, erejéről hirhedett el Andorás, s a jámbor fejedelem
vitézségét jutalmazandó az erdélyi székelyek főnökének nevezte.-Ezen méltóság úgy szólva örökleg maradt
meg a nemzetségnél, mig 1571-ben Zápolya Zsigmondnak halála a kormánybani változást nem okozta. Ketten vágytak Erdély kormányára, - Batory István utóbb Lengyelország legnagyobb királya, s Békésy
Gáspár, kit a császár pártola, s kinek seregéhez Andrássy Péter a székelyeknek akkori vezére 2000 fegyverest vezetett. - Bátoryé lett a diadal, Békésynek s minden szitóinak futni kellett, ekkor szakadt Erdély·
ből Magyarországba Andrássy Péter is, nőjét és gyermekét odahagyva, jobb idő reményében, csak életét
és fegyverét mentette meg . ..._ Rudolf császár Andrássy hűségét jutalmazni kivánván 1~78-ban _Kraszna horka kormányát reá bizta. - Ezen vár ekkor a Magyar és Török birtok között vonalt alkota, s igy szem·
füles embert kívánt. - Öt év múlva Andrássy Péter örök adományként nyerte meg Krasznahorkát, s a
Szentkirályi czimet a Krasznahorkaival egyesítette.
Nem háboríták a vár nyugalmát Bocskay, Bethlen és Rákóczynak: villongásai, egyedül 1678-ban je·
lent meg a vár előtt T ökölynek csapatja, mely vitéz védelem után, midőn az őrizet nem remélhetett Bécsbe
menekült urától segedelmet meo-adta
magát. - Az Andrássy és Tököly nemzeüiég rokon vala, de sem fe0
nyegetés sem csalogatások ~em valának képesek a hű várúrt Báró Andrássy Miklóst királyától elvon~i;
Tököly az utólsó szerhez folyamodott ·és saját kezével irt l13velében (mely a nemzetség levéltárában rnaig·
lan látható) azzal fenyegeté, hogy birtokát tűzzel vassal pusztitandja, s midőn B. Andrássy Miklós ez ~I tal
sem rendíttetett meg, a dúlási parancs kimondatott, de 6000 arannyal, mely összeg Andrássy vagyonamak
egy rész ét elnyelé, elháríttatott. - Tököly adott szavát nem teljesíté, han em folyvást birtokában tartotta a
várat, mi által kényszeríté Andrássy Györgyöt, ki törhetlen akarat.ú s hüségii atyjának örököse leve, hogy
Tököly pártját kövesse. - Schulz Generális. f~lső ~?·gy~rorsz~gnak. Ep~i:je_sen t~~J'..áz.ó vezére 1685-ben
több pártos várakat megvévén Krasznahorkat is czel~l tuzte ki, de 1pa1]a itt haJotorest szenvedett, mert
egy évig tartó ostrom után sem juthatott a várnak birtokába.
.
Más sors érte Krasznahorkát midőn a hont Rákóczy Ferencz alatt nyugtalanságok tépdelték. Andrássy István Rákóczynak zászlóját követte, s tábo~·noka volt, testvére pedig Gyö~·gy a gya~o~~ágna~.;.
generálja, - ügyességük által Rákóczynak különös bizalmát nyerték meg, az utóbbiról memo~iJaiban is
tisztelőleg emlékezik, azt mondván felőle, hogy a N.-Szombati ütközetnél egyedül ö teljesítette ~iven köte·
lességét minden vezérei között. - Reá bízta Rákóczy a hatalmas Forgách Simonnak őrzését, ki Bercsényi
által azzal vádoltaték, hogy az esztergomi vár, hiítlensége által veszett el. - Forgách eleinte Krasznahorkán azután a szepesi végre a munkácsi várban őriztetett.
' Többé Krasznahorka nem látott ellenséget, s falai csak örömlövéseket hallottak.
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A vár történetének. legujabb viszontagságaiho~ t~rt?zik, ~ogy 181 ~-ba~ förg~teg alk~lmával ~villám
a várba csapott és ez leegett. - Az utókornak emlekul es a vidéknek diszeul Grof Festetics Mária, Andrássy György grófnak boldogult anyja, ritka buzgalommal a várnak nem csak azon részét mely a vészt
terjesztő tűz által szenvede~t, hanem azt ~s, mely p~~zta omladv~nyként állva eny~s~etét hird~tte, ~edél alá ·
tétette neki köszönheti a vidék ezen szep koronáJat, mely a Jeles rozsnyó-torna1 uton utazokat tiszteletes
büszk~séggel üdvözli, s a múlt kort csinos alakban varázsolja a nézö elő.

*
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Egy minden oldalról hegyektől környezett, alig 1 1/ 2 D mértföld területi.í. völgy éjszakkeleti sarkában, - éjszak felé közvetlen egy erdős hegysorra támaszkodva, dé~·e és nyugatra pedig az alatta elterülő helység házsorai által körülvéve - áll a mészkősz1klás krasznahorkai bércz ; - tetejében a régi kort képviselő három szögben épült várral, melynek
sarkot képező bástyái - mint mindmegannyi kapocs - füzi össze azon három emelete~,
mely a déli oldalról tökéletesen kivehető s a keletre néző templommal együtt a várat képezi.
- E vár építési modor tekintetében nem egyöntetií, mert mig a második emelet részben, a
harmadik pedig egészen az eredeti ősfalakból álló szikla alapra épült labyrinthszeri.í. váracsot képezi, addig az ujabbkori s egyszerűbb elsé5 emelet m ester ségesen készült alapon a
j elenlegi lakosztály0kat foglalja magába1:1.
Ezen fellegvár - melynek alapraJZa az 1-s{) ábrán látható - a múlt századokban
A krasznahorkai vár alaprajzának ma9ya1·ázctta.
A) A Sz. J ános kápolnája. a) A vár külsö kapuja. B) Előudvar. b) Lépcsö a foktérre. C)
Foktér (terrase). e) Gr. Andrássy Jstvánné szül:
Festetics :Mária grófnő sírboltja. ez) Főkapu. D)
Al só udvar. d) Felmenet a templomba. E) Vár
templomé e) Sekrestye. Serédy Sófia tetemei itt
őriztetnek. F) A kapuör laka f) Legalantabban
fekvő bástyaboltok, pinczék, istállók - az emeletben lakosztályok, régiségtár sat. G) Őrszoba.
g) Fölső kapu. H) Elötornácz; felette az úgynevezett Rákóczy szoba s mütár. h) Bejárás a
várbeli földalatti börtönbe. 1) N yugoti bástya,
benne a várbeli malom. i) Kamara s pincze. K)
Kistér. k) Sz. háromság oszlopa. L) Bástya. 1)
levéltár. M) Bástya bóltozat; az emeletben a
vári disztermek s a templomi karzat. m) L épes ő
a kútudvar felé s a Sz. háromság oszlopához
N) Sütőház s kamara. n) Éjszaki hosszú folyo só.
0 ) A kút udvara. o) A vári kút. P) Középső részben fedett út. p) Konyhák. R) Különféle lakosztályok. r) Golyó kamara. S) Legmagasabban fekvő bástya. s) Felső udvar. T) Legmagasabb foktér. t) Éjszakkeleti nagybástya.

külső erődítésekkel is volt ellátva, s ezeknek nyomai még a mai napig is a várhegy környékén feltalálható sánczok maradványaiból felismerhetők.
A várhegy déli lejtőj én fölfelé haladva, mintegy közepe táján egy - dió és hársfák
árnyába rejtett - kisded kápolnaszerű építmény áll homlokzatán a bold. Szí.íz k épével, e
hely képezi az itt évenkint kisasszony napján tartatni szokott búcsú alkalmával az ide zarándokolt hivek első ima helyét. Följebb haladva a hegy tetején a várkapu előtti tért a szent
János kápolna foglalja el, hol egy vasrácsozat által környezett, - két előoszlopra támaszkodó gömbölyü tető alatt a k ezében keresztet tartó szent János kőből faragott szobra áll a
fölébe festett sz. l élek és angyalfők által környezve; meglepő a szorosabban vizsgálóra néz've
azon különös ízlés, mely e kápolna festésében nyilatkozik, hol is a festő mind a szent lelket
mind pedig az angyalfőket, a megszokott fehér helyett a legbarnább szinben állítá elő, ~
m ely ha művészeti tekintetből nem is, eredetisége miatt mindazonáltal említést érdemel. l\lind ez, mind pedig a fent említett kápolna ujabb korra mutat, de hogy melyik várúrtól
veszi eredetét azt teljes bizonyossággal tudni nem lehet.
A k ápolna előtti téren, egy kis emelvényre vannak felvonva a három százados ágyúk.
- Ezen .alvó tanúi a lezajlott viharos múltnak, oly néma hallgatással néznek le az előttük
elterülő -tájra, hogy a rajtok levő feliratoktól eltekintve, alig ösmerne r á valaki bennök azon
csaták érczhangú mi.iszerér e, melyek a XVI-ik század közepe táján Krasznahorka birtoka végett
vívattak. - Itten van a nevezetes idők nevezetes emberének, Pelsőczi Bebek Ferencznek k ét- sa.
'
Ját nevével és czimerével ellátott-ágyúja, s a II. Miksa császár czimével s az osztrák sassal diszelgő
harczi zsákmányként elfoglalt óriás ágyú, ezekkel egy sorban áll továbbá egy- csak az öntő,
Rudolphus Binger nevét viselő s végre egy az előbbiektől mind anyag tekintetében (a mennyiben amazok czink vegyületií rézből (Stuckmetall) ez pedig vasból van öntve) tökéletesen
elütő, külsejéről itélve körülb elől két százados minden felirat nélküli ágyú. - A II. III. IV.
V. és VI. áb rán látható 2 - 6 számu ágyúk s ill etőleg ágyúcsövek, kerek e iktől már régeb-

2-ik ábra.

3-ik ábra.

4-ik ábra.
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ben megvált korhadozó mozdonyaikon fekszenek, szaqad ég alatt daczolva a mindent megemésztő idővel. S ily fel nem szerelt állapotban nyugodott ha~dan a vár védelméül felállított
tekinté_lyesebb ágyú~elep~ek e~en egyi~ része, azon családi osztály óta, - mely társait a
bet.tlén és oláhpatak1 grófok birtokáb ~ JUttattá - egész az 1848-49-ki függetlenségi harcz
kitöréseig; amikor is a 2-ik 5-ik és 6-ik számú ágyúk - habár súlyok miatt nem is felelM:.1gy:.1r Orv osok és Term észetvizsgálók Munkálatai.

54

426

42 7

tek meg egészben az újabbkori mozgékonyabb hadviselés igényeinek, - Gömör megye részéről fölszerelve, még is hatalmas tényezői valának a gyérfegyverzetű honvédség által diadalmasan kivívott ütközeteknek. - A világosi catastropha utáni napokban, a két első Szegedről, az utóbbi pedig a lőcsei piaczról - hol súlya miatt vesztegelni volt kénytelen vitetett vissza, a családja emlékeit kiváló becsben tartó tulajdonos reclamatiója folytán illetékes régi nyughelyére. :- Ezen idő óta, csak is az országosan nevezetes és örvendetes eseményeket vagy tulajdonosuk családi örömünnepét hirdeti érczhangjuk a vidék lakóinak. Most legutóbb is ők fogadták üdvözletök első „Isten hozottjával, e várat f. 1867-ik évi Augusztus hó 19-én látogató m. orvosokat és természetv'izsgálókat. - Az ezen áo-yúkon
levő. felírások s czimerek, a mellékelt II1 , II2 , IV, , IV2 , V, , Vlll VI!! , alatti rajzok által°bőveb
ben u:;mertetnek meg.
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K özvetlen az ágyútelep mellett nyilik Krasznahorka egyetlen, keletfelé néző kapuja, a
tetejét diszitő há1·om külön álló kőszoborral, mely két koronás alak közöttálló, lángpallosát
magasra emelő angyalt ábrázol. A szobrok alatt a kapu ivezetén ezen chronostichon olvasható:
„Ut tUtlor slt portUs posUere fratres sUb MaJoratU baronls
franCisCI anDrássI."
Belépve a kapun, egy kis elöudvarban találjuk magunkat: hol baka a vár külfala,
jobbra egy ujonnan épített vaslépcső áll, mely egy emeltebb tisztás térre vezet, hol a háttért a gróf Andrássy György ált.al épített krypta képezi, homlokzatán egy féldombor művű
szoborcsoportozattal, mely a személyesített hit-, remény- és szeretetet jelképzi. :_ A faragvány alatti következő felirat :
„Cineribus optimae matris. MDCCCXXVIII."
minden további magyarázatot nélkülözhetővé tesz, mert ez nem csak azt mondja meg, hogy
e krypta gróf Andrássy Istvánnő szül. : Tolnay gróf Festetics Mária kegyeletes emlékének
van szentelve, hanem tudomást ád egyúttal azon korról is, melyben az emeltetett. - E helyt
nyugossza tehát az életfáradság teljes napja után, csendes örök álmát azon ritka nő, kinek
jellemében csodálva tanúljuk ösmerni a legszentebb női gyöngédséggel párosított tevékeny
férfias erélyt, kinek a mig nemes szive, - érzelmeinek kincseivel - családjának boldogságot s a szenvedőnek enyhülést igyekezett szerezni, addig magas lelke a munkásság terén
fáradhatlanúl hatott és alkotott. - Soha nyugodni nem tud6 tevékenysége nélkül romokban
látnók heverni a jelenleg még meglehetős ép álla,potban levő Krasznahorkát; mert csak is az
ő erős akarata hárította el az 1818-iki ti.izvész okozta nyomokat, s ősei iránti tisztelettől
ösztönözve, emelé az ezekről az utódokra maradt várlakot oly állapotba, melyben az jelenleg áll.
Az alig 4 öl hosszú előudvarból vezet egy második kapu a tulajdonképeni vár első udvarába, melynek elején jobbra a vári templom lépcsőzetének ajtaja nyilik. Kedves, .mondhatni jótékony hatást gyakorol a kedélyre, ha e komor tragicus falak között, váratlanúl oly
áhítatra ragadó helyre találunk mint ez imahely, mely művészi festése mellett a lehető legegyszerűbb, s melynek ez egyszerűsége annyi elragadót, oly sok vallásiast rejt ! A faragványokkal
ékes fehér oltár, - melynek kúpozatos felső részén foglal helyet a vár védasszonyának, a
csodatev() hold. szűz Máriának régi festésű mellképe, melynek tiszteletére s dicsőitésére za54*
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rándokolnak ide messze vidékekről az évenként többször itt tartatni szokott búcsúk alkalmával az áhitatos hivek. Az aranyozásban gazdag szószék s a háttérben eh·ejtett kisded de ízletes orgona, többi ékei ezen templomnak.

lyek egyikével közvetlen a bejárat fölé helyezett egykori vári kúlcsárnő arczképe alatt találkozunk, s mely ekképen hangzik :
„A külső csapások után tudjuk becsülni a szerzett belső csendességet.''
Belépve az előtornáczba balra, a levéltár s egy folyosó ajtaja feletti tért, Nabuchodonosor ~egaláztatásának symbolicus képe foglalja el, alatta egyoldalról eme felirattal :
„Nabuchodonosoris humiliatio et exaltatio. - Dan. V. 30. 33."
más oldalt pedig eme oktató szavakkal :
„Disce homo, disce cinis, submissa incedere fronte:
Elevet hanc tumidam deprimit astripotens."
Valamint ez, úgy több más e helyiségben levő képek, csak is az elhomályosodott eredeti
hátterére tett másolatok.
A második eredeti kép, mely a vizsgáló figyelmét magára vonja, egy csoportozatot képez, hol a középen álló pór körül csoportosulva látjuk minden polgári és egyházi rang- és
rend képvis előit, kezöket a pór vállára nyugtatva; mig ez kezeiben két fehér lapon e két
mondatot tartja; - s pedig jobbjában :
„Rustica natura tenet sua jura."
baljában:
„Oonservo Patriam, conservo me ipsum. "
Mig itt a nemes egyetértés jelképét nézzük, addig az átelleni falról a szakadás egyik
emberének képe integet irántai :figyelemre. - Egy majd nem élet nagyságban festett lovast
ábrázol ez újabbi kép, zsinóros mente, kucsma, kard, szóval, a régi insurgens nemesség harczi
készületeivel ellátva, s a mi a legkülönösebb, egy lova nyakára csatolt dobbal s kezeiben
két dobverővel; azonban ha igy távolról szemlélve nem is értjük e különös felszerelést, közelebbről tekintve nem csak magyarázatát fogjuk megtudni annak, hanem egyúttal az ill ető
lovas vázlatos életleirását is sajátunkká tehetjük a képen l évő feliratból , mely egy virágfüzérrel környezett s két részre osztott táblára irva igy hangzik : (jobb oldal)
„Haec Persona: Senectute formosa, vulgo Dobos András, olim famosus Tympanista
Principis Francisci Rákóczy et comitis Nicolai Bercsényi; illo Tempore ipsius Tympana ita
resonabant :
, ,Jó Urunkra fel támatunk,
Semit nyertünk csak vesztetünk,
Országunkból ki bújdostunk,
Magyar bortúl elmaratunk."
His finitis, et suis Dominis desertis. (bal oldal) Eadem praelaudat~ Persona actu Vivit sub Protectione Andrássiana, servit Anni s
40. in Arce Krasznahorka, modo vero in dangore Tym panorum taliter edit Echo Sonmn :
„Új királynénk jó Asszonyunk
légyen nékünk Protectorunk,
Hűségében meg maragyunk,
Vivat, vivat úgy dobolyunk."
Mely korból ered e kép azt nem csak a fent idézett felirat, hanem egyúttal a kép alján
lévő is tanusítja :
„Picta in Arce Krasznahorka Anno 17 4 7."
Ezen kis alig nehány négyszög ölnyi előszoba úgy látszik egész tárháza az élet sokoldalúságának; mert mig a vári kulcsárnö képével szemben a házi csend tiszta boldogságát
látjuk, a Nabuchodonosor megaláztatásában a sorsmérte keserű csapást tanuljuk ösmerni,
·és mig a fent említett csoportozatban a békés egyetértésnek eme symbolicus képviselői iránt,

Az oltárt?l - mely .a bejövettel szemköz~ áll ---; jobbra nyílik a sekrestye, hol az ily
helyeken lenm szokott misemondó ruhákon k1vül, Krasznahorka egyik legnevezetesebb ős
ereklyéje őriztetik; t. i. a vár egykori asszonyának- Andrássy Gyula, Manó és Aladár grófok dédősanyja- Serédy Zsófiának mumia szerű hullája; ki is élte virágjában mint I. Andrássy
István neje, másfél századdal ezelőtt halván el, a váraljai templom, fölötte nedves sirboltjába
tétetett örök nyugalomra; hol minden bebalzsamozás nélkül kiszáradott teteme több mint
100 éven át maradott ép állapotban, mig a mellette fekvő többi néma lakói e rideg boltnak,
egészben megfelelve a természet ez örök törvényének: „porból lettünk, porrá leszünk " végleg elsenyvedt állapotban találtattak. - Innen ki~melve hozatott j elenlegi helyére, h~l üveg
koporsóba zárt, fekete selyembe öltöztetett-tetemei kegyelettel őriztetnek.
Az első ud.:a1~?n, a templomtól fölfelé haladva legelébb i,~ balr~, egy régi edényekkel
és butorokk.al tomott szobát találunk, hol azonban egy 17 62-bol eredo nagy cserép fazékon ,
nehány régi órán s egy a vár fénykorából eredő tuba - stentorián kivül alig találunk más
említésre méltót.
'
"Ezen udvn:r végén va~ a hajdani őrszoba, mely a későbbi korban a vári káplán lakhelyeul szolgált, Jelenleg pedig egészen elhagyott állapotban a várlátogatóknak falaira irt neveit őrzi; délfelé néző ablaka a legszebb kilátást nyújtja az átelleni hegyektől környezett
völgyre.
„
Egy. lánczvéddel erő~íte~t tölgyfa kapu a második ?-dvar elötornáczába vezet, melynek
sotét bo~tJa alá belépve .mmdJá~·t a vasrácscsal .elzárt vári börtön s két régi sirkő veszi igénybe
figyelmunket,, amazt t. i. a vári börtönt, - mmt mely örökös egyhangú, mindenütt egyforma s a régiség búvár előtt már tökéletesen ösmert építési modora miatt kisebb érdekiit elmellőzve, fordúljunk a fent említett sirkövek vizsgálatához ; ezek miként azt a részben
leporlott ~?liratok. töredékei ~izonyítják szinte az Andrássy család ereklyéi közé tartoznak.
- Az elso mely Jobbra , két ivezetes kapu közét foglalja el, Erdélyből Magyarországrai kijövetele által a gróf Andrássy- csalá~ újbóli. alapítójának- az 1561-ben elhúnyt SzentkiráÍyi
Andráss:y Péternek I. Ferdmand király kmevezése folytán Krasznahorka vár kapitányánaka második ezzel szemközt fekvő pedig, az 1596-ban elhalt Andrássy Jánosnak lőn emelve'.
Ezek nehány évvel ezelőtt a rozsnyói templom kryptájából hozattak jelenlegi helyükre.
Az el.ötoi:nácz végén nyilik, egy kisebb szerű kamarától jobbra, az úgynevezett száraz
malomhoz1 beJárat, melynek 6-8 öl hosszú sötét folyosója egyik szöglet bástyának alsó
osztályáb~ ':~zet, hol egy na&'y, későbbi korban készül~ vizgyűjtésre használt - famedenczén kivul, még az eredeti malom egyes töredékei u. m. kerekek, tengelyek sat. láthatók.
A már többször említett előtornáczból jobbra két ívezetes nyilt kapu vezet egy kis
, té,rr~, melyet nagyrészben egy köböl épített, emelvény fogla! el, tetejében a szent háromság
köböl faragott oszlopával, melynek eredetéről azonban a feliratok tökéletes olvashatlansága
miatt, úgy szólván mit sem tudunk.
Ezen kis térről jobbra egy tökéletes jó karban levő lépcső vezet fel a vár második emeletébe,. mely a reá nehézkedő viszontagságok daczára nagy részben ép állapotban van, s a
családi nevezetességek őrhelye; - a hol a bemenő legelőször is az ajtó ívére irt ezen üdvözlé> szavakat olvashatja : „Szives üdvözlés ezen várnak szeretet birtokosához. És kedves
fogadása minden jó intézettel ide jövőnek. 1825 Eszt. Böjtelö hava 5-én."
E lakosztályban előre vélem megemlítendőnek azon az ajtók fölé irt jelmondatokat, me1
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áhitatos szeretet szállja meg lelkünket, addig a nagy idők tanúja eWtt, azon kor iránti csudálattal határos tisztelet ragad el minket.
Az élet sokoldalúsága tárházának mondtam e helyet, s úgy hiszem csak is ujabb bizonyítékát adom ezen állításomnak azzal, ha :figyelmessé teszem a szemlélőt egy újabbi képre,
mely a mértékletesség útján szerzett hosszú élet egyik ritka példányát állítja eWnkbe azon
házas párban, kiket e kép egymás mellett pór ruhában, a fér:fit, kezében tengeri csővel, a nőt
pedig a földön ülve ábrázol. - A kép felirata következő:
„A magyarországi hosszas életnek ritka példája.
Rovin János, Rácz nemzetből, Görög hiten való, a ki 1552-ik esztendőben született, és Temes-Vármegyében a Caransebesi Districtusban, Szadova nevii faluban lakott, élt 172. Esztendeig, I. Ferdinandus, II. Maximilianus, II. Rudolphus, II. Matthias, II. és III. Ferdinandus, Leopoldus. Josephus és VI. Carolus, tudni illik ki]entz Magyar Országi királyok alatt;
még is az 1724, esztendőben, a mint ennek előtte, egészséges és fris vala. - Feleségül vett
magának, Sára nevii Rácz L,eányt, a ki 1560. esztendőben született, ki is azon 1724. esztendőbPn 164. esztend()s vala. Elt ezen házas társával 14 7 esztend()kig, a felebb megemlített
esztend()ben. Szült attól Sz:í.mos gyermekeket, a kik között a legkisebbik :fia 116 az unokájának pedig unokái 35-36 esztendősek az esztendőben valának. - Az eledele mind a kettőnek volt téj, és hamv alatt sült Török búzából való pogátsa. A ki azért hosszú életet akar
élni, tanuljon ezeknek Példájokkal sziikön és mértékletesen kenyérrel s tejjel, és ennek fogyatkozásában Vízzel élni."
Ezen kép az eredetiről - mely mögéje van téve - másoltatott Czauczik József által
Lőcsén 1823-ban.
Az utólsó kép mely e szobában látható egy udvari törpét ábdtzol, rózsákkal ékített
csörg() sapkában, jobb válláról balfelé függő csikos szalaggal, melyen két dobverő csügg, s
jobb keze mutató ujján fehér galambbal. - Ezen különös kép alatt következ() jellemz() szavak állanak :
„Nascendo Saxo, Tacendo Hampo.
· Silendo Vivo nemini Noceo.
Picta in Arce Krasznahorka Anno 1744."
A képeken kivül említést érdemelnek még a fegyvertárból ide ~íttett harczi készletek s
egyéb nevezetességek, melyek az e czélra készült faállványokon foglalnak helyet: látható
itt 6 vas sisak, - rézcsillagokkal ki,vert - s egyszerii mell- és hátvértek, - vaskeztyiík,
karlapok; továbbá 2 művészien alkotott sodronying; - két régi dob üst érczből; - két
csatakígyó, mely közül az egyiken gyüjtó lyuk helyett egy különös szerkezetű zár van, mely
a mai löfegyvereken levő lakatot akarja pótolni; - egy öles puska 5 lábnyi idomtalanul
faragott ágygyal, mely a hiányzó lakat helyét tekintve, ügy látszik, azon első id()szakból
való, melyben a lőfegyvereknél mellőzni kezdték a kanóczot; - vannak itt továbbá félholdas és horgas lándzsák, némelyike szurkos kötéllel körül csavarva, -- szurkos kötegek, ágynélküli sánczágyú- és tölcséres puska-csövek vas tölW vesszé)vel; egy két láb hosszú
tekené)s béka paizs; - s végre, mint nevezetességet egy több mint 5 fontot nyomó szívalakú
lakatot, továbbá ()s - elefant - vagy valamely más vízözön eWtti állat lapoczkáját s farcsontját és az állítólagos Bebek kanalat, - melyet a rege szerint az első Bebek, vagy még
akkor Bubek, mint juhász használt - vélem megemlítésre méltónak.
Ennyi sok mindent tartalmaz e kis helyiség, honnan egy a kijárással szemközti ajtó a
tulajdonképeni vári diszszobákba vezet. De mielőtt ezekbe belépnénk, vegyük figyelembe
az ezekbe vezet() ajtó külrészén levő feliratot, mely ekképen hangzik :
„Mi a boldogság? Az élet javai használásán örvendeni? Ez mer() gyönyörliség; a léleknek nyugodalma, ez valódi boldogság."
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Belépve az első szobába szemünk mindjárt eme a bevezető ajtó fölé irt mondattal találkozik:
„Nil superi melius elemen ti Principe terris praestant."
Az egymásba nyiló három szoba, melybe jelenleg vezetendem az oh-asót, rejti a várbeli
legbecsesebb tárgyakat. - Az Andrássyak családi képein kivül itt láthatni nagy részben a
régibb korból felmaradt nevezetességeket is.
Mindjárt az első szoba falain díszeleg Nagy Frigyes, II. József, I. Napoleon, XVI. Gergely pápa, a Reichstadti herczeg, I. Ferencz, Mária Therezia s Mária Luiza arczképe; mely
arczképek, ha tisztelet és becsülést igen is, de tüzetesebb magyarázatot nem igényelnek azért,
mivel nevezetességök folytán ez ösmerős vonásokra minden művelt s a régészetet kedvelő
egyén élénken emlékezik.
De annál inkább igénybe veszi a magyarázó leirást, e vár egyik legbecsesebb és legnevezetesebb miikincse, Szilágyi Erzsébet eredeti arczképe; mely egyedüli s melynek eredeti
voltát a j ellemző rajz folytán senki sem vonhatja kétségbe; s ha valaki akadna ki ezen állítás 1hitelességében netalán kételkednék, legyen szives elolvasni a m. orvosok és természetvizsgálók VII-ik nagygyülése munkálatai közt megjelent e tárgybeli értekezését Pulszky
Ferencznek, a ki Hunyady Jánosnő - Szilágyi Erzsébet - Corvin Mátyás édes anyját ezen
kép által ábrázoltnak állítja. - Mestere Pseudonym név alatt ismert némethoni Barbári,
kinek olajfestményei fölötte ritkák; különben a magukat még biztosabban tájékozni kivánó
műértők részére, útmutatóúl szolgálhat az e képen látható festői jegy, mely egy botra teker()dz() két arany kigyót ábrázol. - A turbán fajta főék redői közül, - melyet Szilágyi Erzsébet visel - az arany korona öt ága tündöklik elő, nyakán sűrű sorokban aranyláncz
díszlik, mig vállán prémes zöld mentét visel; jobbjában aranyalmán álló s csőrében hasonérczből készült gyűriit tartó hollót, baljában pedig arany-jogart s olajfaágat tart.
A másik nevezetes kép V. Ferdinand királyunk :fiatal kori - rézmetszetű - arczképe,
melyet a fejedelem gyermek korában, kezeirásával együtt, Gróf Andrássy Györgynek ajándékozott. Abrázolja pedig e kép a fiatal koronaörökösnek egy állványra helyzett mellképét;
az állványon e felírással : „Principi juventutis." A rajz alatt az osztrák birodalmi czimer
két oldalán e felirat olvasható :
„Signum. Aenaeum. regi Principis archiducis. Ferdinandi. Austri. Imp. Caes. Francisci.
II. Fili. N. Max. Regnorr. Hungar. Bojohoem. Haeredis. Vindbonae. An, Aet. S. XI. Ad.
Vivum. Effictum.
legalól pedig irva láthatni e pár szót :
„Dono dedi Comiti Georgio Andrássy. Die 12. Apr. 1806. Cassovie Ferdinandus m. p."
E szobában van a legszebb aranyozott antik márvány asztalkák mellett, a legjobb ízlésben készült ujabbkori bútorzat mozaik munkával, mely mozaik, fából fába téve mythologiai
képeket ábrázol; kivitelében párosítva látjuk ügy a rajzolói, mint a faragói ügyességet és
pontosságot.
Azonkivűl van e szobában egy igen régi és szép l 1/2 láb hosszú 1 láb széles és magas
faragásokban gazdag rózsafa szekrényke. - Az ennek fedelét tevő kép az első paradicsomi
napokat tünteti elő; ugyanennek előrészén (Európa felirással) maga a személyesített Európa, - kezében b()ségszaruval, lábainál harczi eszközökkel s a háttérben Bécs városával,
- a hátrészén pedig, a három ló ragadta (folhé>kön rohanó) napszekere ábrázoltatik. - A
mig a jobb oldalt ellepő faragvány, egy Ázsiai tájat, sziklás hegyek alatti régi modorú
várossal s az előtérben fekvő pásztort mellette lévé> oroszlánpárral állit előnkbe : addig
baloldalt, America felirás alatt, egy amerikai vidéken, az el<>térben álló benszülöttek láthatók.
Nevezetes még az e szobában lévé> két fali szekrény, mely ujabb korbeli s az Andrássy
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és Festetics grófi családok ügyesen metszett czimerével ékeskedik; ezt mind kettőt, valamint
a fentemlitett mozaik asztalt gróf Andrássy György adá anyjának Andrássy Istvánnő szül.
Festetics .Mária grófnőnek névnapi emlékül 1825-ben.
A második szobába menet, innen az ajtó felett e feliratot találjuk :
„Reges, Pyramidum Aegypti conditores, absorpsit oblivio; justorum gloriam grata servat memoria."
·
S belépve a második szobába· e kedélyes szavak üdvözölnek, melyek két pánczélos vitéz
által tartott táblán foglalnak helyt :
„Beatus homo, qui manet in Sua Domo,
Comedit album panem, vadit ad fornacem,
Habet cum omnibus pacem.
Bibit bonum vinum, laudat Dnnum Deum.
Picta in Arce Krasznahorka
F.
Anno 1748.
A.
E szobában díszlik a hires báró Andrássy Miklós gömörmegyei főispán s az egyesült
Andrássy és Monoky családok nagyteijedelmii birtokai örökösének életnagyságban fes tett
arczképe; valóságos hősi alak; kiréH-, ha e képet nézi az ember, szinte hajlandó elhinni azon
regét, mely rendkivüli erejéről tamí.skodik. - Ugyanis mikor érezte az izmos férfi a sz é lhű
dés első jelenségeit, megfogva egy asztal sarkát e szavakat mondá: „nem akarok meghalni; "
- de e perczben szélütést kapott s az élettelenül lerogyó hős oly erőt fejte ki végperczeiben.
hogy a megfogott asztal sarkát letörte.
De térjünk a való útjára a ,rege bizonytalan ösvényéről s nézzük tovább a régi nagyokat
s azoknak fentartott emlékeit.
A benyíló ajtó fölött függ Andrássy Antal rozsnyói püspök arczképe, ki roppant tutlodománya mellett az által is nevezetes lett, hogy inkább lemondott a püspöki javadalmak élvezetéről, semhogy egy lépést eltért volna az egyházi törvények által elé szabott kötelessé-

·„Si tan tum acrumnis vita constaret, quam acerbus vivere labor esset !
Si tantum deliciis, quanto terrore animos quateret mortis cogitatio !
Sed mala b onis miscuerunt benigna Superi manu;
Sic dulcior vcl levior fit vita, sic levior mors."
E szoba ugy látszik, a mennyiben a régi hosszú tölgyasztalról s a mint egy 40 db.
Attila' képével díszített bfükarosszékről következtetni lehet, ebédWnek használtatott.
- A falakat díszítő képek közül legnevezetesebb (Nagyméltóságú) Gf. Andrássy György
úrnak atyja István; - nagy anyja, Festetics Cajetanna szül : Stilfried, s ez utóbbi ősatyjá
nak életnagyságú arczképe eme felirattal, Stilfried, dux Bohemiae IX. Regierte Anno
896 , - "
Azon állításom mellett - miszerint e hely ebédlő gyanánt használtatott, ujab b
bizonyitékúl szolgál azon tény is, hogy - e szobába bejövet - a balra nyiló szárnyasajtó a cselédlakosztály folyosójára s az ezzel szomszédos· konyhaépületbe vezet : ez ajtó
fölött olvashatók ezen, - két pánczélos alak által tartott táblára irt - szavak :
„Corde piis genioque bonis
Domus ista patebit,
Ast geminis dubiisque viris
Lucus ullus adesto.
Picta in Arce Krasznahorka Anno I7 4 7."
A másik, e szobából nyiló ajtó, mely a család templomi karzatára vezet e szavakkal
nyílik meg, az e szt. helyre belépni akaró előtt. :

gektől.

Itt találtatik továbbá a vár újjáteremtője gróf Andrássy Istvánnő szül. : gróf T olnai
Festetics Mária csillag keresztes hölgy miivészien festett ifjúkori s későbbi arczképe.
De a mi e helyen legméltóbb megemlítésre, az a Rákóczyféle szekrény; mely eredeti
faragásai, gazdag aranyozása s régiségét még inkább tanúsító miniatur festései miatt, a vári
kincsek egyik legbecsesebbikét képezi. A mintegy másfél öl hosszú s 7 láb magas üveges szekrénynek bels ejéből csak is a mindent elfedő ' sárga selyem függöny látható; tulajdonképeni
tartalma nem ismertetik, miután ember emlékezet óta e szekrény mindig zárva van.
E szobából kilépve a harmadik szobaajtajának innenső felén fent e mondatot találjuk :
„Adhortatio
Francisci ad Fratres Charissimos

e?

Q dia Qda e; ones,

nos ~ roboret, con

Regnet, et Duret, in

Família Andrássiana

Haereditariorum Arcis Krasznahorka
Anno 1750.·
Túlsó oldalán pedig e sorok állanak :

.. '·

.

,..,.,,.

,:qui me invenerit
inveniet vitam, et hauriet Salutem a Domino. "
Proverb. e. 8. v. 35.

E hely nem csak egyedül az élők fohászai befogadására, de egyúttal a halottak kegyeletes emlékei fentartására is van szentelve.
Valóban meglepi a szemlélőt azon számos fekete ráma látása, melynek egynémelyike
e három szót : „higyj, remélyj, szeress!" a többi pedig családi czimereket tartalmazva,
a falat ellepik, azon három szó a család valamennyi élőtagjait illeti; mely - ha valamelyik ezek közül elhal - az il!!3tő halotti jelentését tartalmazó czimerével cseréltetik föl.
E helyen látható az U dvözítő és Szüz Mária mlívészien festett mellképe mellett,
a vár úr részéről különös kegyeletben tartott - anyjáról reá maradt - boldogságos szűz
képe.
Visszatérve az átnézetteken e' másodemeleti lakosztály már fent leirt előpitvarába
folytassuk vizsgálódásunkat ez emelet nyugoti s még nem látott részében.
A nyugatra vezető ajtó felett eme szavak: "Iparkodj a mulandókon örökké tartandókat
vásárolni." elolvasása után egy folyosóba lépünk, melynek közepe táján balra nyilik egy
ajtó az állítólagos Rákoczyféle szoba előpitvarába, hol azonban egy régi kőkandallón s magában a fentemlített szobában a fali festés maradványain kivül egyebet látni nem lehet ;
jobbra az előpitvartól van a családnak egy kisebbszerű muzeuma, hol az ásvány- növényfüvészeti s csigagyüjtemény mellett, egy pár régibb hangszer érdemel említést.
E helyről kilépve, a szemlélő vagy kevésbbé érdekes várhelyiségeket vagy pedig az
1818-ki t(iz okozta pusztulás nyomait fogja találni : ez okon tehát nem ereszkedem a vár
egyébb helyiségeinek mélyebb részletezésébe, hanem csakis még egyes e várban levő nevezetesebb helyeket fogók nehány szóval érinteni : ilyen a 87 öles vári kút, mely egy a pusztulás minden nyomait magán viselő udvarszerií nyilt helyiségen van s mely jelenleg a szükséges vizhuzó eszközök hiánya miatt használaton kivül - a történheW szerencsétlenségek
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai.
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elkerülése tekintetből - leszögezett vastag tölgydeszkákkal beborítva tartatik. - E kút
mig a lőpor f~ltalálása előtti korszakból veszi eredetét. - Sziklába (más eszközökkel) vájt
ürege 60 ölnyire poronddal volt betöltve, mignem később - mikor? azt bizonyosan tudni
nem lehet - egy halálra itélt, - de megkegyelmezett rab által, - ki bizonyos vallási
szertartás mellett kezdette és folytatta nehéz munkáját - tisztíttatott ki. - Ugyan ekkor
találtatott a kútat ellepő porond között egy emberi csontváz is.
A megemlítésre méltó helyiségek közé tartozik továbbá a golyótár, hol a váriágyúkhoz
való vasgolyókon kivül, nagy mennyiségű szurkos koszorú van letéve.
. E rn~atba tartoznának még a templom tornyában levő harangok is, melyektéH azonban
mmt csakis e században öntöttektől, megvonhatónak vélem a bővebb magyarázatot.
De nem mellőzhetem még végre az 1867-ik évi Augusztus hó 19-én nevezetessé lett
20 öl hosszú s. 1;Ilin~egy 3 öl. széles bástya.- boltozat (Casamett~) megemlítését sem ; melynek fényesen kivilágitott helyiségében, a Méltóságos Kubinyi Agoston alelnök úr vezetése
alatt e várat látogatásukkal megtisztelő magyar orvosok és természetvizsgálók, a vártulajdonos (Nmtgú) Gróf Andrássy György ur rendeleténél fogva e napon egyszerű villás reggelivel s szives magyar vendégszeretettel fogadtattak.
Midőn ezen igénytelen leírást bezárom, csupán még azon óhajtásomnak adok kifejezé t :
vajha külső festői szépségével . az egyszerű utasban is gyönyörérzetet ébresztő ezen krasznahorkai vár - az őshajdankorból a jelenidőkre maradt eme magasztos emlék - a mindent
hatalmába ejtő enyészettel még sokáig daczolna.

*

*

*

Ezen sok történeti tanulmánynyal összeállított értekezés felolvasása után Arányi L ajos
taná1· előadván, miszerint az e hó 15-én végbement ajnácskői kirándulás alkalmával egy
„történeti emléktábla-társulat" alakításának eszméje pendíttetett s ez eszme oly lelkesen lőn
felkarolva, hogy már akkor e társulat tagjául számosan aláirták magukat, minekkövetkeztében a társulat megalakúlta már most nem szenved kétséget s ő azt hiszi, hogy e társulat
legilletékesebben itt Krasznahorka várában nyilváníthatja magát meO'alakúltnak miután
e vár is. nem egyéb, mint. egy óriási emléktáblája a múlt kor nagy napfainak, ezek folytán
úgy véh, hogy a történeti emléktábla-társulat minden tagjának helyeslésével találkozik, midőn e társulat megalakúltát e nevezetes történeti emlékekkel biró vár falai közt hozza elő
ször nyilvánosság elé s jelenti be a magyar orvosok és természetvizsgálók társulatának, mint
a melynek keb?lében támadt s a melynek kebelében óhajt erősbülni ez uj társulat.
Kubínyi Agoston, dr. Kovács Sebestény Endre elnökök és Havas Sándor az emléktáblatársulat szép fölad~t~it emelték ki, a kirándúló társaság pedig Arányi tanárnak az emléktáblák létesítésében kifejtett buzgalmáért köszönetet szavazva, a „történeti emléktábla-társulat"
megalakúltát kedves tudomásúl vette.
Ezekután a rögtönzött gyi.Hés eloszolván, a vár többi. helyiségét tekintettük meg, mely
szemlénk után a vár birtokosa rendeletéből gazdag villásreggelivel láttattunk el. E villásreO'0
geli hely~ségének be1:endezés·e is egészen megfelelt a vár meglepő szépségeinek. Ugyanis a
belső bejárás melletti fenyőágakkal ízletesen fölékesített s fényesen kivilágított várpinczében találtuk a dúsan fölszerelt teritett · asztalt. A helyiség belőlről egészen úgy nézett ki,
mint egy fenyő ágakból készitett sátor, a pinczének mind fölepe, mind falai oly sűrűn voltak
fenyőágakkal beaggatva, hogy ezekkel a nehány szűk ablakrés is teljesen elzáratott s az
egész helyiség gyertyákkal lőn gazdagon megvilágítva. Az étkezés folyama alatt hallott több
lelkes pohárköszöntés közt kiemeljük különösen azt, melynek folytán a jelenvoltak által
elhatároztatott, hogy a kirándúló társaság fényes fogadtatásaérti köszönetünk szives házigaz-

dánk Andrássy György gróf urnak táviratilag jelentessék ki, mire a gróf urnak meleg szavakba foglalt távirati válaszát másnap Dobsinán vette a társulat.
Elhagyva ezekután Krasznahorkát, mintegy délelőtti 11 órakor érkeztünk vissza Rozsnyóra.
Rozsnyó.

A kies fekvésű , kiválólag iparos, annyi és oly soknemű viszontagságot kiállott Rozsnyó város lelkes polgárai mindent megtettek arra, hogy a kirándúló társaság egészen otthon
érezze magát s megtekinthesse mindazon pontot, mely akár ipari, akár történeti, akár természettudományi tekintetben érdekkel bir, - úgy hogy K.rasznahorkáról visszajőve a kirándúlók apró csapatokra oszlottak s az egyik az egyik, másik a másik érdekes pontot kereste
föl, s csak a déli 12 órakor kezdődött 3-ik közgyűlésben találkoztunk össze mindnyájan.
A közgyűlés után délutáni 2 % órakor először a rozsnyói szép és csak nemrégiben megújitott székesegyházat tekintettük meg; és valóban meglepő kellemes látványt nyújtott
e következetesen egy építészeti stylban tartott épület csinja és szépségei s különösen ki
kell emelnünk azon körülményt, hogy ámbár az épület legközelebb kijavittatván, tetemes
újítások eszközöltettek, de e javítások úgy történtek, hogy az épület odon styljának öszhangját egyetlen pont sem zavaija.
Innen kiment a társulat a város közelében, egy gyönyörű völgyben fekvő püspöki fürdőhöz.

A 18 káddal ellátott fürdő inkább csak a város polgárainak kényelmére, mint gyógyczélokra látszik alkalmaztatni s e tekintetben minden igénynek teljesen megfelel.
A fürdő kertjében Rozsnyó város közönsége igen diszes közebédet rendezett, melynél a
hazafias és szellemdús pohárköszöntések egymást váltották.
A közebédről visszatérve némelyek meglátogatták a minden ,tekintetben czélszerűen
berendezett s teljes szakértelemmel vezetett rozsnyói szeggyárat, mások pedig előkészülete
ket tettek a rozsnyói ifjuság által aznap rendezett s fényesen sikerült báh-a, hol is Rozsnyó
szép, lelkes hölgyei és a társulat fiatalabb tagjai éjfél utáni 3 óráig igen kedélyesen mulattak.
- l\:Iegemlitendőnek tartjuk még, hogy a bál tiszta jövedelme egy a magyar orvosok és természetvizsgálók által formulázandó bányászati pályakérdés dijául tűzetett ki.
Augusztus 20-án reggeli 5 órakor katonai zenekar ébreszté föl a kiránduló társaságot s
6 órakor mindnyájan útnak indúltunk Dobsína felé, *) hova délelőtti 11 órakor érkeztünk
meg s hol a város által tett vendégszerető előintézkedések folytán azonnal elszállásoltatván,
legott meghivattunk a város közönsége által a szép „Széchényi kert"-ben rendezett villásreggelihez, melynek megkezdése előtt Dobay Vilmos bányaigazgató úr a következő sok történeti tanulmánynyal összeállított, Dobsina múltját és jelenét szakavatottan tárgyaló értekezését olvasta föl :
Dobsina.
DOBAY VILMOS bányaigazgatótól.

„E város, okmánytárában találhatq okmányok szerint már a 14-dik század elején létezett
Ezen okmányok egyike szerint : Magister Bebek Domonkos és t2stvérei János és Péter
*) Rozsnyóról a Sajó szük völgyén Dobsinára 3 óra alatt vezető uton, merre mindenütt a vastermelés
nyomai látszanak, leginkább feltűnik Oláh-patak falu. A falu előtt szorosan az ut mellett áll kies kertben,
melyet a Sajó öntöz s dús erdővel benőtt jókora hegy övez, az Andrássy grófok csinos nyári laka hol
And1·ássy Károly gróf Manó, Gyula, Aladá1', három lelkes testvérnek atyja a hazai gyáripar .körül U:ár a.
ha;minczas években egy angol ~üvész társaságában fáradozott s hol most Manó gróf b9ldogult atyjának
művét nagy buzgósággal folytatja.
·
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mind Benedek fiai egyrészről, másrészről pedig ugyanazon Benedek fia László 1326. évben
az egri káptalan előtt megjelenvén, az elébb nevezett testvérek, utóbb nevezett László testvérüknek és utódainak átengedik örök időre az általa Szepes határának szélén, a Göllnitz folyótól kezdve a Sajó folyóig a Dobsina folyó két oldalán kiirtott területet.
Egy másik szintén eredeti okmány szerint, ugyanazon 1326-dik évben az előbbi okmányban nevezett László fia Miklós, Korponáról Do bsinára telepedett, s többféle német családnak a
szepesi káptalan előtt szabadalmakat biztositott.
Kachelmann János "Geschichte der ung. Bergstadte" czimii munkájában iija, hogy
Korponán már Kálmán király alatt a XI. század végén és II. Géza alatt 1145. körül a Rajna
vidékéről Jeruzsálembe vonuló német kereszteshadak telepedtek le.
Valószínű tehát, hogy a Korponáról ide költözött Dobsinaiak szinte a kereszteshadak
maradványai voltak. Erre látszik mutatni az is, hogy a dobsinai régi okmányokban a "Magistri Cruciferorum" kifejezés gyakran fordul elő.
1441. Dobsinát Zsigmond király két vásár tarthatásának jogával megajándékozta és
mindazon jogokkal felruházta a melyekkel a szepesi bányavárosok is felruháztattak.
17 56. Mária rrerézia Dobsinát még 3 vásár jogával ruházta fel.
E város lakosai a bányászaton és kohászaton kivíil más iparral úgylátszik nem foglalkoztak ; hogy a rézbányászat és különösen a vasgyártás itt már régente s kiválólag I. Mátyás idejében virágzott, bizonyitja ezen király által kiadott több rendbeli eredeti oklevél.
1466. Mátyás kir. egy Diós-Győrött kiadott oklevélben a dobsinai hámort emliti. Szóbeli hagyomány szerint pedig, Mátyás kir. Dobsina városát fegyvergyárának jelessége miatt,
dicsérő oklevéllel tisztelte meg, -- de e levél az okmánytárban nem található.
1475. Csetneki János Mátyás kir. előtt panaszt tett Bebek György ellen, a zenberghegyi rézbányák erőszakos elfoglalása miatt, minekkövetkeztében Mátyás kir. még azon
évben az egri kápta!ant ezen ügynek megvizsgálásával megbizta, 1483-ban a nevezett bányákat karhatalommal visszafoglalván Bebek Györgytől, a Dobsinaiaknak visszaadatja.
Hogy Dobsina bányászata és vasipara későbben is fontossággal birt bizonyítja azon
feltűnő körülmény hogy a közelmult századok forrongó idejében majdnem mindenkor mind
a két hadviselő fél által menlevéllel láttatott el, melyek nagy része eredetiben most is látható.
Legérdekesebb ezek között az Arszlán egri basa által kiál1ított hitlevél 164 7-ben, mely
Dobsina városa lakosainak szabad járáskelést biztosít.
Mindezek daczára ama nehéz idők e várost is megviselték és előmenetelében hátráltatták. De a legsúlyosabb csapás, mely Dobsinát érte az 1544. évben oktober 14-én éjnek
idején a törökök által történt megrohanása lehetett. Ez alkalommal ugyanis a város többhelyen felgyújtatván, tűzzel vassal pusztittatott és 350 egyén lánczra füzve elhurczoltatott.
Vallás tekintetében a Husz János tana már 1430-ban követőkre talált itt, és a hagyomány szerint a mai evang. templom azon időből veszi eredetét.
A legváltozóbb szerencsével küzdött e nép több mint 5 század folytán a sorssal, annélkül hogy állandóan virágzó jóllétre vergődhetett volna,· - csak e század első felének végefelé a 40-es években sikerült a felvirágzás némi biztos alapját megntnie és a haJadái;nak
utat nyitni.
A mi egyrészt az által eszközöltetett, hogy a község a földesuri jogokat megvette, és az
által magát szabad független lábra állította, másrészt pedig az által, hogy a dobsinai hegyekben bőven létező, de az előtt nem értékesíthetett kékleny és álany érezek élénk keletnek
kezdének örvendeni, ez által a lakosságnak bő és hihetőleg tartós jövedelmi forrás nyilván. \
De nem is tagadható, hogy e város azóta halad.
E város 30 évvel ezelőtt, összevissza hányt, sárban úszó faházakból álló, egy elhanya-
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golt elemi oskolánál egyéb közha.sz?-ű intézettel nem biró, nagyobb m,~~v~ falunál. több nem
volt. De mióta e város a foldesun Jogokat végkép megváltotta, az elolJáiók a város vagyonának czélszeri.ibb kezeléséhez láttak.
Igy történt, hogy egy ~j városháza, egy jól felszerelt sörfőző ház, ~~t új malo~, ~ vá~
patakon kőhidak építtettek a város nedves posványos teruleten fekvo 1észe1
t
ros vég'gfutó
i
'
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·
" é
tá
földalatti csatornák által kiszá rítattak, az 1855-ben a város 4 dét e puszhtott tuzv sz u n,
eayenesebb, szélesebb és egészen uj utczák hasitattak ki, ami pedig. legfontosab? egy e v~
r~st a Garan völgyeivel és a felső Szepess~ggel összekötő egészen UJ 2 mföldnyi hossszu1 ut
építtetett; ennek következése lett, hogy az elhanyagolt vasgyárat Koburg hcrcz.eg haszonbérbe vevén, a város jelenleg egy jól felszerelt szépen jövedelmező vasg~árral bir; a. vá1·os
terjedelmes erdeje most a tudomány követelésének megfelelőleg kezelte.tik és egy zsmdely
készitögép és njabb szerkezetű deszkafürészszel elláttatott. N eve.lés tekintetében, van ~ .:V~:
rosban jelenleg egy a szükséges tökével biztosított. jól beren~ezett kisded~v?da, v~n két ki~uno
tanító alatt gymnastikával és uszodával ellátott Jeles elemi és vasá~·nap1 iskolája,__ mel:r, mtézetekben közel ezer gyermek és fiatal részesül oktatásb~u; - létezik Itt 1200 kote~b.o~ álló
könyvtárral biró magyar német oh·asóegylet, s azonkivül egy, a szegény.eb~ sorsu ifjuság
számára alakított úgynevezett ifjusági köuyvt~r. Van e városnak eg·y Ka~z1.~0Ja, ~ városba~
a nagy Széchenyi emlékére alakított kis nyán mulató helye, a városon k1vul pedi~. egy te~
jedelmes népkertj e, végre a munk~tehetetlenné ...-ált bányászokat és azoknak ozvegyeit
és árváit segedelmező bányatársládáJa, sat.
Ha e város rövid egypár év alatt, annélkül hogy a kormány által csak a legkevesbb~
is segíttetett volna, saját erejéből annyira birt haladni, kétségbe ~em v_onható, hogy a ?aza1
kormány által a kellő figyelemben részesítve és különösen, ha az ed?1g maJ~nem egészen ~ány;~
zó, jó és czélszerű közlekedési eszközökkel ellátva leend, ezután is mé? rnkább ~aladm fo?.
Midőn a nagy érdekkel végig hallgatott értekezés folytán megismerkedtunk Dobsma
város nemes közszellemével, - a gazdag villásreggeli elköltése után meglátogattuk a, ;áros
által berendezett s föntartott kisdedovodát, hol Fábry Jánosnak az .óvoda derék vez~tőJének
eredménydús működése s az apró tanonczok szép előh.ala~ása közelism~résb:n .~észesult.
A kisdedovóda megtekintése után a bányák felé mdultunk és pedig eloszor hg. Coburg
Ágoston dobsinai vasbányáit látogattuk meg, hol a bái;iyamivelés ez.en ágának , kezelésével
Dobay Vilmos bányaigazgató úr szi':essége folytán m.egis merkedvén, muen az ugynevezet~
"Zenberg" világhírű kobalt- és mkoltbányákhoz. mdu~tunk'.. hol ezen nemzetgazdászati
szempontból annyira fontos érez termelésének módját tekmtettuk meg.
0
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És midőn láttuk azon bányákat, miknek tartalma képes v~lt egy . s~~gény elhagyat~tt
bányászközséget nehány év alatt virágzó, gazdag· várossá emelm, - ~mdoi;i láttu~, hogy itt
nem kell az érez után a föld gyomrába ásni, hanem csak szétrobantam ~ kiálló sz1~l~t, mert
az egész szikla 30 % vastartalommal bir, - midőn láttuk, hogy Dobsma l~kosa1 iparkodnak megérdemelni a természet dús adományait s szorgalmukkal, munkájukkal folyvást
emelkedni törekednek; akkor meggyőződéssé kerr_iényedett bennünk ~~?n vélemé~y,, ho~y e
honnak nem szabad tovább megfelejtkezni e dobsmaiak munkás ~ezeirol s ~ dob~mai heg~ek
kincseiről 1 hanem aondoskodni kell arról, hogy e szorgalom s e kmcs leheto legjobban értékesíthető ]egyen. Es mi más által volna ez eszközölhető, mint a kereskedelem. életere,
a szorgalom legföbb gyámola a - vaS?.~t áltai. Legyen vasutja Dobsinának és e kis város
rövid idő alatt világhirű gyárteleppé válik!
A bányából kijöve, Dobsina város által a bánya előtti téres fensikon fölállított sátor
alatt rendezett közebédben vettünk részt. Az ebéd folyama alatt egymást váltották a lelkes
pohárköszöntések, s jó alkonyat volt mire a városba ismét visszaérkeztünk.
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Úgyanaznap este még a város díszes vacsorát s bált rendezett a „Széchenyi kertben"
hol nehány órát igen kedélyesen töltöttünk.
Pohorella.
Augusztus 21-én reggeli-5 órakor elhagyva a szép, ipara és szorgalma által folyvást
emelkedé> Dobsinát, megindúltunk Pohorella felé s egy órai utazás után elértük a gyönyörű
sztraczenai völgyet, hol az óriási sziklák és rudas fenyök között egy a társulatunk ez évi
elnöke Koburg Agoston hg. által építtetett és föltartott út vezet keresztül.
Ha van hazánkban pont, mely természeti szépségeivel elbájolja az útazót, akkor ezek
közt el~é) helyet érdemel a szép sztraczenai völgy, hol minden ponton új tájkép fejlik ki s itt
a magas bérczek, amott a gazdag fenyves gyönyörű csoportozata, - itt egy kiálló szikla
majd ismét egy sziklák közé vágott · alagút ragadja meg a szemlélő figyelmét, - és e sűrHn
változó, de mindig meglepé>en szép tájképek között mindenütt .az út mellett a kis Garam
folyó kacskaringósan hömpölyög tovább. - Kiérvén e gyönyörli völgyb61, kissé tágabb
látkörünk nyílik, melynek szélén a kopasz „Királyhegy", mintha még most is büszke volna
nagy vendége, Magyarország legnagyobb királya, Corvin Mátyás látogatására, magasztos
fönséggel emelkedik a többi bérczek fölé.
DéleWtti 11 órakor érkeztünk meg Koburg Ágoston hg. vasgyártelepébe Pohorellára,
hol a szorgalom szerzi meg s a munka teszi édessé a mindennapi kenyeret.
Gömöry János bányaigazgató úr szíves vezetése alatt megtekintvén a nagy terjedelmű
gyártelepet, ezután fényes ebéddel láttatott el a kirándúló társáság, mely alatt Kubinyi
Agoston elnök indítványára határozatba ment, hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók
társulata a gyönyörű sztraczenai völgy egyik alkalmas pontjában a völgyön keresztülvezető
út építtetés.e és föntartása irán~i elismerése gyanánt, egy emléktáblát fog fölállíttatni a következé) föfüással- „Koburg Agoston herczeg! téged e sziklák dicsérnek!" - Mely határozot
kivitelével a társulat központi választmánya bizatott meg.
Mintegy délutáni 4 óráig időztünk még a vadregényes vidék e szép pontján s megtekintve a gyönyörű angolkertet útnak indultunk már végéhez közelgé> nagyszerű kirándulásunk utólsó állomása felé.
Murány-vár, Nagy Röcze.

Körülbelül 3 órai útazás után értük el Murányvár romjait. .
. _'!'erű~ nem engedi a murányi vár nagy történeti múltját csak kivonatosan is tárgyalm. K1 ne ismerné e történeteket s az azokat keresztülélt személyeket!
Néma kegyelettel szemléltük meg ez oly fényes múlttal biró s annyi történeti emlékkel
össz.eköt~tt vár romjait ~ lelkünkben föltámadt emléke a l'ég letünt időknek. A lovagkor
egy1~ mmtaképe s a. régi magyar hölgyek egyik szép alakja Wesselényi Fe1·enczhez és Széchy
Mán,ához vezettek vissza bennünket, a múlt kor ez összedé>lt emlékei. Képzeletünk ismét
a „Széchy Mária kútjához" varázsolta a vár egykori úrnöjét s a nagy hazafit, ki a daczos úrné>t s ez eré)s várat e kútnál egyszerre hódította meg. Emlékezetünkben föltámadt
egykori várparancsnokné>je fegyverrel a kézben, érzé) szívvel a kebelben s visszaemlékeztünk
a._ nfüe, kinél a ,~ziv hatalma eltompítá az élesre fent aczélt. Majd ismét föltámadt emlékezetunkben a férfim nemes elhatározottságával, tiszta honszeretetével kit a történet a legtisztább
hazafiság koszorújával ékesít .föl, de a vakság még koporsójában is üldözött.
, . Ily emlékek vannak e mohosodó romokhoz kötve s ily gondolatok közt hagytuk el az
ősi sasfé~zket; és leereszkedve e murányi várhegyről, szép virányos völgyben haladtunk
Nagy Rocze felé.

Esti 9 óra tájban érkeztünk meg Nagy Rőczére, hol akkor este a honvédalap javára
műkedvelő előadás s ennek végeztével bál rendeztetett .
. Kirándulásunk lánczolatának két végső szeme itt csaknem összeért, - és hogy e lánczszemek összefüggése annál simább legyen, Rimaszombatból többen eléje jöttek a kirándúlóknak Murányig illetőleg Nagy Rőczéig, hol az azon éjjel rendezett kedves emlékű bálban
mint a Gömörmegyében időzésünk utósó nyilvános momentumát, nehány órát kedélyesen
eltöltvén, másnap augusztus 22-ikén kora reggel megindúlva a délutáni órákban érkeztünk
vissza - Rimaszombatba.
Igy folyt le ezen ép oly tanúlságos, mint élvezetes és nagyszerű kirándulás. Igy teltek
el azon napok: melyhez a kirándulásban résztvettekre nézve mindenkor a legkedvesebb
emlékek füződnek s melynek rendezése és fényes sikereért Gömörmegye vendégszerető,
lelkes közönségének a legőszintébb hálával maradtunk adóssai.
Putnok.*)
Dr. MORÓCZ ISTV_t\ K, magy. gazd. egyes. titkártól.

Kirándulás rendeztetett Putnokra is, gróf Serényi László gazdaságának m~gtekintésér~.
E szép haszonnal dolgozó gazdaság ismertetését már az orsz. magyar g~zdaság1 egyesület is
régebben elhatározta, mert nincs benne kétség, hogy az e~yesület a J6szágren~ezés fo~tos
kérdésének hasznosabb szolgálatokat semmivel sem tehet, m1?t?a a megkezdett JÓSzágleu:ásokat az orszá()'nak minél több és minél különbözőbb része1ból következetesen folytatja.
Életből meritett adatokat nyer ekkép a hazai gazdaközön.ség, s ez~n a~atok hii értelmezése,
alig sejthető mértékben fog a jószágre1:1dezés ké~·d.ésé~·e VIlágot de1:item. „ .
•
A putnoki gazdaság, gróf Serényi László ősi birtoka, fekszik Gomörmegye délkel~ti
részén a Sajó balpartján, három egymás szomszédságában á~.l~. hatá~b~n, u: m . Putnok mező
város a pogonyi puszta és Máté helység határában, négy kulon maJ01ságra osztva.
Terjedelme 3 733 (1200 0 °) hold; ebből 31 % vagyis 1163 h. „szántó föld, 8 % = 302
h. rét,,kert és szőlő, 5%
189 h. legelő, és 56% = 2079 h. erd~ .
.
Eghajlata s légmérséklete, mivel éjszak felől a hegyek által némileg védve van, szehdebb
mint a többi feljebb eső határoké. Minthogy azonban itt több völgy, u. m. a felső és alsó
Sajó, a Rima, a várkonyi és keleméri völgy:k öszpontos~lnak, és a ~á~?átok s a Má~~a
ágazatai is itt érintkeznek egymással, a szelek igen gyakoriak,, . n~h~ duhosek, de .annyn a
változók s bizonytalan járásuak, hogy az uralkodót nem lehe~ k1Jelolm. Hát~·ánya e v1dékn~k,
hogy a kis völgyekben a források és vizek hamar elapa~na~ s kis~áradnak; m1 tal~n ,~ ~e~szire
kinyúló aggteleki mészrétegeknek tulajdonítható, amiért is .e .:1dé~ne~ erre te1Jedo föv~lgye
Száraz völgynek neveztetik. Mindezeknél fogva a száraz időJárá~ ~uln.yomó. A hó ,ritkán
tartja magát, s a száraz fagyok is gyakoriak. Különben Putn?k földirati fekv~se az E. S~.
48 ° 17' 38" és a K. H. 38 ° 6' 40" alá esik; tengcrszin feletti magassága pedi~ 48~, lá_bny1.
Tfri alakja a birtoknak a széles Sajó völgy mentében róna és hullámos, vrnektol ritkán
szenvedő; a többi része partos, az erdő hegyes.

=

·:") Ezen czikk, a közlötől nem függő akadályok miatt, kiss? elkésvé~~ !l. r?ndes h~l!en (lásd a 4~3-i~
lapon alól Piitnok) nem közöltethetett, tekintve azonban érdekessegét és gyulésemk tagJamak számát Jelen
· p ót I ól ag kTozo
.. "l'JU"k .
(A szerk)·
tékenyen képviselő mezőgaz dá k at, ezt itt
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Talaja : a rónán fekete iszap, televényes korhanynyal vegyítve; a dombokon és magaslatokon helylyel közzel kavics, legnagyobbrészt kötött agyag. Az alréteg részint kavics,
részint sárga vagy pedig vizáthatlan szürke agyag. A termő réteg vastagsága 6-10-18
hüvelyk közt változik.
Á birtok mostani állapotba fokonkint 1826. óta emelkedett, s a szerint történtek az
épitkezések és egyéb befektetési javitások.
Putnok mezőváros határában a közbirtokosság és a grófi család közt az arányosítás
1821. évben hozatott be barátságos egyezkedés által. A grófi urbéresekkel pedig a maj orsági szántó föld és rét elkülönítése 183ti-ban, s az urbéres legelőnek és erdőnek kihasítása
szintén barátságos egyezkedés utján 1859-ben eszközöltetett. Mely utóbbi alkalommal több
urbéres zsellér azáltal lőn kielégítve, hogy heted dézsma alatti szőlője és taksás szilvása felszab_a díttatott. - A mátéi hatá1· még 1846-ban az urbéresek felperességemellett tagosittatott·
'
a községi erdő pedig egyezség utján 1859-ben lett kiha ítva.
Ezen faluból telnek ki leginkább az e vidékbeli nagyobb gazdaságokhoz szükséges
napszámosok, u. m. kapások, aratók, kaszások, cséplők, juhnyirók, favágók stb.
A gazdaságban termeltetni szokott piaczi növények : őszi és tavaszi buza, rozs, árpa,
zab; takarmány félékbéH: luczerna, vör~slóher,. bükköny, burgony~, répa. Kukoriczát a gazdaság most nem termeszt ugyan, de a vidéken Jól terem e növény is. A repcze nem diszlik ·
a késői burgonya sem sikerül.
'
A termés mennyiségi átlagok 1200 D 0 holdankint: őszi buzából 14, rozsból 16, tavaszi
buzából 16, árpából 16, zabból 18 pozsonyi mérő; luczernából 20, vöröslóherből 16, bükkönyből 16, réti szénából 10, sarjúból 5, burgundirépából 200 mázsa.
A putnoki heti és országos vásárok oly nevezetesek, hogy a gazdaság terményeinek
legnagyobb része helyben elkel, sőt mindenféle mustra és hizott marha is.
A termesztmények átlagos közép ára helyben pozsonyi mérőnkint : tiszta buza 3 ft. 70
kr., rozs 2 ft. 80 kr., árpa 1 ft. 90 kr., kukoricza. 2 ft., zab 1 ft. 20 kr. , burgonya 40 kr. o. é.
A gabona sulya pozsonyi mérőnkint: őszi buza 79-86 , rozs 77-80, árpa 68-75,
zab 44-50, tavaszbuza 86-88 font.
Már azon aránytalanság, mely az erdő ~s a többi mivelési ágak közt a gazdaságban
fennáll; de leginkább a szántó földnek túnyomó mennyisége a rét és legelők felett, s ezutóbbiaknak silány minősége arra utal : hogy - nem levén a gazdaság melléküzlettel összekötve, honnan moslékot vagy egyéb hulladékot kaphatna - oly vetésforgások használta.ssanak, melyek a különböző mivelési ágak között a helyes arányt némikép helyreállítván,
nemcsak a szükséges zöld, de leginkább a szálas téli takarmánynak termelése, s ennek következtében a lábas jószágnak kiteleltetése, ez által ismét a nélkülözhetlen trágyának előállí
tása mindenkép biztosíttassék. S ezen okszerii eljárásnak tulajdonítható, hogy m~g oly mostoha években is, mint az 1863, s 18 65/ 66 -iki, takarmány dolgában nem szorult meg a gazdaság, mind a mellett hogy a lábas jószág rendes állománya nem szállíttatott le.
A külön majorok helyi viszonyaihoz képest beosztott vetésforgásokban tiszta ugar nincsen; h elyét bükkönykeverék foglalja el, mely alá trágyáznak. A mivelési ágak szerint :
őszie1:u~ 25;, tavasziakra 192, kapanövén7ekre. 186, takarmányfélék.re 357, legelőre 87 hold,
vagyis illetőleg 23.2, 17 .2, 17, 33.2, 8.2 / 0 esik, s évenkint 210 hold vagyis az eke alatti
földnek 1/ 5 része trágyáztatik meg.
A legelők legnagyobb része igen partos, kavicsos, vizárkos, miértis egy része nagy
költséggel és szorgalommal javíttatik, s szilvafákkal ültettetik be. Legelő pótlásaul szolgál
az erdő, hol nyári juhaklok vannak.
Az igás erő 10 db ló és 48 db ökör; tehát ökörszámban kifej ezve (2 ló= 3 ökör) összesen 62 db ökör.
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A haszon.marha 14 darab f::jőstehén, 18 darab gulyabeli, ~s 25 dnrab sz~gő?vényes
marha; 2300 darab juh. Ezen fölül tartatik még őszi hizlalásra 10 darab, s nyán hizlalásra
20 darab hizó ökör.
Ha tehát csak a tulajdonképen eke alatt. levő szántó földeket és, vete~t ta~armán~táblá
kat vesszük az igás erőből 18 hold földre 1 igás ökör; az összes labas JÓSzagot pedig 360
2
darab marl~aszámban véve fel, 1 dc:..rabra a szántóföld-, rét és legelőből egyremásra 4 / s
hold esik.
A juhtenyészt~.st illetőleg a negretti faj törzsny~j U:ég e száz~d el~jén hozatott Holicsból?
azóta anyák Buda-Orsről, hágó kosok Alcsuthról, Sz1léz1ából a Z1erotmféle, s gróf Károlyi
István ördöngösi nyájából is vásároltattak. Az e~letés januárba~ tö~·té~ik ; a medd~n mara~t
anyák nyári elletés végett (augusztusban) a tulajdonos gr?f dedesi J?szágába_ haJ.tatnak at
(Borsodmegyébe Putnoktól 3 mértföldre); ugyanott törtémk az usztatas és nyirés is, r endes
usztatóban, hideg vizzel zuhanynyal. A nyirési átlag, anya, ürií és koso~ról 2 font, bárányokról 23 lat gyapju; ennek eladási ára 150-170 ft. o. é.; a mustra Juhnak, vegyesen
öreg, 1-2 éves, elkel pá1ja 8-9 fton.
Több évi átlag szei:intösszes~n 8500-11500 má~sa szénaértékü taka~·~-á~J'.' 1 ~,s4 -5 000
mázsa szalma használtatik fel részmt szecskának, részmt alomnak. Rendk1vuh iaoben alomnak erdei haraszt, valamint lombtakarmány is használtatik.
A télen át felhasznált takarmány és szalma mennyiségből körülbelől 34,000 mázsa
trágya készül ; ezenkívül nyáron át a komposztgödrökben, a vásá~-téren s az u~·asági vendé~lő
udvarán is gyiijtetik trágya, sőt szükség esetében készpénzen is vásároltat1k szekerenk~nt
15 mázsát számítva 70-80 kron, miután a rendesen trágyázandó 210 holdra, 200 mázsáJával 42,0 00 mázsa trágya kell.
.
Gazdasági eszközökkel példásan van e jószág fels zerelve; gazdasági épületei ped1~,
mind szilárd anyagból , többnyire cserépzsindelylyel, sőt palakövel fe~ve, .azt lehet mondam,
hogy a rongyos épületekhez szokott szemnek, egy kissé talán nagyon is csmosak, de átalában
czélszeriiek.
Az erdő rendes kezelés alatt áll; uralkodó fa a .!ölgy, éjszaki oldalokon kevés bükkfával,
lapályos helyeken mocsár és fenyiifával vegyest. Osszesen a fő és mellék haszonlat 811 öl
éven.kint. A tarvágások 15 évig tilalom alatt tartatnak,_ aztá~ a,z ártalma~ bokr~k- .és gaztól
megtisztítva juhlegelőnek nyittatnak meg. Az évenkmt kivágott fa, i;nmt épu~eti, donga,
szerszámfa és szőlő karó az urasági szükségleten fölül, készpénzért adatik el : 1 ol _hasáb és
dorongfa vegyesen 3 1/ 2 ~4 fton , 1 öl .dongafa ~ 1( 2 -6 ft~n, .1 szekér hulladé~~a ( 8 öl) 50
kron, 1OOO darab szfüőkaró 6 fton , mmd az erdőn; az épuleti és szerszámfa az ol:ának né~y
szeres árán. Gubics és makktermés alig van minden 5 évben egyszer, s ekkor elarvereztetik;
különben a csekélyebb makktermés a juhok által fogyasztatik el: Földa~ói becslés szeri~t az
erdé:í tiszta jövedelmének 6 2 % a fa, 19 % a legelő s ugyanannyi a gub1cs és makk értekére
esik.
1
A majorsági 10 hold szőlő nagy gonddal miveltetik; van mintegy / 2 hold gyökereztetője, szakaszonkint válogatott fajokkal beültetve, ~onnan a ~áro~ _éves ~yökeres vesszők
foltozásra fordittatnak ; különben a szaporítás többnyire tavaszi és őszi bomhtás és oltás által
gyakoroltatik.
Van a gazdaságnak téglaégetője is, leginkább azonban csak az uradalm~ szükségletre
készitenek téglát és cserépzsindelyt; készül pedig fali t.égla 60,000, cserépzsmdely 10,000
évenkint. E ladásra a fali téglának ezre 11 ft. , a cserépzsmdelynek 18 ft.
A regálék a putnoki vendégfogadó , csapszéki jog, vizimalom, vásári jog és mészárszéki
jog évi haszonbéréből 5100 ftra mennek.
0
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S miután helyben és a szomszédságban a szántóföld és rét folyó értéke közép számitással 54 forint, kitűnik : hogy e gazdaság a felvett alapokon a föld értékét az okszerű
kezelés folytán holdankint már eddig is _23 forinttal növelte; mely eredmény természetesen
sokkal kedvezőbben állitja ki magát, ha a számítás csupán a szántóföld- és rétre vitetik
vissza, mely esetben az értéknövekedés a szántóföld és rét átlagos folyó árához képest majd
még egyszer annyira mutat.

A gazdaság vezérletét a tu1ajdonos gróf befolyásával s jóváhagyásával a tisztartó telj esiti, aki egyszersmind a pénztárt is kezeli; van alatta egy kasznár, ki a putnoki majorságot
kezeli, s egyszersmind az erdőre is felügyel; egy ispán a pogonyi, pásti és somosi majorságokban. A tisztek fizetése minden illetrnényeiket pénzben számítva mintegy 2500 ftra megyen; ezenkívül járulék adatik : minden mázsa gyapju után 1 ft., minden eladott pozs. m.
élet ~tán 5 kr., minden elailott szarvasmarha és birka után a befolyt Összegnek 1 %, ugyanannyi az eladott fa árából.
A cselédség : 2 faragó gazda 300 ft.., 6 kerülő 600 ft., 2 nagy, 2 kis kocsis 380 ft. , 1
béres gazda 120 ft. , 12 nagy, 12 kis béres 2780 ft.; 8 juhász (4 nős, 4 nőtlen) 800 ft., 2 majoros bojtár 260 ft. , 2 kovácslegény 260 ft., összesen 5500 ft. fizetéssel. A tisztségnek és
cselédségnek kimért élet egyremásra. 13 79 pozs. mérő; a szegődvényes földek pedig 34
hold.
Az aratás mind a négy majorban fog·adott kepések által végeztetik, kik egyszersmind
csépelök is; az őszi és tavaszi termés 18 kévés keresztekbe rakva 11-dén részeltetik, a cséplőgépen 22-24-dén. Aratás ideje alatt az aratók nem tartatnak, hanem kenyérnek való kölcsönt kapnak, páronkint egy pozs. m. buzát, 2 pozs. m. rozsot, 1 pozs. m. árpát ; mit aratás
után vi~sz~ térite:ii kötelesek. Az igy még tavaszszal fogadott aratók egyéb gazdasági muHkák te1Jesitésére is kötelesek, u. m. luczernások, lóherések, s bükköny széna kaszálására ,
holdankint kaszálást és takarást 1-1 ft. 20 krjával. vagyis 30-40-50 kr. napszám
mellett.
Minden nagyobb gazdasági munkák vagy átalában kialkudott bér mellett, vagy részben adatnak ki; minthogy a putnoki, s az alább eső szomszéd határok szőlő he()'yekkel bő
velkedvén - a lakosság többnyire a szőlőmunkával vau elfoglalva, s különöse~ férfi nem
mindenkor kapható, ennélfogva czélszerűbb a réteket részben kiadni, és pedig a széna, sarju
kaszálása-, takarása- s behordásával negyed részben, azon hozzátétellel, hogy a grófi birtokra
kivetett közmunkákat is az ily részesek teljesíteni tartoznak.
_A gazdaság· 1867-ben egyenes adóban 1193 ~t. 31 krt. , pótadóban 956 ft. 74 krt., jövedelmi adóban 179 ft. 20 krt fizetett ; eg-yéb, részint az urasá()',
részint a bérlők által több
0
más czimen fizetett adókon kivül.
Azon tökeértékek, melyek e birtokon feküsznek a következők :
I. A laptöke : Az egész területnek katasztrális becslés szerinti tisztft jövedelme volt 6 7 64
ft. 28 kr. p. p., mi 4% tőke értékben képvisel kerekszámban 169 ,100 ft. p. p. , vagyis
177,555 ftot o. é. De mivel a kataszter behozatala óta némely apróbb részletek eladattak, s
a volt urbéresek legelő és faizási illetőségük is kiadatott, ezeknek levonásával a tiszta jövedelem tőkeértéke kerek számmal felvehető 165,555 ftban.
II. Álló töke : Ide véve mint fölszerelést az épületeket is, melyekben a befektetés 80,000
ft., a gazdasá.gi eszközök és gépekben 6000 ft., az igás E:rőben 5,900 ft., a fejős és gulyabeli
marhában 1,600 ft. , a juhászatban 9,800 ft. , a hi7.ó marhábµ,n 2000 ft. , az álló tőke összesen
105,300 ft.
III. F01·96 töke : a gazdasági iszemélyzet fizetésére 8000 ft., munkabér s napszámokra
4000 ft. , épülete~ fentartására a befektetett töke után 3 %=2400 ft., az eszközök és gépek
fontartására s UJÍtására 6 %=360 ft. , mindennem{i adók- és pótlékokra 2550 ft. , a forgó
tőke összesen 17 , 310 ft.
. Tehát a~ alap, álló és forgó töke együtt 288,165 ft. 0 . é.; következésképen a 3733
birtoknak_ mmden egyes. (1200 D 0) holdjára esik : az alaptőkéből 44 1/ 2 ft. , az álló vagyis
fölszerelési tőkéből 28 fonnt, a forgó tőkéből 4-5 forint, az összes tőke értékből pedig
7 7 ft. o. é.
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