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ELÖSZÓ. 

„ Közönséges dolog az authoroknál elöljáró beszé<let irni, de még közönségesebb az 
olvasóknál, azt soha el nem olvasni." Ezen szavakkal vezette be egyik hires költeményéhez 
irott „elöljáró beszédjét az elöbeszédnek" Debreczen nagy fia, a halhatatlan Csokonai. 

Erősen vegyes tartalmú, gyiijteményes munkáknál, minők a magyar orvosok és ter
mészetvizsgálók munkálatai, elöszóra tulajdonkép nem is igen volna szükség, mert a kötet 
keletkezésének oka, czélja s egész rendeltetése ugy is mindenki előtt vilá.gos, aztán meg a 
benne foglalt, különböző szerzőktől származott munkálatok egytől egyig Hz illetékes szak
osztályok előleges bírálatán esvén át, felvételök további indokolására teljességgel semmi 
sziikség nincsen. 

Rogy azonban az itt rendelkezésemre álló pfr lapot a mondottak dacz<Í.ra is előszó
val foglalom el, annak nézetem szerint teljesen elfogadható oka van. 

Szükségesnek találom ugyanis számot adni arról, miért van az, hogy a szerkesztésben 
az eddig szokásban levőtől egy kevéssé eltérő rendet követtem. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyülésének munkálatai eddigelé rende
sen két részre szoktak osztatni, az első részben, hol a kezdet és vég egymással találkoztak, a 
megnyitó közgyülés jegyzőkönyve a reá vonatkozó okmányokkal és a zárközgyülés jegyző
könyve közöltettek, az után ok következő részt a szakgyülések jegyzőkönyvei és az értekezések 
foglalván el, melyeket azonban egymástól ismét gyakran külön választottak. 

Ez által aztán a berendezés valóban oly mesterségessé vált, hogy előbb bele kellett 
magát tanulnia a keresőnek a sorrendbe, hogy valamire reá akadjon. A jelen évkönyvben a 
berendezést eredeti - azt hiszem egyedül helyes - természetességére vittem vissza, az 
idő sz a ki sorrendet. és a e s o portos i t ások elvét tartván szemem előtt. 

Igy lőn, hogy én az ed:digi két rész helyett h ár rn a t csináltam , az első a megnyitó 
közgyülést foglalj a magáb§tn ugy a mint az lefolyt. tehát megnyitó beszédeivel, a titkár }\Ital 
előterjesztett hivatalos okmányokkal és áz ezen közülésen tartott értekezésekkel. 

A második részbe jöttek a szakosztályok munkálatai, még pedig minden egyes szak
osztály egyes üléseinek jegyzt>könyvei után közvetlenül az ott tartott értekezések. 

A harmadik részt a bezáró közgyülés jegyzőkönyve, a reá vonatkozó okmányok s a 
netán ott tartott értekezések képezik. 

Ez által a történeti egymásutánnak, hogy ne mondjam organicus összefüggése teljes 
épségében meg van tartva s az egész annyira világossá válik, hogy az egyetlen pillanat alatt 
áttekinthető. - Ennyit a szerkesztésrt>l. 

A szerkesztők azon régi nyomoruRága, hogy az értekez€seket minden mesterségök meg
vetésével sem szerezhették be, s igy képtelenek voltak mindazt közzétenni, a mit a szakosztá
lyok elfogadtak, itt sem maradhatott el, mert bár egyeseket külön levelekben, sőt egynémelyeket 
kiket lehetett, személyesen s több izben is meg~eresék, nehány, noha nem sok, értekezés még 
is kimaradt; azokat azonban, szerkesztői 'jegyzetben alól az illető helyen mind megjelöl
vén, itt ujra elszámlálni nem tartom szükségesnek. Nagyon sajnálom ugyan, hogy az évkönyv 
egész teljességéből egynémelyeket nélkülöznünk kell, de olyan munka kiállitásánál, melynek 
megjelenése határozott id6höz van kötve, a végtelenségig várakozni nem lehet: s azt hiszem 
ebben velem mindenki egyet ért. 



Évkönyvünk mindamellett sok szép és becses dolgozatot foglal magában. 
Itt egyátalában nincs helye, hogy vándorgyüléseink munkálkodásának multja és 

jelene között, emelkedésünk vagy slllyedésünk tekintetéből párhut.amot vonjak, habár az 
igen érdekes következtetésekre szolgáltatna is alkalmat; mint szinte az is távol van tőlem, 
hogy épen ezen évkönyv becsét, melyet szerkeszteni kartársaim megtisztelő bizalma folytán 
nekem jutott a szerencse, dicséretekkel halmozzam el, - azt azonban velem együtt minden 
figyelmes vizsgál6 örömmel fogja elismerni, hogy a Jégkorszak R6nai Jáczintt61, Heves és 
Külső Szolnok megyék földtani leírása Szab6 J6zseftől, a lángétesz Kovács J6zseftől, Petefé
szektömlő irtás sikeres műtétele Darányi Jánost61, a Mátra növény-földrajzi vázlata Vrabé
lyi Mártont61, a Malpighiféle edények, melyekhez .egy pár tábla olyan színes nyomatú rajz 
van csatolva, minőnél díszesebb összes magyar tudományos irodalmunkban sem jelent meg, 
Thanhoffer Lajost61, Villamdelejes gépek Jedlik Ányostól, a szöktükrök és pontrakó Lipkos 
J6zseftől, egyszerü szerkezetit szögmérő Szabó Imrétől, egy érem Hunyady kormányzó korá
ból Dobóczky Ignácztól, a parádi vaskénes timsós fürdőknél tett észleletek Losteiner Károly
tól, hogy a többi jeles és becses dolgozatokat ne is említsem, valóban olyan közlemények, 
melyek átalában véve becsiiletünkre válnak. 

És ha még lassanként megérjük azon időt, midőn vándorgyüléseink látogatói a napi 
renden levő események meddő vitatásai helyett valódi tudományos alapra fektetett szabatos 
észleleteikkel, találmányaikkal, becsesnél becsesebb buvárlataik jól megállapított eredménye
ivel szállandanak sikra: - nagygyüléseink munkálatai orvosi és természettudományi egye
temes értékünknek leendenek hovatovább hívebb meg hívebb visszatlikrözői. 

A tér, melyet a magyar orvosok és természetvizsgálók mivelés, kutatás tárgyaul fel
öleltek, t. i. hazánkat természettudományi tekintetben ismerni és ismertetni, nemzetünket ugy 
anyagi mint szellemi s egészségi tekintetben a jólét utjára vezérelni, szerfelett nagy ugyan, 
de a nemes czél összevetett vállal s erős akarattal utoljára sem elérhetlen, s ez az a mire 
törekednünk kell, hogy igazságot szolgáltassunk a költő szavának: 

"Szép vagy ó h Hon! - bér ez, v ö 1 gy v á 1 t o z na k gazdag ö 1 e db e n, 
Nagygyá csak fiaid szent akaratja tehet!" 

Kelt Karcz~gon, J ul. 1 ~. 1869. 

Kátai Gábor. 

TARTALOM. 
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ELSŐ RÉSZ. 

I. 
XIV. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók Egerben tartott XIII-ik nagygyűlésének 

történeti vázlatára vonatkozó okmányok, a megnyitó közgyűlés jegyzökönyve s 
ugyanazon közgyűlésen tartott beszédek és értekezések. 
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1. A m~1gyar orvo6ok és terlllészetvizsgálók nagygyülésének a}apszabályai, a mint azok 
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A magyar orvosok és természetvizsgálók 1868-ik évi augustus 24-én Egerben tartott 
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beszéde. . . . . . . . . 
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TITTEL PÁL 
egykori egri főegyházmegyei áldozár, magyar királyi egyetemi csillagász és tanár, magyar akademiai 

rendes tag. 

Dr. monte dégoi Albert Ferencztöl. 

. J el?s férfiak emlékét a végfeledésWl megmenteni, fejlődésük történetét, élményeiket, 
tetteiket a Jövendő nemzedékeknek átszolgáltatni, életük rajzát részint mint serkentő és után
zásra méltó, mindenesetre pedig mint :figyelmet érdemlő és tanulságos mintaképet kortársaik 
előtt feltárni, vagy az utánuk következő ifjabb ivadék részére összeállítani, nem csak a kegye
letnek egyik legkedvesebb élvezete, hanem az érdem iránt tartozó hódolatnak egyszersmind 
szigoru kötelessége is. 

Hogy pedig épen én ragadom meg a tollat, Tit te 1 Pá 1 életét leirni, annak kettős 
oka van. Ugyanis először: mert hat évet töltöttem e jeles fér:fiu közvetlen társaságában, ki 
bölcs nevelőm, szakavatott tanitóm, nagylelkű jóltévőm és szeretetteljes, atyáskodó barátom 
volt, kivel a szent Gellérthegy csucsán létezett egyetemi csillagdában együtt működtem, ezen 
szirtes magányban a viharos időjárás gyakori viszontagságain kivül, az elszigeteltség okozta 
sok nélkülözést és bajt közösen ~iseltem és 8Zenvedtem, kinek én majdnem egyedüli társal
gója lehetni szerencsés voltam és ki nemes lelkét karjaim közt lehelé ki. Es másodszor: 
mert épen ezen folytonos együttlét és azon szoros és szívélyes viszonynál fogva, melylyel a 
a jeles fér:fiu engem, az akkor még serdülő ifjut, kitüntetni sziveskedett, bő alkalmat nyertem 
lelki tulajdonaival, örömeivel és fájdalmaival, jelleme egész természetével a legszorosabb kö
zelben tett észleletek- és gondolatainak, érzelmeinek társalgás közben történt nyilt kifejezése 
nyomán a leghitelesebben és legjobban megismerkedni. 

Kegyelettel emlékszem még most is vis8za ifjuságomnak ezen bölcs vezeté5jére s a 
hálának azon szent és buzgó érzelme, melyet e nagy férfiu ritka nemeslelkűsége és kitünö 
miveltsége lelkemben ébresztett, tartani fog míg a: sfr rideg hantjai be nem fedik szívemet, 
midőn annak dobogását a halál dermesztő lehelete végkép megszüntetendi. 

Hogy pedig Tittel Pál nem csak kegyeletből érdemli meg emléke fentartását, hanem 
kite1jedt, alapos tudományossága és magas polczon állott miveltsége miatt is, - tökéletesen iga
zolva van az által, hogy ő már egy fél évszázad előtt, oly korban, melyben az exact, és kü
lönösen a mennyiségtani tudományok, hazánkban még a kevesbbé ismert és kedvelt tanul
mányok közzé tartoztak, e téren kitünőleg működött s hazánkat a külföld előtt is oly jelesen 
képviselé, hogy Angol-, Franczia- és Németországnak leghíresebb csillagászai és mathemati
kusai, mint egy Maskelyne, Pond, Herschel, Airy, továbbá egy Laplace, Delambre, Biot, Pois
son, Puissant, nem különben egy Gauss, Bessel, Bode, Encke, Nicolai, Mollweide, báró Lindenait, 
báró Zach, Harding, Bohnenberger, Schubert, Littrow végre egy Piazzi, Carlini, Santini, Car
mccioli és többen őt a legszívélyesebb barátságukra s a legmegtisztelőbb elismerésükre mél
tatták és vele holta vagy holtuk napjáig élénk levelezést folytattak. 

De ne várjon senki tőlem formaszerinti, virágzó nyelvű életleirást. El're ez évkönyv
ben a kellő hely is hiányzik, de idé5m és szükséges gyakorlottságom sincsen. Negyv~n~égy 
éve már, hogy a mennyiségtan minden ágával foglalkozom s azoknak bár szorosan log1ka1, de 
minden költői fellengést kizáró rideg nyelve és modora képzeletem egykor könnyen mozgott 
szárnyait megnyirbálá s engem virágzó és e_lragadó irályu történelmi előadásokra képtelenné 
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tett. Életrajzi vázlatot irandok csak, melyben szoros tárgyilagos és hű valóság képezendik 
fő igyekezetemet, hallgatásra intvén a hála és kegyelet által megtelt szívemnek netalán elfo
gult sugalatát. 

Tittel Pál született 1784-dik évi junius 29-én Hevesmegyébe kebelezett Pásztó mezéS
városában, hol becsületessége, ügyessége és szorga,lma által köztiszteletet nyert édes atyja, 
mint bodnánnester, ház és széSWbirtokos lakott. Edes anyja egyszerű, istenfélő, derék asz
szony volt, ki a már zsenge korában kitünéS tehetségeket mutatott kedvelt fiának ártatlan szí
vébe a vallásosság, becsületesség és munkásság áldást igéréS nemes érzeteinek magvát elhinté 
s azok gazdag csiráit gondosan ápolá. 

Pál már gyermek korában nagy hajlamot tanusítván a tudományos miveWdés iránt, 
gondos szüléSi e nemes vágyát tehetségök szerint megeréSsiteni, istápolni, fejleszteni s a tudo
mányos pályára való neveltetését áldozatokkal is lehetségessé tenni örömteljes kötelességük-
nek tekintették. · 

Az alsóbb iskolákat Gyöngyösön és Kecskeméten, a felséSbbeket Egerben végzé. Tör
tén~lem és men~yiségtan valának az igyek;ts ifjuna~ kedvencz tanulmányai és gyön?'édeden 
érzéS, vallásos. sziv~ s a .tud?mányok. éltető forrásai utá:° sovárgó lelke csak ·a papi pályán 
vélte elérhetm czélját, miért is az egri papnöveldébe óhajtott lépni, melybe 1800/ 1 tanévben 
föl is vétetett. 

Jeles tehetségei s ernyedetlen szorgalma csak hamar magukra vonták eléSljáróinak 
:figyelmét, és már 1806-ban azon kitüntetésben részesült , hogy papnövendék társai közt a 
bölcsészeti tanulmányok felüg-yeléSjévé neveztetett ki. Ugyanezen évben lett Tittel szent 
széki jegyzéS, érseki levéltárnok s az egri lyceumban a mennyiségtan tanára, mely utóbbi 
állás szerzett neki leginkább örömet, minthogy éS ezen tudományt kedvelé legjobban, látnoki 
tekintettel már akkor is sejtvén, hogy épen ezen tudomány mily nagy horderejű és fontosságu 
emeltyűje leend egykor nemzete anyagi jólléte előmozdításának. 

1807-ben januar 4-én áldozárrá avattatván fel, tanári állomásán kivül, két évig a fö
egyházi s a mellett félévig az irgalmas szerzet egri templomában a német hitszónok tisztét 
is dicséretesen vitte. Tudni kell , hogy Tittel, tiszta felfogása és gyakorlati tapintatánál 
fo~va, ha~ar belá~á, ~iként béS nyelvismeret nélkül a tudományos miveltség magasb fokát 
ahg érhetm el : miért is már akkor egész eréSvel a német és franczia nyelv tanulásához fogott 
s e tanulmányokban gyorsan és sikeresen haladt eléSre. 

Nagy szerencse volt az egyszerű mesterember házánál fölnevekedett és világot még 
nem látott férfiúra nézve, hogy az akkor Egerben lakott özvegy gróf Sztárayné, a nagy 
Eszterházy volt egri püspök né5vére Tittelt :figyelmére és társalgására méltatá. E ~zellemdús, 
magas miveltségü úrhölgy házánál nyeré Tittel azon társalgási jártasságot, simaságot, kül
csínt és illedelmes modort, mely a mivelt embert jellemzi s mely nélkül vajmi gyakran még 
a legtudósabb ember is háttérbe szorul. Itt a grófné termeiben, szellem és kellerndús társal
gása által nemesült Tittel szíve, fejléSdött világ- és emberismerete, megeréSsödött és fokozódott 
magasab müvelödés utáni vágya, gazdagultak ismeretei és nyerte meg kedélye azon gyöngéd 
szinezetet, mely élete minden viszontagságai közt egész a sírig egyik legszebb tulajdonát 
képezte : mert gróf Sztárayné anyai gondossággal ápolá és szilárditá Tittelben az általa csak 
hamar feli smert kitünéS lelki tehetségeket. 

FéSleg e magas miveltségü és széplelkü grófi matróna társalgásában és serkentő buz
dítása által gyakorolta magát Tittelünk. - ki a latin nyelvet már akkoris ritka classicitással 
beszélte és irta, - az europai culturnépek nyelveiben is, különösen a német, franczia és angol
ban és ismerkedett meg ezen nemzetek irodalmi jelesb műveivel. A mennyiségtanon kivül, 
füle&' a történelmi és széptudományi tanulmányok birtak vonzeréSvel tudvágyó lelkére és az ó 
é~ ÚJ nemzetek remekírói kitünő munkáiból merítette éS azon komoly, de a mellett bölcsészeti 
világnézetet s a viszonyoknak és dolgoknak azon szabadabb felfogását, melyek által kitünt, 
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s mely annál vonzóbb volt, mert .egész lényéne~ a~apját buzgó ke~esztény és a ~~~-magasabb 
emberszeretet képezék. Azon kivül annyira sajátjává tudta tenm a magasb korokben szo
kásos finom társalgás modorát, hogy e képessége, kapcsolatban széles ismeretei, alapos tudo-
mányossága és szigoru becsületességével társalgását felette vo~zóvá tette. . . 

IdéSközben az akkori egri érsek, nagyszalatnyai báró Fischer István, k1 maga is magas 
miveltséggel birt, a nagy eléSdje gróf Eszterházy Károly utolsó e~ri .püspök által na~~ béS
kezűséggel alapított és már több év óta csillagászt nélkülözö_tt eg.r1 csilagda rész~re, ú~ ig~z
gatót keresett. Erre báró Fischert nem csak a tudom~nyok _Hánti azon ~~énk hajlam mditá, 
melyet saját keblében ápolt, hanem azon üunepélyes 1géret is, melyet ez ugyben boldog em-
lékű I. Ferencz császár és Magyaroszág apostoli királyának tőn. . 

Azon nézetbéSl indulván ki, hogy saját fömegyéje papsága köz.öl nem igen. találand 
olyat, ki , lemondván egyéb papi beneficiumokról, magát állandóan és kizárólag a. cs~llagászat 
szolgálatjának szentelni hajlandó lenne, báró Fischer érsek 1808 nov. 13-án ~ piar~sta r~~d 
fönökéhez fordúlt, felszólítván azt, hogy jelelné ki nékie a rendnek oly~n ~agját, ki ~ szuk
séges előismeretekkel és kitartó hajlammal is birna arra, hogy az egn csillagdának ~gazga
t..Sjául kineveztethetnék, mire egyébiránt az illetéSt az érsek saját köl~ségén ~écsben kiképez
tetni késznek nyilvánitá magát. Különösen szeretett v~lna báró ~ischer _bizonyos. Grosser 
nevű piaristát megnyerhetni, kit a budai csillagda akkori hírneves i~azgatója, Pasqwch Já~os 
tanár, mint erre különösen képesített egyént ajánlott volt. De m~u~n Grosse~: ~- megtisz
teléS meghivást, szeme gyengesége .miatt~ el n~m. fo~ad?atta, a pi~r_i_st.~ rend fonok.e 1808. 
deczember 29-én bizonyos Sztankovics Miklós piar1stat ajánlott a kitu.zott czé!ra, k1 _akkor 
Szegeden mint mennyiség-tanár miíködött .. Bá~ó Fischer érsek_ ezen ajánlatot ~gen szi".'esen 
vette s azonnal Triesnecker Ferencz a bécsi cs1llagdának akkori szorgalmat?s igazgat~jához 
és a mély tudományu és nagy hírű Bürg János ugyanazon csilla.?'da a~kon segéd. csillagá
szához fordult felszólítván ezen tudós férfiakat, hogy a Bécsbe kuldendé5 Sztankovicsot szí-
vesen felajánl~tt ilÍéS tiszteletdíjért csillagásznak kiképezni szíveskedjenek. . 

Az egri csillagda jövője biztosítása körül lelkesen buzgó_lkodó b~ró Fischer érsek 
mindezen intézkedéseit császár és király é5 felségének hódolattelJesen bejelentette , kérvén 
egyszersmind (5 felségét, mikér~.t legkegyelmese~hen megeng·edni méltóztassék, hogy Szt~n
kovics Miklós a rend házain k1vül Egerben a csi~lagdában lakhassé~, s ezen .e~ged,élyt a feje
delemtéSl meg is nyerte. De az .oly lelkese.n. m~g1_ndított s az. érsek~éSl annyi aldozatkészség
gel szorgalmazott ügy az akkon kétes pohtika1 v~szonyok I?ia~t teljesen meg~~~~t. 

Az alatt Tittel ernyedetlen szorgalommal saját további kiképeztetésén mukodvén.' 1809~ 
ben a pesti egyetemen a szép művészetek és bölcsészet tudorává avattatott f~l s mennyiségt~m 
tanulmányai felsőbb ágaival is folyton és szerencsésen foglalkozott i báró Fischer érsek pedig, 
ki az egri csillagda jövőjéről gondoskodni még a legmostohább .és véres háboruk által nyug
talanná tett politikai viszonyok közt is soha meg nem szűnt s k~ a lelkes Sztáray grófné ház~t 
maga is gyakran szokta látogatni, végre Tittel kitüné5 ~~hetsége~re, .. ernyedetlen szorgalmáia 
és feddhetetlen becsületű magaviseletére :figyelmessé Ion és Tit~elun~et I?agas pá:tfo.g~sára 
kezdvén méltatni, elhatárzá magában, hogy Tittelt képeztetendi majd. k~. az egn csillagda 
igazgatójává, mely elhatározásában Tittel anyáskodó kegyes pártfog6néja ozvegy gróf Sztá-
rayné által megeré5sittetett. . , 

Ezen elhatározását foganatosítandó, az érsek 1810 évi september 2-án kelt rendele-
tével Tittelt jövendőbeli egri csillagásznak kiszemelvén, ennek meghagyta, hog_~ Bécsbe l~taz
zék, hol Triesnecker és Bürg által a neki szánt tudomány~s állásra az érs~~ koltségé~ k1 f~g 
képeztetni, mire mind a két megnevezett tudós a legs:t..1vesebb készséguket azonnal ny1l-

váníták. 1 f 1 öbb · 
Ennek következtében Tittel Bécsbe ment s ott egész odaadássa a e s i:nennyi-

ségtan és csillagászat tanulmányozásához fogott s ez utóbbi tudomány gyakorla:!t is meg-
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kezdette. A felsőbb mennyiségtanban ugyan már akkor is meglehetős jártas volt, midőn 
Bécsbe ment, de itt e tudományt, mely a csillagászatnak föalapja, jeles vezetés mellett még 
terjedelmesebben tanulmányozta. Érseke őt ugyan nem hagyta soha segitség nélkül, de 
mily korlátolt és mérsékelt volt az, abból is kitetszik, hogy rendes fizetése, melyet Bécsben 
tartózkodása alatt is folyton húzott, csak 400 bankó forintból állott. Részesült azonban több 
ízben érseke kegyadományaiban és a kiképezésére szükségelt könyvek árát is a lelkes fő
pásztor :fizette ki. 

1811-dik évi augusztusban már Tittelt otthon, Egerben, találjuk megint, mert ugyan
ezen évi augusztus 16-káról Egerből keltezett terjedelmes emlékiratot nyujt be az érseknek 
mindazon új beszerzések, javitások és intézkedések iránt, melyeket az annyi ideig árvául ha
gyatott egri csillagda igényel. Némely kisebb változáson kivül, melyeket a csillagda épüle
tében végrehajtatni k:ér, főleg a csillagászati eszközöknek ujabbakkali szaporítását, a meglevő 
eszközöknek és óráknak ügyes gépész által teljesítendő azonnali javittatását sürgeti és végre 
maga személyét illetőleg esedezik, hogy oly fizetéssel láttassék el, mely öt képesíti, élelmi 
gondok és nélkülözésektől mentteo, egész lélekkel hivatásának, tudományának élhetni. Az 
érsek az új csillagászati eszközök beszerzése iránt kifejezett kérést hallgatással mellőzvén, az 
egri csillagda meglevő eszközeinek és óráinak javítását megengedé, a csillagda épületében 
óhajtott változá8ok végrehajtását elrendelé, Tittel személyét illetőleg pedig hatá.rzá, hogy ő 
az érsek saját asztaláról láttassék el élelemmel, a csillagdai szolga pedig az érsek szolgáival 
egyék, az évi fizetésnek meghatározását végre azon időre halaHztván, midőn maga Budáról 
haza jövendett. A nyert engedelemhez képest Tittel az eszközök kiigazítására és jó karba 
hel yeztetésére Sadler Gellért bécsi mechanikust fogadta fel. 

1811-dik évi oktober 2-án báró Fischer érsek Tittelnek 6 öl tüzi fát, a szükséges 
faggyu gyertyát engedélyezé évenkint, de hogy mily mostohák lehettek, a fizetésekre nézve, az 
akkori egri viszonyok, abhól kitetszik, hogy daczára azon rendkivüli kegyes pártfogásnak, 
melyre b. Fischer érsek Tittelt méltatá, ez mégis kénytelen volt 1812 évi marczius l-jén az 
érseket sürgetőleg megkérni, hogy fizetése dolgában kegyeskedjék már valamit határozni, 
„ mivel különben sem mosonéját és inasát fizetni , sem elkopott 'ruháit kijavíttatni vagy újakkal 
p6tolni nem képes." Erre az érsek előlegesen 400 váltó forintot engedélyez Tittel részére évi 
díjúl és 241 frtot 46 krajczárt váltóban a csillagda részére beszerzett könyvek árában. 

Ezen idötéH fogva majdnem két álló évig mi adat sincsen Tittelnek mint gyakorló 
csillagásznak működéséről. Azon óriási haladás, melyet a csillagászati eszköz.ök a jelen év
század kezdete óta a tökélyesbülés pályáján tettek, egyesülve azon bámulandó lendülettel, 
melyet maga a csillagtan ugyanazon időtől fogva nyert, Tittelt, a Bécsben alaposan kiképzett 
szakavatott tudóst alkalmasint csak hamar meggyőzték arról, hogy ő az egri csillagdának bár 
szép, de a tudomány fejlett állapotának akkor is már meg nem felelő eszközeivel szaktudo
mánya körének bővítésére mit sem tehet s ösztönözve azon élénk vágytól, az annyira töké
lyesbült csillagászati ujabb eszközökkel s a hasonló magas fokra emelkedett ujabb észleleti 
modorokkal személyes megtekintés és gyakorlás utján megismerkedhetni, újra kegyes párt
fogója és föpásztorához fordult, 1814 september 6-án azon kérést ter:jesztvén a tudomány-sze
rető érsek elébe: engedné meg nekie, hogy korának legjelesb csillagászához, a nagyhirű 
Gauss Károly Frigyeshez mehessen kiképezésének befejezése végett; Gau~shoz, ki a göttingai 
egyetem fődisze s az ottani csillagda világhírű igazgatója volt. Tittel azon biztos reményt 
táplálá titkon kebelében, miként nagylelkű érseke, ha ezen kérést teljesíti, azért, mivel az 
egri csillagász kiképzésére már annyit költött, azon áldozatoktól sem fog visszarettenni, 
melyeket az egri csillagda igényel, ha végre majd azon kérelemmel lépend fel, hogy ezen 
intézet a tudomány mai magas fejlettségéhez képest fölszereltessék s Europa más jeles csil
lagdái színvonalára emeltessék. Bécflben t. i. Tittel az újabb eszközökkel meg nem ismer
kedhetett, mert ezek a bécsi csillagdában még akkor hiányoztak. 
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Báró Fischer érsek Tittelnek utazás iránti kérésétől sem idegenkedett, sőt azt kegye
sen is vette, és helyben hagyta, csak arra intvén öt, hogy az időnek meghatározását, melyben 
az utazás végrehajtandó lennel az érsekre bízza. Azalatt pedig Tittelt, ki mióta az egri 
csillagda igazgatója lőn, a mennyiségtan tanszékéről lelépett volt, újra e tudomány tanárává 
nevezte ki, hogy pedig a tanítás azon esetekben se szenvedjen félbeszakadást, melyben Tittel 
csillagászati foglalatosságai által tanári tisztének teljesítésében gátolva lenne, helyetteseül 
Bezzegh Andrást rendelte, ki későbben egri kanonok s az egri lyceum igazgatója lett. 

1815-dik évi marczius 12-én az érsek Tittelt magához hívta Budára, hol akkor mint 
az ország áldornagyának helyettese s az országos egyházi bizottság elnöke rendesen tartóz
kodott. Itt történtek a göttingai utazást illetőleg az első részletesb tanácskozások, de a vég
megálla.podás jóval későbben következett csak be, mert már ugyanazon évi szeptember hó 
4-dik napját számlálták, midőn Tittel tüzetesen lépett fel azon kérelmekkel, melyektől a czél
bavett utazásnak valódi végrehajtása függött. Utazási költségek fejében és eltartási költsé
gekül Tittel 137 darab aranyat terrnét-izetben, továbbá tanári fizetéséoek élvezetét a külföldön 
is, nem különben néhai Pál András ez. püspök s egri kanonok részéről az egri lyceumi taná
rok irodalmi téren szerzett érdemeinek jutalmazására tett 10,000 forintnyi alapitvány kama
tait és végre hazatérésére maga idején méltányos segélyt kért. 

Kegyes pártfogója báró Fischer érsek Tittel kérvényeit elvben helyben hagyván, . 
azokat teljesítette is, a mennyiben a kért 137 darab arany helyett neki 2055 váltó forintot 
általadatott, külföldön is élvezendő évi fizetését 600 váltó forintban megállapította, a Pál-féle 
alapítvány egy évi kamatait számára utalványozta, azok kifizetését azonban azon időponthoz 
kötötte, melyben a Tittel által kiadni szándékolt könyv valóban rnegjelenendett és végre öt 
arról is biztosította, hogy a hazautazás költségeiről is maga idején gondoskodni fog. 

Ily élőzmények után Tittelünk útra kelt Göttingába, hová 1815 novemberhó 23-ik 
napján szerencsésen meg is érkezett s a híres Gauss bölcs utmutatása alatt azonnal tanulmá
nyaihoz fogott, melyekben oly ernyedetlen szorgalommal s oly szerencsés sikerrel haladott, 
hogy Gauss már kevés héttel Tittelnek megérkezése után irányában a következő megtisztelő 
és elismerő nyilatkozatot tevé. „ha tudor Út' ezentúl is oly haladásokat tesz mint eddig tapasz
talom, már nincs igen messze végcr.éljától. u És Gaussnak ezen elismerő nyilatkozata alapos 
jóslatnak bizonyult be, mert váratlan gyors és szép haladásai Tittelünknek, valamint jeles 
tulajdonai, élczes és szellemdús elméje, feddhetlen jelleme s megnyerő, kedves társalgási 
modora nem csak nagy tanítójának barátságát szerzé meg hamar nekie, hanem Németország 
más kitünő tudósainak figyelmét és elismerését is reája vonta, még pedig annyival inkább, 
minthogy Tittel ezen ország szaktudományi folyóirataiban is, például a báró Zach, góthai 
csillagda-igazgató által alapított a későbben báró Lindenau híres C5illagász és végre szász
királyi miniszter által szerkesztett: „MonatlicheKorrespondenz für Erd- und Himmelskunde" 
czímű folyóiratban több sikerült dolgozattal lépett fel, melyek közül csak egynebányat em
lítek fel mint: „ Über die Zeitrechnung der Araber und Türken;" - „ Chronologische Stu
dien" - „Lauf und Ephemeride der Pallas." Tittelnek több más értekezéseit fájdalom! már 
ki nem 1·elelhetem mivel mind a Monatliche Correspondenz für Erd- und Himmelskunde" . , " 
czirnű kötet-dús és igen drága folyóiratot, mind irományaim és jegyzeteimnek nagyobb és 
becsesebb részét Budavárának 1849-ki ostromlása alkalmával elvesztettem~ az egyes dolgo
zatok czímeire pedig, oly hosszu idő után, tüzetesen már ném emlékszem. Ezen értekezései
ben Tittel nem csak igyekvő szorgalmának, hanem alapos tudományossága és nagy olvasott
ságának is adta bizonyságát, és fényesen igazolá, hogy jeles képességeit és idejét egészen a 
tudomány szolgálatának szentelé. Németország hírneves természettudósai és mathematikusai
val társalkodván, e folytonos és élénk érintkezése jeles emberekkel szellemi látkörét bővitette, 
öt a tudomány szentélyébe bevezette s azok szíves barátságára érdemesítette. . 

De Tittel nem csak i:;zaktudományát mivelte, hanem egyháza és rendének sorsát is 
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figyelemmel és részvéttel kisérte. A katholika egyház viszonyai Németországban, a német 
katholikusok és a papság állapota é5t élénken érdeklék, s ezekről érsekét számos levelekben 
folytonosan értesíté. Ezen levelei egyrészt szigoru katholikus érzelmét, de más részt az élet 
és társadalom viszonyainak helyes felfogását és nagy emberismeretét tanusítván, bebizo
nyítják, hogy Tittel a keresztény hitnek és katholika egyháznak meggyőződésből híve, a 
papi rend törvényes jogainak és tekintélyének mindig kész és bátor védője, de a mellett 
valóban felvilágosodott ember volt, ki a vallási közönyösségtől ép oly távol állott, mint a 
türelmetlenségtől és vakbuzgóságtól. Egész lénye és minden nyilatkozata fényes czáfolata 
volt a katholicismus sok elfogult ellenei részéről gyakran hallható azon szemrehányásnak: 
hogy a katholikus meggyőződés a természet alapos tanulmányozásával meg nem fér. 

Még otthon, Egerben tartózkodása ideje alatt fogott Tittel egy kortani munka meg
írásához, melyet kegyes pártfogója, báró Fischer érseknek ajánlva 1816-ban Göttingában 
következő czím alatt adott ki: "Metbodus nova, brevis, facilis ac perpetua construendi calen
darium S. christianorum stylo tam veteri quam novo." E könyv a csillagos égen előforduló 
jelenségek kiszámitásának kizártával egyedül a kortani kérdésekre szoritkozván, a naptár
készítést valóban könnyű, áttekintetes és alapos modorban tárgyalja s a kortani irodalom be
cses gazdagítását képezvén, a szaktudósok köztetszésével találkozott és főleg Németországban 
csak hamar el is kelt. A 800 példányban megjelent könyv 20 Louidórra rúgott nyomtatási 
költségeit báró Fi~cher érsek Tittelnek megtéríttette. 

Hogy Gauss mennyire igyekezett, Tittelt azon tudománynak, melyet életpály~jának 
választott volt, szakem berévé avatni , Tittelnek báró Fischer érsekhez intézett 1816. január 
15-én Göttingában kelt levelének következő soraiból is kitünik: „Doctissimus Gauss prom
ptitudinem, qua scita sua mecum communicare caepit, mox amica in me adfectione cumulavit. 
Quanti thesauri dominum me frequens illastris hujus viri consortium reddiderit, exprimendo 
non sum: nulla fere praeterit dies, qua non seu novas referam ideas, seu notabiliter excul
tas." És Gauss Tittel iránti jó akaratját és iránta való gondoskodását arra is szives volt 
kiterjeszteni, hogy Tittelt minden kirándulásában , melyet tudományos munkálatok érdeké
ben Németország jelesebb városaiba gyakrabban tett , m11.gával vitte s így szeretett tanítvá
nyát nem csak az életbe, hanem tudományos nyomozások gyakorlatába is maga vezette be 
és ritka szellemi kincseinek gazdag tárházát Tittel előtt minden tartózkodás nélkül feltárta, 
mit bizonyosan nem tett volna, ha Tittel kitünő képességei és szorgalma a legszebb remé
nyekre nem jogosíttották volna fel nagynevű taníróját. 

1816. junius 25-én kelt levelében engedélyt kér Tittel kegyes f~pásztorától , hogy ez 
év végével Francziaországba mehessen, ott kiképezését folytatandó. Es az érsek , ámbár 
feleletéből kitünik, miszerint jobban szeretné, ha Tittel Göttiogából tanulmányai befejezése 
után, egyenesen haza térne, kedvenczének ezen kérését mégis helyben hagyá s annak telje
síthetésére őt újra segélylyel is ellátni igérke2ék. 

Tittel tehát Göttingából Párisba ment, .ellátva a legjobb ajánlatokkal nem csak világ
hírű nagy tanítója, hanem Némethon más kitünő tudósai rét-izéről is és oly hathatós ajánlatok 
mellett lehetetlen volt, hogy Páris legjelesb tudósai öt tárt karokkal ne fogadják s ö jelleme és 
tudományossága által igazolván, hogy úgy a megnyert ajánlatokra, mint a tapasztalt kitünő fo
gadtatásra érdemes, a franczia tudósok, sőt magas rangu államférfiak elismerését és barátságát 
is csak hamar megnyeré s a világnak ezen legbefolyásosabb városában rövid idő alatt ottho
nosnak érzé magát, idejét szaktudományos foglalatosságok, a franczia egy ház állapotának és 
viszonyainak tanulmányozása és jeles tudósok és államférfiakkali társalgás közt osztotta fel. 

Tittelt 181 7 évi september 1 7-én már Párisban találjuk, hol a többek közt a híres 
abbé Grégoire volt bloisi püspökkel is szoros barátságot kötött, kitől a franczia egyháznak 
forradalom alatti és utáni szenvedései és viszonyairól mint szemtanutól bő és érdekes tudó
sításokat nyert, melyeket főpásztorával híven és szorgalmatosan közlött. Németországban is 
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több püspökkel tette magát érintkezésbe, jelesen W essenberggel is, csak azon czélból, hogy 
a katholika. egyház ez országbani .viszonyaival minél alaposabban megismerkedjék. De épen 
ezen lépései és több oly ~ér~akkah összeköttetése, kiknek tiszta szigoru katholikus meggyő- . 
ződésükben kételkedhetm hittek, vetette meg alapját azon gyanusitásoknak, melyekkel ellenei s 
irigy löi öt lassankint bántalmazni kezdették. 

De haladjunk utazása előadásában. Párisban tartózkodván, azon legyőzhetetlen vágy 
ébredt fel Tittel tudomány után szomjuhozó lelkében, Angolhont is meglátogatni, azon jeles 
országot, honnan oly hosszú időn át a legjelesebb csillagászati eszközök küldettek Europa 
száraz földére és hol annyi sok jeles müvész, annyi kitünő tudós élt és működött, annyi 
nagyszerü tudományos, mű- és tanintézet létezik; és már 1817-ik évi julius hó elején tudó
sítja kegyes pártfogóját az érseket ebbeli szándokáról, ki annak kivitelét nem ellenzi ugyan, 
de mégis kifejezi, hogy sok~al kedvesebben venné, ha Tittel Anglia helyett Olaszországot és 
különösen Róma városát választaná utazása végczéljaul, mely esetre neki ezer forint segélyt 
igér. „Ut Dominatio Vestra," felel b. Fi :::cher érsek 1817. jul. 15-ről kelt levelében Tittel
nek, - "amplioris experientiae causa ad Britanniaru procurrat, ego quidem non difficulto, 
cum Ipse optime nosse possit, num postquam Goettingae et Parisiis longiori tempore morata 
est, aliquid ad ampliandam adhuc in astronomica scientia pro futuro modice ad vicinam An
gliam diversio quidpiam adjicere valeat? ego quidem praeoptarem, ut Dominatio Vestra, 
prout in aliis suis litteris innuit, ad Italiam diverteret, imo DV-rae novo 1000 fl.oren. V. V. 
adjutorio subveniam, si loco Angliae potius per Taurinum, Mediolanum, Ticinum , Bono
niam, Florentiam in Italia usque Romam peregrinaretur, et in hac urbe suas etiam in rebus 
ecclesiasticis notitias excoleret ! esset futura haec peregrinatio post longiorem cum viris eru
ditis quidem , sed Ecclesiae Catholicae inimicis consuetudinem ultra modum salutaris et 
opportuna. '~ 

Báró Fischer érseknek Tittelhez intézett és egy kedvencz kivánságát nyíltan kifejező 
ezen sorokat, követik az érsek levelében még olyanok is, melyekből ezen főpapnak Tittel 
iránti kegyessége, jóakaratja és érdemeinek elismerése világosan kitünnek s Tittelt jövője 
iránt a legvérmesebb reményekre jogosították fel. Ir t. i. az érsek ugyan ezen levelében még 
következőket is: "feci ego in favorem et comrnendationem DVestrae quantum nunc provide 
secundum Deum et conscientiam praestare potui ; censurn Candidatorum DVestra ingressa 
est; quod nunc prima vice sufficiat; futura Divinae providentiae in cujus manibus sunt sor
tes nostrae, committamus." 

E szerint tehát Tittelünk már 1816-ben élete 34-dik évében egri kanonoki állásra 
volt ajánlva. 

Tittel egyedül szaktudományábani lehető legtökéletesebb kiképezését tartva szem 
előtt, eléggé vigyázatlan volt, kegyes pártfogója egyenesen kifejezett ohajtása mellőzésével 
Angliába menni, hol az ország legkitünőbb csillagászaival a legszorosabb érintkezésbe jött 
és rövid idő alatt azoknak elismerését és barátságát kiérdemelte. 

Mely hónapban történt Tittelnek utazása Angolországba, tüzetesen már meg nem 
mondhatom, de sokáig ott nem tartózkodhatott, mert 1817. september hó 17-én még Páris
ban volt és 1818. január 30-án már Bécsből intéz levelet kegyes pártfogójához. De hogy 
ezen rövid időt is, melyet Angliában töltött, jól tudta felhasználni az bizonyítja, hogy ez 
ország leghíresebb csillagászai öt az által is megtiszteltek, hogy vele holta napjáig folytono
san baráti és tudományos levelezésben maradtak, mi bizonyára meg nem történik, ha Tittel
ben nevezetes embert nem ismertek volna fel. 

Végre 1818-ik évi tél végén, február havában, visszatérvén nagy utazásából Egerbe, 
Tittel az egri csillagdában volt kezdendö működését, melytől mindenki, de különösen báró 
Fischer érsek, ki öt annyi szívességgel s állandósággal segítette volt, gazdag és fényes ered
ményeket várt. De a körülmények másképen határoztak. Tittel teljes tetterőt , gazdag isme-
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reteket és nagy tapasztalásokat, tehát minden kellő tulajdont összpontosítva birt ugyan lel
kében arra, hogy a benne helyezett nagy várakozásoknak meg is felelhessen: de a csillagda, 
melyen müködni hivatva volt, nem felelt már meg a tudomány azon állásának, melyre gróf 
Eszterházy püspök ideje ó!a óriási sebességgel haladot~ v~~a, az iránti sfir?ős kérései pedig, 
miszerint a keze alatt álló mtézet a tudomány magas kifeJlödésével egy szmvonalra emeltes
sék, meghallgatás nélkül hangzottak el, mi Tittelt annál inkább bu.sította, menn~l biztosabban 
hitte, hogy kegyes érseke, ki öt sok költséggel kiképeztette, a csillagdának ÚJ és korszerü 
fölszerelése által igényelt áldozatoktól sem fog visszarettenni. 

Most állott be forduló pont Tittel életében s most mutatkoztak elsé> nyomai a~on 
kínos lélekharcznak, és sok viszálynak, melyekkel hogy e szép lelkű és ritka müveltségü férfiu 
ezentúl folytonosan küzdjön, kárhoztatva volt a sorstól. 

Nagylelkü pártfogója és főpásztora részint neheztelve, hogy az olaszországi útra nézve 
oly határozottan nyilvánított akaratját nem teljesíttette, részint a devalvatio következtében 
tetemesen összeolvadt egyházi alapitványok kiegészítésének égető szükségessége által nagy 
pénzáldozatokra kényszeritve, ha hajlandó lett volna is Tittel kéréseit meghallgatni, azok 
foganatosítását mégis boldogabb időkre halasztani kénytelen volt. Más részről Tittelnek 
nyílt és titkos ellenei - és hol van széles e világon ember, ki a középszeriiség vonala fölött 
áll, kinek ellenei ne volnának? - a körülmények okozta látszatos tétlenségét röstségnek, sé5t 
képesség hiánynak is magyarázták s vele a félreismerés teljes keserűségét bőségesen megizlel
tették.' Pedig Tittel igen messze állott attól, hogy e rágalmak, ezen ellenségeskedések é5t 
méltán illethették volna: mert, habár az egri csillagdának elmaradt felszerelése munkásságát 
a tudomány gyakorlati terén lehetetlenítette is, elméletével folyton foglalkozott s a szaklapok 
több igen sikerült dolgozatát közölték Tittelnek. 

Csuda-e tehát, ha ezen majd nyíltan, majd titkon ellene működött ellenséges fondor
kodások tiszta lelkét megszomorították, ha a legsúlyosabb teher alatt nyögvén, mely tehet
séges embert érhet, t. i. hogy gazdag ismereteit és ritka ügyességét, az egri csillagda eszkö
zeinek hiányossága és tökéletlensége miatt, a tudomány javára nem értékesíthette, ha mon
dom e kedvezőtlen és lesujtó viszonyok keblében az elégedetlenség maró fájdalmát megho
nosíttották? Csuda-e ha rrittel, kit, mint már fönebb említém, jóakaró érseke már 1817-ben 
érdemesnek talált arra, hogy egri kanonoki állomásra javaslatba hozassék, mostani félreis
mertetésének, háttérbe szoríttatásának mélyen sebzé5 fulánkját kétszeres nyomatékkal és mély 
búval érzé? Igaz ugyan, hogy a nagy léleknek önmagában kellene találni és gyakran meg 
is találja azon erőt, mely kivántatik1 hogy magát az ily méltatlan bántalmakon túltegye és 
csendesen eltüije azon megpróbáltatásokat, melyeket a viszonyok kérlelhetlen hatalma reá 
mér: de az is igaz, hogy az annál nehezebb, mennél több remények ébresztettek már kora 
ifjuságban fel keblünkben és tekintve az emberi természet gyarlós~gát, menthető, ha nem 
mindig sikerül, az önmegtagadásnak ezen magas polczára emelkedm. 

Tittel nem volt szemlélő bölcsész, hanem heves kedületü ember, ki, ha egyrészt saját 
kiképezésén s a tudomány szolgálatában kitartó szorgalommal fáradozott, más részről az el
ismerés és jutalom iránt is nagy vágygyal viseltetett és azokat már első ifjusága óta jóaka
róktól felkarolva és azok dicséretei által némileg elkapatva, követelte is az életté)]. Némileg 
azonban menthetők ellenei is, mert csakugyan igaz, hogy annyi kedvezésben és segélyben 
részesült főpásztora részéről, mint alig egy a paptársai közül s ha tehát sokat követeltek tőle 
és sokan szerencséjét irigyelték, nincs rajta mit bámulni. De a csillagászatnak nagy és 
fontos haszna és befolyása a gyakorlati életre is akkori időben hazánkban még kevés ember 
által ismertetett fel és még kevésbbé tört volt magának utat azon meggyé5zé5dés, hogy vala
mint a természettudományok általában, úgy a csillagászat is, folytonos és óriási haladásánál 
fogva oly intézeteket igényel körének bővítésére, melyek állandó gazdagítást, tökélyesbülést 
és átalakulást tesznek szükségessé, mi tetemes költségekkel jár; melyeket ha kimélni aka-
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runk, magát a tudomány bé5vítésére szánt intézetet szüntetjük meg~ s épen a legszakavatot
tabb s legügyesebb férfiakat kárhoztatjuk tétlenségre, ha a kezelésükre bízott intézetek 
folytonos gazdagítását elhanyagoljuk. Nem. ismervén ama nagy horderejü kérdéseket, me
lyeknek megfejtése a gyakorlati csillagásznak feladata, sem azon segédeszközöket, melyeket 
ezen hivatásában nem nélkülözhet, foglalkozását tudományos, neme8 játéknál egyébnek nem 
tekintették, melyre egy pár látcsé5 és szögmérő nézetük szerint elegendé5. Azt, hogy Tittel 
Egerben a gyakorlat terén csak igen keveset tett, nem csillagdája tökéletlen s a haladott 
tudomány követelményeitől elmaradt fölszerelésének, hanem elég hibásan ugyan, csak ha
nyagságának tulajdoníttották, az elmélet körében tett sok sikerült dolgozatait pedig épenség
gel nem ismerték. 

Volt azonban még más kényesebb oldal is, honnan Tittelt ellenei megtámadták. 
Azon körülménynél fogva, hogy ő külföldön jobbadán protestansok közt élt és mindig a leg
szabadabb elvű férfiakkal, például a katholikusok közül, mint már fönnebb is említém, báró 
Wessenberg freiburgi érsekkel, Párisban abbé Gregoire, egykori Blois-i püspökkel s több 
ezekhez hasonló érzelmű férfiakkal .érintkezett, ellenei azon vádat is emelték ellene, hogy a 
rationalismus felé hajlik s e gyanusítás volt az, mely Tittelt leginkább bántotta, ki egyházi 
és papi kötelezettségeit mindig a leghívebben teljesítette, a szó legszigorúbb értelmében ka
tholikus és oly pap volt, milyenné! tiszteletre méltóbbat kivánni sem lehetett. 

De hagyjuk abban élete ezen szomorú szakaszának részletes ecsetelését, melynek 
történetét ö nekem több ízben s mindig mély fájdalommal beszélte el; elég mondani, hogy 
előmenetele megakadt, b. Fischer érsek, az ö nagylelkű jóakarója, ki haladott kora s azon 
csalódásnál fogva, melyet e jeles főpap saját reményei és sorsa dolgában tapasztalni kény
telen volt, Tittel irányában hidegebb, a rágalom sugalatai iránt hajlandóbb lett és elhalt, a 
nélkül, hogy Tittel a jóakarója által neki kilátásba helyezett kitüntetésben és jutalomban ré
szesült, vagy legalább az egri csillagda kellé> fölszerelést nyert volna. 

Báró Fischer érseknek 1822-ik évi Julius 4-én bekövetkezett halála után, az egri fő
pásztori szék öt álló éven át maradt üresedésben s így Tittel nem reménylhetvén, hogy az 
egri csillagdának általa oly mohón ohajtott átalakulása foganatosíttatni fog, örömmel fogadta 
el I. Ferencz császár és király ő felségének azon kitüntető kegyelmét, melynél fogva 1822-ik 
évi september hó 13-án a budai sz. Gellérthegyen létezett pesti egyetemi csillagda igazgató-
jává s ugyanazon egyetemnél a csillagászat nyilvános. tanárává ki~.eveztetett. . 

Az említett év november havában hagyta el Tittel Egert, UJ rendeltetése helyére siet
vén. Budán már egészen a haladott tudomány színvonalán állott, a hfres Reichenbach és 
Fraunhofer miíügyes kezei által készített, kitünö eszközökkel fölszerelt csillagdát talált s 
egész lelkesedéssel fogott hozzá csillagászi működéséhez, melyben 1825-ik évi juniushó 1-ső 
napjától kezdve e sorok igénytelen irója is már mint gyakornok-csillagász részt vett. Ernye
detlen szorgalommal éjjel nappal folytatván a csillagászati észleleteket, ezek rövi~ idé5 alatt 
sok ivrétü nagy köteteket töltöttek be és volt idé5, hol sem Tittel m~ga, sem é? hetekig le nem 
vetkeztünk s rendesen nem aludtunk, hanem a csekély számu és csillagászati észleletek által 
minduntalan félbeszakasztott szűnóráinkban csak felöltözve és széken iílve szundikáltunk. Ez 
történt például 1825 augusztus 18-kától kezdve, mely nap hajna.13.ban én új üstököst fölfe
dezni szerencsés voltam, egész oktober hó 24-ig, mikor ezen üstökös a világtér roppant üre
gében eltünvén, láthatatlanná vált. Sokat, felette sokat észleltünk, számoltunk s e szaka
datlan munkásság között Tittel megsebzett keble üdült, lelkébe a béke angyala a csendes 
megnyugvás édes érzetét hozta. 

De Tittel balcsillaga csakhamar ujra emelkedett. Dolgozataink egyre szaporodtak, 
de ezek sajtó útoni közrebocsátásáról nem volt gondoskodva, mely hiányt, a pesti egyetemi 
alapítványok akkori mostohább viszonyainál fogva, o~vos?lni sem sikerült. Mert az egye
tem jövedelmei akkor sokkal korlátoltabbak voltak mmt Jelenleg s a mellett még sok mellé-
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kes kiadás is terhelte azokat annyira, hogy az egyetem tanárai és tisztviselői a pengé> pénz
ben megállapított évi fizetéseiket sem kaphatták meg egészen, hanem egy pengé> forint helyett 
csak két váltó forintot nyertek. Az egyetem költségén nem lehetett tehát közrebocsátani 
észleleteinket, magán kiadó pedig az ily költséges s egyedül a legszorosabb értelmű szak
férfiak pártolására szorult vállalatba kivált akkori időkben, melyekben a természet tudomá
nyokat kedvelő szakértő olvasó közönség még igen csekély volt, nem vághatott s így ezer 
meg ezer számu észleleteink a levéltár zárt szekrényeiben hevertek, mig 1849. május 11-én, 
Budavárának ostromlása alkalmával, sok más érdekes dolgozattal együtt a harczi zavar s a 
vetágyuk által okozott tűz által megsemmisültek. Nem lehet nem említenem e helyen még 
egy más balesetet is, mely észleleteinket érte. Az 1825-diki üstököst t. i. augusztustól okto
berig a legnagyobb kitartással észleltük, az észleletek eredményeit szorgalmasan kiszámí
tottuk s Tittel az egész munkálat eredményeit összeállította, hogy azokat az altonai csillagá
szati szaklapban közölje. A kész munkát még egyszer átolvasván , az eredeti észleleteket is 
ismételve átvizsgálta. Azon napot megelé5zö éjen, melyen a kész munka sajtó alá elküldendő 
volt (1826 február 2-án) Tittel midőn aludt, véletlenül a gyertyát égve hagyta s egyszer 
füsttől és nagy világosságtól fölébresztve rémülve látja, hogy íróasztala lángban van; a tűz 
nagy nehezen elfojtatott, de sok drága könyv és becses dolgozattal együtt, HZ üstökösről 
szerzett terjedelmes munka az eredeti észleleteket tartalmazó füzettel együtt hamuvá vált és 
kipótolhatlanul el volt vesztve, kipótolhatlanul, mert az észleletek lemásolását oly időre ha
lasztottuk volt el, melyben kevésbbé volnánk túlterhelve foglalatosságokkal. Lehet képzelni, 
mily lesulytó hatással volt a baleset Tittel kedélyére, de mennyire szomorított engem is, ki 
első nagyobbszerű tudományos dolgozatom vesztét sajnáltam benne. 

De eltekintve azon szomorúságtól, melyet azon körülmény okozott Tittelnek, hogy 
csillagászati számos észleletei napfényt nem találhattak, volt még más ok is, mely é5t mélyen 
bántotta. Tittelnek évi fizetése 1400 pengő forint lett volna, mely helyett azonban az egye
temnél akkoron dívott rendszer szerint csak 2800 váltó forintot kapott. Ebből kellett saját 
háztartásának és személyes szükségletének költségeit fedezni, mi az elszigetelt s a várossal 
akkor még kényelm~sen járható út által sem összekötött sz. Gellérthegyen sok kiadással járt; 
de abból tartotta el továbbá özvegységre jutott édes anyját is és neveltette a János nevű 
testvéröcscse után hátramaradt három árvát. E sokféle költség élelmi gondokkal terhelé 
meg vállait, öt adósságba merítette s annál vonzóbban tüntette fel előtte az óhajt, hogy mi
előbb elnyerje azon jutalmat, melyre öt boldogult b. Fischer érsek már évek előtt érdemes
nek találá, t. i. az egri ·kanonokságot. 

Kineveztetvén 1827-ben Pyrker János László velenczei patriarkából egri érseknek, 
Tittel sorsának jobbra fordulását annál biztosabban reménylheté, mivel a szellemdús és nagy 
müveltségff Pyrkerrel már régibb idő óta a legbensőbb barátság szellemét tanusító levele- . 
zésben állott, e kitünő föpap jóakaratját bírta s általa nem csak több alkalommal kitüntetés
ben részesíttetett, hanem midőn Pyrker egri érseknek kineveztetése alkalmából szerencse 
kivánatait levélben bemutatta, új föpásztorától oly kegyes biztatásokban részesült, melyek 
Tittelt a legvérmesebb reményekre méltán feljogosíttották. Azt irta t. i. Pyrker nekie, hogy 
egri érseknek történt kineveztetésén leginkább két oknál fogva örül. Először azért, mert 
hazájába visszatérhet és oly jeles egyházi megyének lehet kormányzója és feje, minőnek az 
egrit ismeri és másodszor azért, mert alkalma lesz Tittelt azon jutalomban részesíteni, me
lyet feddhetetlen jelleme, kitüné> tudományos ismeretei és nagy miveltségénél fogva már rég 
kiérdemelt, mit legelső alkalommal foganatosítani el nem fog mulasztani. Ezen határozott 
szavakat és kegyes biztatást Tittel forma szerinti ígéretnek vévén, erősen bizott abban, hogy 
a legközelébb megüresedendő egri kanonoki állomásra ő fog első helyen javaslatba hozatni és 
ennélfogva ki is neveztetni. 

Nem akarom - habár tudnám, mert birom Pyrkernek Tittelhez írt eredeti leveleit -
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hosszasan fejtegetni okát annak, hogy miért történt, de bizonyos az, hogy Pyrker biztatásai 
soha nem valósultak; - s ezen ujabb csalódás oly semmisitö hatással volt rrittel egész lé
nyére, hogy azontúl valóban lelki beteggé lett, és kedélyének ezen izgatott állapota által oly 
lépésekre is ragadtatott el, melyek Pyrkert még inkább elidegenitették tőle s nem az ohaj
tott czélhoz vezettek, hanem ellenkezőleg 'rittelt attól mindig messzebbre elütötték. 

Tittel csúszni mászni soha nem tudott, ő udvarias, de egyenes szívű ember volt, ki 
azonban annyi öntudattal birt~ hogy soha hizelgésig, színlelésig le nem aljasodott s oly szi
goru becsületességű, hogy adott szavát soha meg nem szegte, tett ígéretét soha teljesítetlen 
nem hagyta. Saját természete szerint ítélvén meg másokat is és a Pyrker érsek levelében 
kifejezett biztatást tüzetes igéretnek tartván, annak be nem váltása végett gyakran keserü 
panaszokra fakadt ki és nem mindig gondosan figyelvén, ki előtt beszélt~ panaszai és néha 
túl éles kifakadásai Pyrker fülébe mentek, talán elferdítve, nagyítva jelentetvén be nekie s így 
annál kevesbbé feltünő, hogy Pyrker érsek Tittel irányában elhidegült, mert Tittel távol 
volt, magát nem igazolhatta, a netaláni félreértéseket fel nem világosíthatta, a nagyításokat 
kellő méi-tékre le nem szállíthatta és röviden mint távollevő mindig a vesztett fél maradt, 
azon közmondás szerint "a távollevönek soha sincs igaza." Más részről meg Tittelnek is oly 
dolgokat beszéltek Pyrker érsekről, melyek keblét méltán felizgathatták, például, hogy 
Pyrker érsek, ki Tittelt egy ízben csakugyan egri kanonokságra még pedig első helyen ki
jelölte volt, ugyanakkor egy magas rang·u és nagy befolyásu bécsi államférfiut magán levél
ben arra kért volna fel, hogy egész befolyá~ával gátolja, nehogy Tittel valóban kanonoknak 
kineveztessék ; mit én ugyan merő rágalomnak, még pedig aljasnak tartok, de mit Tittel, m
gerült állapotában, szentül hitt. 

Elég az hozzá, Tittel az annyira ohajtott egri kanonokságot el nem nyerhetvén és 
mélyen megsértve azon sok csalódás által, melyekben bőven részesült, t·gész természete meg
változott s az előbbi kedélyes vidorsága, kitartó lelkiflreje magasra fokozott idegességnek és 
ke~eri.l humornak engedtek helyet. 

Tittel egyébbiránt Buda-Pesten is közkedvességü és nagy tekintélyben és tiszteletbe~ 
állott egyéniség volt. József nádor ő cs. kir. fönsége különös kegyelme által tü~teté öt k1 
és a két város első rangu és ren4~ föurainál mindig szívesen látatott, egyszer mmdenkorra 
meghívott becses vendég volt. Urményi József az egyetem elnöke, gróf Cziráky Antal or
szágbir6, gróf Brunszvik József tárnokmester, gróf Majláth József a kir. kincstár elnöke, báró 
Perényi kir. kincstári alelnök, báró Mednyánszky Alajos, és több más magas rangu és érdem
dús nagy urak, valamint az akkoron élt legjelesebb hazai költök, tudósok és írók vetélkedv~ 
keresték Tittel társalgását és a kir. helytartótanács, s kir kincstár legjeleseb? .tanácsnokai, 
valamint a hétszemélyes és királyi táblának előkelő és érdemben ragyogó tagJal a legkedé
lyesebben érintkeztek vele és öt nagy tiszteletben tartották. Megint egyik bizonylata annak, 
hogy Tittel kora magaslatán álló nevezetes ember volt. . 

Különös kitüntetésben részesítette Tittelt nagy hazánkfia gróf Széchenyi István is és 
több ízben keresé fel a sz. Gellérthegy magányát, itt órákat töltvén Tittellel barátsá~os be
szélgetésben és vitatkozásokban, melyek tárgyai rendesen hazánk társadalmi, tanügyi, tudo
mányos és nevelészeti ügyei voltak, s melyeken rendesen magam is jelen lehetni .szerencsés 
voltam, minthogy a nagy Széchenyi azon jóakaratot, melylyel Tittel iránt viseltetett, részben 
reám is kiterjeszteni kegyes volt, engem gyakran a legszivély~sebb módon buzdí.tván, ser
kentvén és kitartásra intvén. Feledhetlenek előttem azon órák, melyekben e két ritka férfiu 
beszélgetéseit mint fültanu hallgathattam. Gróf Széchenyi az óriási szellem és nagy hazafi, 
kinek teljes ereje hazája haladásának volt szentelve és a mélyen gondolkoz? .Tittel, ~inek 
szíve szinte egyedül csak nemzete boldogságáért dobogott, egészen feltárták bő ~smerete1knek 
és a legönzéstelenebb, legtisztább hazafisá.g nemes érzeteiböl dagadozó kebleiknek gazdag 
tárházát s rendre követték egymást szüntelenül a legragyogóbb gondolatok, a legnemesebb 
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érzetek s a legáldásdúsabb szándokok e nagyérdekű beszélgetésekben, melyek rám nézve a~ 
életbölcseség, a hazaszeretetnek és nemes tettvágynak valódi iskolája voltak. 

De mindezen számos kitüntetés, azon sok kegyesség, jóakarat, szeretet és barátság, 
melyekben Tittel oly sok oldalról részesült, sem birta gyógyítani beteg lelkét. Panaszai rit- . 
kábbak lettek ugyan, de a csalódások fölötti mély fájdalma csak annál jobban rágódott szí
vén, mennél inkább igyekezett azt elrejteni. Az est, vagy éj csendes óráiban, midőn a csil
lagdában együtt virasztottunk és magunkban voltunk, tört ki leginkább búja méla' pana
szokra. Nem azért ohajtom én - mondá sokszor -- az egri kanonokságot, hogy jobban, 
kényelmesben, kevesebb fáradsággal élhessek, nem, hanem azért, hogy élelmi gondjaimtól 
megszabadulván, hazám virágzását én is elösegithessem. Lássa, mily kevés nálunk az exact 
tudományokat kedvelő, azokban eléggé jártas ember, pedig higyje el nagy szüksége leend 
egykor hazánknak ilyenekre. Nézze meg népiskoláink állapotát, a magyar tanárok, néptaní
tók és azok özvegyei, árváinak mostoha sorsát; tekintsen szélyel és számlálja meg azon sok, 
különben jóra való becsületes magyar embert, ki magát, nemzetét túl becsüli, miért? mert 
faluján, megyéje fővárosán kivül mit sem látott s úgy a világ sorsát nem ismeri ; vagy nézze 
meg azon sok h~lyet hazánkban, hol a katholikus nép a lelkipásztort nélkülözi, mert plébá
nosa 2-3 órányi távolságban van tőle, gondoljon azon sok szegény káplánra, kinek fizetése 
ruházatra sem elégséges, tehát mi sem 'marad, mit szellemi mivelödésére, egy katholikus pap
nak ezen legfőbb kellékére fordíthatna. Ha én kanonok lehetnék, összegyüjteném gondosan 
jövedelmeimet s egyik másikra ezen czélok közül forditanám azokat, hogy én is hozzájárul
jak hazám haladása ezen égető szükségeinek fedezéséhez. De nem, -- igy szoktGt. rendesen 
befejezni panaszát - nem! nincs rendelve számomra azon szerencse, hogy én is jót tehessek, 
hanem arra vagyok kárhoztatva, hogy megfossam életem pályáját a nélkül, hogy nyoma ma
radjon létemnek. Meghallgatván ily keserves panaszát oly férfiunak, ki Isten és szülé5im után 
nekem e világon legkedvesebb volt, fogékony fiatal keblem szánalomra, de haragra is" lobbant 
fel és megvallom, hogy a gyülölet mérges magva csirázott lelkemben azon férfin ellen, ki az 
én annyira tiflztelt, szívem teljes erejéből szeretett, atyáskodó barátomat egy szavával he
lyezhette volna azon boldog állapotba, hogy nagylelkű keblének nemes ohajait valósíthatta 
volna. 

Dehetett volna azonban kanonok Tittel. Nádor ö cs. k. fensége ismételt ízben akart 
közben járni, hogy nagyváradi kanonoknak kineveztessék, sőt voltak püspökök is, kik ezen 
méltóságra őt örömest javaslatba hozták volna. Ilyenek voltak Vurum József nyitrai, Hor
váth János székesfehérvári és Hám János szathmári püspök. De Tittel ezen nagy pártfogói
nak kegyes ajánlatait állhatatosan visszautasította, vagy megköszönte, azt állítván, hogy min
den megyének megvannak saját érdemes emberei s inkább meghalna, mintsem egynek is 
praejudi,cálna .ezek közül. 

Ö csak Egerből várta boldogítását, mely mennél tovább maradt el, annál jobban meg 
rendítette erős testét a csalódás. De azért nem lankadott el hivatala kötelességeinek hű tel
jesítésében; dolgozott, működött, de az elégedetlenség emészté5 mérge folyton ásta alá testi s 
lelki erejét. Csak egyszer láttam őt életének e szomoru szakaszában igaz örömre fakadni, 
akkor t. i. midőn az újdon alapított magyar akademia tagjává választatott. Akkor mondotta 
nekem, hogy ezen új alapítvány a magyar nemzet fentartása és a culturnépek sorába lépésé
nek egyik erős biztosítéka és hogy végtelenül örül, hogy őt is megtisztelték azzal, hogy e 
nagy horderejű és jövőjű testület egyik munkatársa lehetett. 

Irodalmi tevékenysége akkor nagy volt, mert ebben keresé és lelé egyetlen vigaszta
lását sok keserű csalódás által elkomorított életében. Könyveket ugyan nem írt, hanem a 
mathematikai tudományok mindenféle kérdéseivel folyton foglalkozott és az Alt?nában meg
jelenő "Astronomische N achrichten" czimű csillagászati szaklapban szaporán Jelentek meg 
értekezései, melyek közül három minden szaktársának elismerését kivívta. Egyiknek czíme: 
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"Dissertatio de calculo praeliminario occultationum fixarum per Lunam," másodikának: "The
oria generalis abberrationis lucis," harmadikának pedig: "De ecclipsibus Solis et Lunae." 
A közhasznu ismeretek tára két első kötete számára pedig a csillagászati és kortani czikke
ket szinte ő írta. 

Igy működött a lelkileg beteg, megtört férfin, míg 1829-dik évi tavaszától kezdve 
nagy és edzett testének ereje már annyira megrendült, hogy gyakrabban gyöngélkedett, sőt 
vérhányás is állott be nála, mely őt nyilvános előadásainak megszüntetésére is kényszeríté. 

Midőn 1831-ben a cholera öldöklő daemona kezdett először dühöngni Europában és 
különösen hazánkban, Tittelt rémület fogta el e veszélyes vendég elöl és több izben ugy 
nyilatkozott előttem, miként tudja, hogy ö is e félelmetes betegség áldozatáúl fog esni. S az 
annyiszor megcsalódott ember ezen egy sejtelmében fájdalom! nem csalódott. 1831-dik évi 
augusztus 12-én vele együtt ebédeltem I. Ferencz nevű gőzhajón, melynek kapitánya, John 
Andrews, neki kedvelt jó barátja volt s onnan délután haza érkezvén, mutatkoztak rajta a 
cholera első nyomai. Schordán, Csausz és Reisinger tanártársai és meghitt barátai mindent 
elkövettek megmentésére, ki is menekült a tulajdonképeni cholerából, de csak hamar követ
kezett be a hagymáz, mely öt a jobb világra vitte. Augusztus 81;2 órakor lehelé ki szép 
lelkét karjaim közt. 

Tittel magas, széptermetű, nyulánk ember volt, kinek arczvonásaiból nemes érzet és 
kiváló jószívi.íség szólottak. Korának, hazájának egyik jelese volt, ki, ha a sors jobban ked
vezett volna nékie, vagy ha a jelen korban élne, sokkal átalánosabb elismerésben részesült 
és sokkal nagyobb körben működhetett és hasonlithatlanul többet tehetett volna, mint az 6 ide
jében, melyben hon:fiai kevesbbé érthették öt, mivel korát tulhaladta. Ha volt benne meg
rovandó hiba, csak az volt, hogy m~gy műveltsége és mély tudományossága őt meg nem 
6vhatták attól, hogy teljes lelkével azon ohajon ne csüngjön: egri kanonok lehetni és hogy ez 
iránybani csalódása oly erős hatást tudott gyakorolni reája, hogy életétől is megfosztotta. De 
ha tekintetbe veszszük azon nemes czélokat, melyeknél fogva a kanonokságot oly hevesen 
kívánta, lelkének ezen gyengesége legalább is menthetővé válik. Benne a haza egy jeles tudóst, 
egy nemeslelkíí emberbarátot, egy nagy miveltségű férfiut vesztett, kinek aránylag kora 
halála - mert csak 4 7 éves volt, midőn az élők sorából kiszólíttatott - a külföld tudósait is 
fájdalmasan lepé meg és szíves részvétüket gerjeszté föl. 

Én pedig benne atyáskodó barátomat, bölcs vezetőmet, második atyámat vesztettem 
el, kinek emlékét éltem utolsó perczéig tiszteletben fogom tartani s kinek bölcs intései csele
kedeteimnek még most is iránytűjéűl szolgálnak. 

Béke hamvainak, áldott legyen emléke hazánkban! 



Dr. BALOGH PÁL EMLÉKEZETE. 
Irta 

Kátai Gábor. 

A megszünés nélküli változás örök tengerében , hol élet és halál csak kezdő betűi 
azon ezerféle átalakulásnak, melyet az érzékeinkkel felfogható anyag minden lépten nyomon 
szenved, hol csak a folytonos változásban van állandóság, hol az egyes teremtett testek, bármily 
végtelenül különböző természetüek legyenek is, az'.)n közös sajátságban egymással mind meg
egyeznek, hogy különböző módon bár, de mindnyájan felbomlásnak, korhadásnak, elmál
lásnak vannak alá vetve, e f ö 1 di é 1 e tb e n, eléggé hozzá szokhatik a figyelmes szemlélő azon 
mindennapi látományhoz, hogy naponta ujabb ujabb emberek, dolgok, események tünnek fel 
a láthatáron, melyek rövidebb, hosszabb ideig tart6 élet után, ugy a mint jöttek, legnagyobb 
részt ismét az enyészet ölébe merülnek. 

Ha teljesen ki tudnók magunkat szakitani azon lánczolat kapcsából, melylyel ben
nünket az Isten, a haza, a szülék, a család iránti szeretet az élethez oly édes vonzalommal 
füz, ha az emberi társadalom folyton előbbre meg előbbre hahidása el tudná előttünk veszí
teni nemesebb érdekét, ha a körliltünk szakadatlanul jelentkező enyészet ujra meg ujra is
métlé5dé5 sorrendjét a rideg pLilosoph hideg nyugalmával tudnók nézni: könnyen közönyösekké 
válnánk a természet azon rendszeres működése iránt, melyet ő alkotásaiban oly gyakran kö
vet, midőn egyik oldalról kérlelhetlenül rombol, hogy más oldalról annál magasztosabban te
remthessen, s tudván azt, hogy a feloszlásnak, az átváltozásnak egyszer mulhatatlanul be 
kell következnie, kivéve a saját magunkét, a többiekével bizony igen keveset törődnénk. 

De valamint emberi érzűleteinknél fogva nemcsak nem nézhetjük közönynyel, hogyha 
valamelyike azoknak, kikhez benniinket a szeretet kötelékei csatolnak, az enyészet által visz
szahozhatlanul kiragadtatik körünkből, sé5t fájdalmunkban érzékenyen feljajdulunk s legalább 
sirját igyekszünk megőrizni, hogy emlékét ápolhassuk : - haza:fiui érzelmeink által épen ugy 
késztetve érezzük magunkat, kiváló kegyelettel viseltetni azon honfitársaink emlékezete iránt, 
kik földi pályájukon, a mulandóság szük völgyében nemzetöknek, embertársaiknak hasznára 
lenni igyekezvén, a megszokott mindennapi apró alakok közzül legalább egy fejjel kima
gaslottak. 

Annak, kinek itt emlékét felújitani akarom, n9m juthatott ugyan osztályrészeűl a sze
rencse, hogy népének egy újabb igéretföldre Mózese lehessen, eredményeikben fontos nagy
szerü fölfedezések, melyek ugy a tudományt mint az emberiséget szemmelláthatólag előbbre 
viszik, nincsenek nevével összeforrva: mind a mellett is, mert é5, természettől ajándékul nyert 
tehetségeit folytonosan kimüvelni törekedett, hogy ez által széleRebb áttekintést nyervén, 
azon társadalomnak, melyben élt és forgott, jobblétét eszközölhesse, s mert épen .azon körnek, 
mely a magyar orvosok és természetvizsgálók díszes koszoruját foglalja magában, s épen 
vándor gyüléseinknek kezdettől végig munkás és hű tagja s több ízben pályakoszoruzottja volt, 
teljesen érdemes arra, hogy fejfájára ezen - bárha halvány - nefelejts koszorut reá tüzzük. 

* * * 
Almási Balogh Pál 1794-ik évi oktober 18-kán született Nagy Barczán Borsod vár

megyében. Alsóbb iskoláit Rimaszombatban végezte, honnan 1810-ben Sáros-Patakra, s 
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onnan 1814-ben Késmárkra ment, itt egyebek között jogot is hallgatvá.n. Ezen iskolai évek 
alatt ismerkedett meg a franczia és olasz nyelvekkel. 

Késmárkról ismét Sáros-Patakra ment vissza, hol is elvégezvén az ott tanittatni szo
kott tudományokat, 1817-ben az ország szivébe Pestre költözött s az orvosi pályára lépett, 
melyet 1822-ben be is végezett. Orvosi oklevelét a következő évben nyervén el, egész hátra
levő életét a gyakorló orvosi működésnek szentelé. 

1825-ben Németország főbb városait utazván be, Hahnemannal a homeopathia alapi
tójával ismerkedett meg, kinek tanát elfogadván, annak haláláig hive maradt. 

Pestre visszatérvén, mivel neve, apróbb dolgozatok által az irodalomban már 1820 
óta ismeretessé vált, a magyar tudós társaságnak, mindjárt alakulásakor, l 830-ban, levelező 
tagjává neveztetett ki. 

1832-ben megházasodott, nőül vevén egy Borsod-megyei közbirtokos leányát Ágoston 
Amáliát, kitől három gyermeke: Zoltán, Melanie s Tihamér született; kik közül Zoltán gaz
dászaton kivül szépirodalommal, főleg költészettel, mint szinte festészettel foglalkozott s 
ennek történelmére s bírálatára vonatkozó apróbb időszak~ dolgozataival tette magát isme
retessé, Tihamér pedig, ki szinte több szépirodalmi müvet bocsátott már közre, szintén Hahne
mann nyomdokát követvén mint atyja, jelenleg gyakorló orvos Aradon. 

Balogh Pált a magyar tudományos akademia 1835-ben rendes tagjává választotta, 
ugy szinte idő folytán több külföldi tudományos társulatok vették fel levelező tagjaik sorába. 
Idő közben az angol és spanyol nyelvet is sajátjává tette. 

1836-tól fogva a magyar akademia által kiadott "Tudománytár" irodalmi részének 
szerkesztésével bizatott meg. Ertekezéseinek száma igen sokra megy; a philosophiai, termé
szeti, orvosi s társadalmi tudományoknak alig találtatik egy egy ága, melyben több kevesb 
sikerrel ne működött volna. 

A Közhasznu Esmeretek Tárát 180 czikkel gazdagitá. 1835-ben jelent meg tőle a ma
gyar akademia által kiadott pályamunkák első kötete, mely 100 aranynyal lé5n jutalmazva. 

Tőle jött az Iparegyesület eszméje, melyet aztán Kossuth Lajos lángesze rövid ideig 
tartó ugyan, de csodás gyorsaságú sikerrel karolt fel. 

Az állatkínzás elleni egyesületet legelőször szintén ö pendítette meg s a szelíd lelkü 
Petényi Salamonnal, majd Kubinyi Ágostonnal buzgó előharczosa lőn az eszme kivitelének 
s bár 184 7 táján e czélra társulatot is alakitottak, az eszme diadalát nálunk egyikök sem 
érheté meg. Egy állatta~i pályamunkáját, mely azonban tudtommal - mint azt az akko~i 
idők rosz szokása hozta magával - sehol sem jelent meg, egyik nagygyülésünk meg IS 

koszoruzott. Ugyanazt tette egy növénytani pályamunkájával is. 
184 7 -ben a velenczei olasz congressuson a magyar orvosok és természetvizsgálók Sop

ronban tartott VIII-ik nagygyülé!lét képviselte, melyről külön munkát is b~csátott közre. . 
1860-ban beutazta Párist, hol több kitünő tudóssal, többek közt Tierry Amadéval IS 

megismerkedett, kivel azután folyvást levelezésben állott, továbbá beutazta Londont, hol 
szinte nemcsak több jeles tudós férfiunak jutott ismeretségébe, hanem ezek útján a párisi s 
londoni világhírű tudós társaságok és akademiánk között csereviszonyt is eszközölt ki. Visz
szajövet a szigetország és szárazföld között levő csatornán majdhogy hajótörést nem szenve
dett s csak a legnagyobb életveszély között érkezhetett meg Boulogneba. 

Számos munkálatainak teljes sorjegyzékét koránt sem adhatjuk, miután azok szét
szórva levén , ma már jó formán hozzá férhetlenek, azok közül azonban, melyek tudomá· 
sunkra jutottak, ide iktatjuk a következőket: 

1. Egy pár szó a magyar tudós társaság ügyében Pest. 1848. 
2. Gr. Széchenyi István. Közlöny 1848. 
3. Duna fürdő. Pesti Napló. 1851. 
4. A korai. Magyar hölgyek naptára. · 1855. 
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5. Szelestei Lászlónak. Szépirodalmi közlöny. H58. 
6. A Rózsa. Szépirodalmi közlöny. 1858. 
7. Látogatás Belgiojoso herczegnöoél Párisban. Budapesti szemle. 1859. 
8. Emlékbeszéd B. Humboldt Sándor felett. A magyar t. adademia közgyülési tárgyai között. 
9. Humboldt Sándor és müvei, Budapesti szemle 1860. 

10. Egy pillantás földünk életébe. Magyar tudós társaság évkönyvei. 1860. 
11. A nők mint a társadalmi élet tényezői. Családi kör 1860. 
12. Uti vázlatok. Uj nemzedék. 1862. 2-ik sz. 
13. Geoffroy Saint Hilaire Izidor. Budapesti szemle XVII-ik kötet. 
14. A természeti tudományok igényei a törvényhozásban. Magyar orvosok és természetvizsgálók 

munkálatai. 1863. 
15. Az olasz tudósok congressusa Velenczében 1847-ben. Hon. 1863. nov. 
16. Des Dangers des Mariages consangvines Paris. 1865. , 
17. A nagy oczeán virágkertjei. Mutatvány egy nagyobb munkából. Uj Korszak. 1865. 

Kéziratban következő munkái maradtak. 
18. A francziá tudományos intézet. Institute lmperiale France. 
19. Párisból Londonba. 
20. Útleirásom. 
21. Pillantás a növényi élet titkaiba. 

Galilei czimü munkáját, melyen legutóbbi időben dolgozott, nem végezheté be s igy az csak tö
redék maradt. 

Balogh Pál egyik főérdeme abban áll, hogy a zá.rkozottságot kedvelő régi tudós szo
kás ellenében egyike volt az elsőknek, ki a tudományokat népszerüvé tenni törekedett. 

E végett a nép javára a "Hölgyek dija" megalapitásában fáradozott s azt szép siker
rel ki is vivta, ugy, hogy akademiánk jelenleg, magyar hölgyek által kötelezett összegből, ko
ronként jeles pályamunkákat adhat ki. 

Pozsonyi nagy gyülésünkön 18 64-ben a társadalmi tudományok szakosztályának 
életbeléptetésén fáradozott, s az 1867-ik évben Rimaszombatban tartott nagygyülésünkön 
ugyanazon tudományokról tartott értekezést. 

A rimaszombati nagygyűlésen már beteges állapotban jelent meg, mire csakhamar, 
1867-ik évi sept. 11-kén, élete 73-ik évében elhunyt. 

Valóban a ki komolyan gondolóra veszi. hogy boldogulásunk előmozdítására szolgál6 
mindennemü hazai viszonyaink szerencsés tovább fe}lesztésénél, melyeknek kerekei forgásukban 
még mindeddig igen nehézkesek, épen a socialis tér, épen a társas működés az, melyen egyedül 
minmagunkt6l fugg, hogy hova tovább több több eredményt hozzwnk létre, valamint azt is, hogy 
mindennemü tudománynak, a mire haland6 ember képes, legnemesebb végczélja az lehet, hogy a 
belölök vonhat6 tényleges haszon összevéve és egy.Ynként a társadalom Javára tétessék gyümölcsö
zővé, és hogy erre a tudásnak oly megmérhetlen mennyiségét magukba f oglal6 orvosi és természeti 
tudományok minden mások felett legalkalmasabbak: - méltánylattal fogja elismerni Balogh Pál 
fáradozásait, s velünk együtt őszintén óhajtani fogja , hogy azon nevezetes horderejü eszmék, 
melyeket társadalmi j6llétünk előmozditására nagygyülésünkön ő hozott inditványba és ő 
képviselt, általunk, mint a kikre ez ő róla örökségül maradt át, minél hamarább kedvező meg
oldást nyerhessenek. Emlékét közöttünk ez fogja legméltóbban megéfrizni. 

Béke leng;'en elhunyt társunk emlékezetén! 

ELSŐ RESZ. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 

EGERBEN TARTOTT XIII-ik NAGYGYÜLÉSÉNEK 
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I. 

A TÖRTENETI V AZLATRA VONATKOZÓ OKMÁNY.OK . . · 

1. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének alapszabályai, 
a mint azok 1841-ben megállapittattak. 

Czélja ezen gyülésnek: személyes ismeretség, orvosi és természettani ismeretek, 
tapasztalatok s uj találmányok, mennyiben lehetséges, élőszó általi rövid közlése és terjesztése, 
sőt a gyülések helyének változtatásával a hazai vidékek helybeli ismertetése is. 

Ez évben tartatik ugyan egy második gyülés, még pedig Pesten september 6-kán és 
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, nemkülönben kitünő természettani ritkaságokkal díszlő városa lehet, mindenkor 
az utolsó gyülés határozandja meg. 

A gyülésre megjelent minden tag a határidő előtti három nap alatt magát az e végett 
megválasztand6 ügyvivőnél, ki egyszersmind alelnök egy személyben, s jegyzőnél személye-
sen beirv.án, belépti jegyet kap. • 

A szintén előre megválasztott elnök a kitüzött napon megnyitván az ülést, a jelenlevők 
nevei, ugy az alapszabályok is felolvastatnak, s a mult gyülés 6ta talán elhunyt nevezetesebb 
magyar orvosok és természetvizsgálók felett emlékbeszédek tartatnak. 

A külön tudományokkal foglalkoz6 tagok iránti tekintetből külön osztályok rendel
tetnek, ugymint: az orvosok és sebészek, physicusok, geographusok és astronomusok, mine
ralogusok, geogno'sták, chemicusok és pharmaceuták: zoologusok, physiologusok és botanicu
sok, végre a veterináriusok, oeconomusok részére ; magában értetvén, hogy a résztvevő tagok 
számához és minőségéhez képest ezen osztályokat szaporitni vagy kevesitni szabad leszen. 

Diplomaticus nyelve gyüléseinknek a m::igyar, ezen vitetvén jegyzőkönyvünk is ; mind
azáltal hazai nyelvünkben kevéssé jártas ügyfeleink deákul, sőt saját anyai nyelvükön is 
adhatják közléseiket. 

Utols6 két napon közgyülések tartatván, ezeken a részletes ülésekben legnevezeteséb
beknek tartott dolgozatok vagy fölfedezések újra felolvastatnak. 

Minden választás vagy fontosabb tárgy titkos szótöbbséggel döntetik el, és a szava
zásban minden beirt résztvevő tagnak egyenlő joga van. 

1* 
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Utolsó napon kijelöltetik a legközelebb tartandó gyülésnek helye, megválasztatik jö
vőre az elnök, továbbá az alelnök és ügyvivő egy személyben és a jegyzé> is, mely utóbbiak 
a kitüzött helyben vagy annak közelében lakván, szállásokról, kirándulásokról, rendes éle
lembeli ellátásról, gyülési termekré51, mulatságokról eH5re gondoskodni s a sikert jó eleve hir
lapok által országszerte közretenni kötelesek lesznek. 

Végezetül az elnök befejezi a nagy gyülést. 
Mint nyilvánosság emberei a tudomány terjedését és polgártársaink mivelé>dhetését 

vévén különös tekintetbe: a tudomá.nyt kedvel6 vendégek között minden közgyülés alkalmá
val a hely kite1jedéséhez képest elég számú jegyek osztatnak ki. 

Pótlólag 
melyek 

hozott s alapszabályul szolgálandó nagygyűlési végzések, 
az alapszabályokkal egyetemben mindenkor felolvastatni 

határoztattak. 

1. Mindjárt a II. nagygyülésen végzéssé lőn, hogy jövőre két titoknok választassék. 
2. Az V. na~ygyülésen az archaeologia a természettani szakosztályba felvétetett; a VII. 

nagy gyülésen. pedig a gazdasági szakosztályban a műiparnak nyittatott tél'. 
3. A m1 pénz a gyülés munkálatai költségeinek fedezése után fennmaradna, az pálya

kérd~s~kre ford~~and.~. A ,he!y~e1:. n~m lakó titoknoknak utikbltségekre s. a munkálatok srr
kesztőJének a kozgyulésbé>I 1110 diJ aJánltassék. (VI. nagy-gyülés 15-pontJa). 

. 4. A szakok a jövő gyülésen megvitatandó némely tárgyakat vagy kérdéseket előre 
k1tüzendenek. (VI. nagy gyülés 15. pontja.) 

5 .. A· nagygyülésen a számadások vitelére három évre egy pénztárnok választatott, ki 
egy~zersmmd a munkálatok szerkesztésére is befolyással legyen. A számadásokrai ügyelés 
pedig az alelnökre bizatott. 

6. A IX. nagygyülés zárközgyülése 13-ik pontja szerint az eddig szokásos három 
közgyülés helyett ketté> jött határozatba; a többi idé5 szakgyülésekre forditandó. . 

7. A IX. nagygyülés ugyanazon közgyülése 14. pontja szerint határozatba ment, 
hogy ezentul a helyett, hogy a szakgyüléseken tartott elé5adások közül választattak érteke
zések a közgyülésre, ezentúl az ezeken felolvasandó értekezések kidolgozására a tudomány 
előkelé5i szólittassanak fel. 
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8. Ugyana~on nagygyülés zárközgyülésének 16. pontja szerint határozattá vált, hogy 
a _mun~álatok eleje ezután a magyar tudományosság elhunyt bajnokainak arczképeivel lesz 
ék1tendö. 

Meghivás 

a magyar orvosok és természetvizsgálók folyó 1868-dik évi augusztus 24-dik s 
következő napjain Eger városában tartandó XTII-dik nagygyűlésére. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók ez évi nagygyülésének székhelyéül Heves 
vármegye fövárosa Eger tüzetett ki. 

Nemzetünk ujabb életéből alig tudnánk felmutatni intézményt, mely egész összegében 
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véve, társias kedves jellegénél fogva, oly hű tükre volna a magyar ember természetének, mint 
a minők a magyar orvosok és természetvizsgálók vándor gyülései. 

Az egész magyar haza minden részéből gyülekeznek itt össze a gyógymüvészet és ter
mészettudományok avatottjai és kedvelői, hogy társaikkal barátságosan közöljék mindazt, 
miről a titokrejtő fátyolt egy év folytán fellebbenteni sikerült, s versenyezve oda törekesznek, 
miszerint az általok fölkarolt tudományok körében felmerült vivmány0kat közkincscsé tevén, 
igazolhassák a római bölcs ama felséges mondatát: „semmi által sem közelitjük ugy meg az 
isteneket, mintha embertársainknak egészséget, J6létet adunk." 

Azon város pedig, mely a magyar orvosok és természetvizsgálók előtt évente meg
nyitja kapuit, s az ősi magyar vendégszeretet jótékony melegét árasztja látogatóira , mely 
nemzetünknek páratlan tulajdonsága az egész föld kerekségén, mintha csak érezné, hogy 
velök s bennök az egész magyar hazát öleli keblére, - valóságos örömünnepet ül. 

Ismerve a magyar orvosok és természetvizsgálók elé>re törekvő szellemét, ismerve 
Eger városa s Heves vármegye fiainak közjóra áldozni mindenkor kész buzgalmát, előre is 
biztosan lehet rernénylenünk, hogy nagy gyüléseink ezen X.III-dika i1:1 egyike leend- a legsi
kerültebbeknek, s végeredményében egyike a legáldásosabbaknak. 

Jelen meghívásunkban a következé>kre kívánjuk a t. közönség figyelmét irányozni: 
1. Ezen nagy gyülésre a beiratás 18 68-ik évi augusztus 21-én veszi kezdetét s tart 

23-dikáig. A beíratást a városházán egy külön bizottmány délelé5tt 9-1 ~-ig, délután 3 -6 
óráig eszközli. Az elkésett tagok a nagy gyülés egész tartama alatt felvétetnek. A felvételi díj 
személyenkint 6 frt o. é. 

A beirott tag fölvételi jegyet kap, melylyel joga van a köz- és szakgyüléseken, a ki
rándulásokon, közitnoepélyekben résztvenni, az ipar és gazdasági kiállitás helyiségeit láto
g·atni. A beíratás alkalmával a szállási utalvány, a rimaszombati XII-dik nagygyülés évköny
ve, továbbá Heves vármegyének most már nyomtatás alatt levé5 helyirata (topographia), ugy 
szintén e nagy gyülés emlékére veretett érem fog a résztvevé5 tagoknak kézbesittetni. Ezeken 
kívül a beirott tag a gyülés ideje alatt kiosztandó munkákat és a hivatalos „Napi Közlönyt" 
mindei;i dij nélkül kapja. 

2. Az alapszabályok értelmében a nagy gyülés meghívott tagja gyanánt tekintetik az 
egyetemes orvos-gyógyszerészi kar; valamint tagjai lehetnek mindazok, kik állásuk vagy 
hivataluknál fogva a természettudományok valamely ágával, továbbá a régészettel, gazdászat
tal vagy műiparral tudományosan foglalkoznak, vagy ezeknek őszinte kedvelői. A közgyülé
seken a nők is mindenkor szívesen látott vendégek. 

3. A tagok lehetőleg jutányos szállításáról az ügyvivöség gondoskodik. Már eddig 
is megtette a kellé> lépéseket, hogy a haza különbözé5 tájairól a vaspályán Miskolczra, Hat
vanba érkezők, az eddigi szokás szerint, a vitel bérnek felét fizessék, miré>l később kibocsátandó 
elörajzunkban a résztvenni óhajtókat részletesebben értesíteni el nem mulasztandjuk. Miskol
czon, Hatvanban kellé> mennyiségű kocsiról gondoskodva lesz, melyek az utasokat meghatá
rozott ár mellett Egerbe szállitandják. 

4. Hogy azonban a nagy gyülés tagjai az említett szállítási kedvezményekben része
sülhessenek, szükséges, hogy magukat jó eleve igazolási iegygyel lássák el. E tekintetben a 
résztvenni kívánók f. évi augustus 15-dikéig dr. R6zsay J6zsef főorvos urhoz~ a nagy gyűlés 
pénz- és levéltárnokához (Lakása: Pest, Deák-tér 54-dik szám) méltóztassanak fordulni, ki is 
a hozzáintézett bérmentes levelekre, melyekhez az illető a felvételi 6 frtnyi díjt, továbbá ne
vének, állásának, lakhelyének s az utolsó postának pontos feljegyzését ruellékli, - az igazo
lási jegyet postán azonnal megküldi. 

5. A tagok elszállásolása es ellátása iránt a nagy gyülés székhelyén Egerben vendég
szereté> intézkedések tétetnek. 

6. A nagy gyülés napi programmja következé5: 
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Augustus 21, 22 és 23-kán beirás. 
Augu~tus 2.~-k~_n -~v~sárnap) est~ lesz az els<5 társas összejöv.etel_, az ismerkedési estély, 

melynek czélJa a kolcsonos ismerkedés es a szakférfiak csoportulási tájékozódása, mi a szak
osztályok szervezésére eWkészítésül szolgál. 

Augustus 24-dikén déJeWtt megnyitó közgyülés. 
n 25-dikén szakg-ytilések. 
" 2 6-dikán kirándulás Parádra. 
„ 27-dikén szakgyülések. 
„ 28-dikán szakgyülések. 
„ 29-dikén bezáró közgyülés. 

7. Az ala~szabályok szerint megállapított ~zakosztályok következ<5k: a) orvos- , sebész-, 
élet- és ~oncztam, álla?1gyógyászat és ~á.rsadalrr_i_1 alo~z.tálylyal, b) füvész- és állattani, c) ás
ván_Y- fold- és vegytam, d) természettam és archaologia1, e) gazdászat, állatgyógyá zat és műi
pari, mely osztálya~ különben a ta~ok. szárnáho~ és min<5ségéhez képest összekapcsolhatók. 

„ 8„A szakgyulések helyét és idejét a napi közlöny jelölendi ki. Ell5adásokat bármely 
muvelt nyelven tarthatni. 

9. Tárlatok ren~~z-~etnek gazd~sági tárgyak?ól (termények, gazdasági és házi ipar
t~~mékek, gépek és -~~zkozok, gazdasági állatok), az ipar terményeiből (gyáriak , k ézművek , 
novény és, állat gyujteménz~k stb.), melyekről a szakgyülések napjain a délutáni órákban 
részl~tes ell5adások, népszeru ism~rtetések fogna~ tartatni, melyeknél a város, az intézetek ta
n~~a~! s Bevesvármegye értelmisége, számos iparos és műbarát szives készséggel közre
mukodnek. 

10. A nagygyülés ügyvivfü és rendezői arra nézve, hogy a XIII-dik nagygyülés mi
nél tanulsagosabb és élvezetesebb lehessen, hogy eWbbi testvérei mellett becsülettel megáll
hass.~n,, s ~ogy en?élfogva a résztvevő tagok reá minél kedvesebben emlékezzenek vissza, 
részukrl51 mmden kitelheWt el fognak követni. 

Kelt Pesten, 1868-dik évi junius l-jén. 

Kátai Gábor, m. k. 
Dr. montedégoi Albert Ferencz m. k. 

a XIII-dik nagy gyülés titkárai. 

Bartakovics Albert m. k. egri érsek, 
a XIII-dik nagy gyiilés elnöke. 

Kubinyi Ferencz m. k. 
Fl6r F erencz m. k. 

XIII-dik nagy ~ülés alelnökei. 
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3. 

ELÖRAJZA 
a magyar orvosok és természetvizsgálók folyó 1868-ik évi augusztus 24-töl aug. 29-ig 

Eger városában tartandó XIII-ik nagygyűlésének. 

Nagygyülésünk határideje közeledvén, miután arra magyar hazánk orvosait és termé
szetvizsgálóit a mult hónap elejével meghivtuk, ez alkalommal, az előlegesen tudni szüksé
geseket és magát a nagygyülés részletes előrajzát kívánjuk a t. közönség tudomására. juttatni. 

Mindenekelőtt jelentjük, hogy a kir. m. északi, tiszavidéki, állam, déli, Ferdinánd császár 
északi vasutak, a magyar közép-dunai s a cs. kir. dum~gőzhajózási társaság igazgatóságai, 
megkeresésünk folytán a nagygyülés tagjainak f. évi augusztus 18 -tól szeptember 18-ig a 
rendes vitelbér felét leengedni sziveskedtek, s ezen engedélyt a nevezett időre azon pályák 
vonalaira is kiterjesztették, melyek hazánk hatá.rain kívül esnek. Hogy azonban a nagygyülés 
tagjai ezen kedvezményt élvezhessék, szükséges, hogy magokat jó eleve igazolási j egygyel 
lássák el. E tekintetben a nagygyülésen részt venni kivánók f. évi aug. 15-ig dr. R6zsay 
József főorvos urhoz, mint a nagygyülés pénz-és levéltárnokához szíveskedjenek fordulni. 
(Lakása : Deák-tér 54. sz.) Vándorgyüléseink pénztárnoka a hozzája intézendő bérmentes leve
lekre, melyekbe az illető a 6 frtb6l áll6 fölvételi dijt, továbbá nevének, állásának, lakhelyének, 
s az utósó postának pontos följegyzését mellékli, az igazolási jegyet postán azonnal meg
küldi. 

Hatvanban és Miskolczon, valamint Mezőkövesden is a rendező bizottmány gondos
kodott az utazók illendő ár melletti tovaszállitásáról. Jelesen gondoskodva van, hogy aug. 21-
dik napjától kezdve 24-ikig bezárólag, Hatvanban a vasuti ind6háznál 5 tiz-ülésü és 15 négy
ülésü fedeles kocsi készen álland, melyeken a Hatvanban megérkezendé5 t.c. tag urak váltott 
lovakon egy-egy személyté51 fizetendő 5 ujfrtnyi vitelbérért Egerbe fognak tovaszállittatni. 
E tovaszállitás vállalkozója Schwarzkopf A. ur továbbá kötelezé magát, a nagygyülés t. c. 
tagjait, ha nagyobb számmal érkeznének Hatvanba, Egerbe azonnal továbbszállitani, csak
hogy a kellé5 rend föntartása s a szükséges fogatok kellé> időre kirendeltethetése tekintetében 
igen kívánatos volna, hogy azon urak, kik Pest felé5l Hatvannak utaznak, lehetőleg tudatnák dr. 
R6zsay József urral, mely napon fognak H atvanba megérkezni. 

Miskolczon és Mezé5kövesden Borsodmegye tekintetes közönsége és Miskolc v~rosa 
lesznek szívesek a rendező bizottmány megkeresése folytán a szükséges előfogatokat kll'en
delni. 

Egerbe megérkezvén ~ t. c. tagok, a városházán a felvételi irodában fognak jelent
kezni, hol az igazolási jegy előrnutatása mellett mindenki saját~ezüleg beirja nevét a nagy
gyülés főkönyvébe, s a szakosztályt, melyben működni akar, tartandó tudományos értekezésé
nek címét, állandó lakhelyét, és ezen városi szállását. Fölkérjük egyúttal az előadó urakat, ?ogy 
értekezésüket tisztán leirva szíveskedjenek magukkal hozni, s azt az előadás után az ille~<5 
.szakosztályi jegyz<5nek azonnal átadják. A "Napi Közlöny" számára pedig értekezésük rövid 
vázlatát az illető szakosztály jegyzé5jének kezéhez szolgáltassák. A beíratás után a fólvéti 
jegy, szállási utalvány, a rimaszombati XII.-ik nagy gyülés igffi diszes évkönyve, továbbá Heves 
és Küls<5-Szolnok helyirata (topographiája) s az emlékérem mindenkinek kézb~sittetik. 

A felvételi jegy eWmutatása mellett minden beirott tag a nagygyülés mmden ülésében, 
ünnepélyén, kirándulásán, s a tárlaton részt vehet. 
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Miután a nagygyülés tagjai ingyen lakással láttatnak el, az előleges bejelentésnek szük
ségképen mielébb meg kell történnie. Azon urakat, kik a vasuti kedvezményeket nem szándé
koznak igénybe venni, fölkérjiik: méltóztassana~ a szállás utalványozása végett augustus 10-ig 
egyenesen a nagygyülés egyik titkáránál Albert Ferencz tr. és tanár urnál bérmcntes levéllel 
magukat bejelenteni. 

A tagok beirása augusztus 21-, 22-, 23-án d. e. 9-től 12-ig, és d. u. 3-tól 8-ig a város-
házán történik. 

Augustus 23-án esti 9 órakor gyülnek össze a t. tagok a easinó helyiségeiben, Eger 
városa részéről rendezendő ismerkedési estélyre. 

Augustus 24-én d. e. 9 órakor a megnyit6 közgyülés tartatik a lyceitm dísztermében. 
D. u. két órakor díszebéd, melyre a XIII-ik nagygyűlés elnöke, nagyméltóságu s főtisztelendő 
kis-apponyi Bartakovics Béla ur, egri érsek, a nagygyülés t. ez. tagjait szivesen meghivja. 

Augustus 25-én d. e. 9 órától d. u. 1 óráig szakgyülések a lyeeumi termekben. D. u. 
3 órakor kirándulás az Eger szomszédságában fekvő Bátor helységébe, a méltóságos egri 
főkáptalan birtokaihoz tartozó ottani kőszénbányák megtekintése végett. 

Esti 9 órakor Eger városa részéről rendezett bál a easino termében. 
Augustus 26-án d. e. 8 órától d. u. 1 óráig szakgyülések, s ezek végével a hevesme

gyei gazdasági, ipar- és termény-kiállitásnak, valamint az egri polgárok és kath. legényegylet 
által rendezett ipar-kiállításnak megnyittísa. Az illető helyiségek a „Napi Közlöny"-ben fog
nak közzététetni. 

Augustus 2 7-én d. e. 8 órától d. u. 1 óráig szakgyülések. Délután az egri tud. intéze
tek és gyüjtemények, valamint a várromok és a fürdök megtekintése. Megjegyeztetik egyéb
iránt, hogy a tudományos intézetek és gyüjtemények főnökei a t. e. tagokat a nagygyülés 
egész tartama alatt szivesen fogják fogadni és a gondjukra bizott gyüjteményeket mutatni. 

Augustus 28-án d. e. 9 órakor bezár6 közgyülés, melynek tárgyait a tudom. előadásokon 
kivül a bizottmányok jelentései a jövő évi nagygyülés helyének és tisztviselőinek megválasz
tása, s a nagygyülés érdekében tett indítványok képezik. D. u. kirándulás Parádra. 

Augustus 29-én időzés Parádon, e sok tekintetben érdekes fürdőhely természeti szá
mos nevezetességeinek megtekintése végett, a hol is a 3-ik, vagyis hitelesítő közgyülés fog 
megtartatni, s onnan: aug. 30-án reggel a nagygyülés t. ez. tagjai hazafelé utaznak. Jelesen 
azok, kik a Pest-hatvani vasutat kívánják hazautazásukra használni, Kis-1.1erennére induland
nak a vasuti állomáshoz. E tekintetben gondoskodott az egri rendező bizottmány, hogy Pa
rádon elegencl.ő Rzámu előfogatok tartassanak készen, melyeken a t. ez. tagok egy· egy sze
mély után fizetendő 5 uj frtnyi vitelbérért Parádról Kis-Terennéig fognak tovaszállíttatni. 
Fölkéretnek a t. ez. tag urak, sziveskedjenek Egerben megérkezésük után azonnal nyilatkozni, 
valjon a parádi kir:foduláson akarnak-e részt venni, s onnan Kis-Terenne vagy pedig Eger 
felé szándékoznak haza felé utazni, hogy a kellő számu előfogatokrol idején ]ehessen gondos
kodni. Schwarzkopf vállalkozó ur kötelezé magát a hazatérő t. ez. tagokat akár Parádról Kis
Terennéig, akár pedig Egerből Hatvanig egy-egy személy után fizetendő 5 ujforintért 
elszállittatni. 

A szakülések napjainak szabad óráiban bizottmányi ülések tartatnak. A t. ez. tagoknak 
szórakozásul ajánltatik az érseki nagy kert, továbbá az egy órányi távolságban fekvő, az egri 
érsekségi birtokokhoz tartozó Felső-Tárkány helység. . 

Ezeket, valamint a nagygyülésre vonatkozó mindennemü értesitést, jó eleve tudatnr 
fogja a "Napi Közlöny", mely a nagygyülés tartama alatt naponkint meg fog jelenni. 

Pest, 1868. julius 21-én. 

Dr. Kátai Gábor, 
Dr. montedegoi Albert F erencz, 

a XIII. nagygyülés tit.kárai. 

Kubinyi Ferencz, 
Dr. Fl6r Ferencz, 

a XIIL nagygyülés alelnöke~ -
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4. 

Válaszok, melyek a meghivott tudományos intézetek, egyletek és városok 
részéröl érkeztek. 

A lapok utján közhirré tétetett fenntebbi meghívás és előrajzon kivül külön meg
hivó levelek küldettek, az eddigi gyakorlat szerint, a mult nagygyülések még életben levő elnö
kei-, a_lelnökei- és titkáraihoz, továbbá több hazai s külföldi tudományos intézet- és egylethez, 
valammt Magyarország és Erdély azon városaihoz, melyekben eddig a nagygyülések tartat
tak. Ezektől a következő válaszok érkeztek : 

1. Magyar Akadémia. 

A magyar orvosok es természetvizsgálók XIII-dik közgytilésének tid vözletét ! 
A M. Tud. Akadémia folyó évi julius ~7 én tartott tilésébeu kedvesen fogadá a magyar orvosok 

~s termé~zetvizsgá lók Egerbt~ tartandó közgytil ésére meghivó elnöki sorokat. Az akadémia, mely ez 
evenkénb gylilések hasznos fáradozását a tudománynak nem csak művelése, hanem egyszersmind szé
l~s~bb kör~kben terjesztét;e, mintegy népszerűsitése körül, mindenkor érde :;kel és méltó figyelemmel 
k1serte: a föntebb nevezett ülésében kimondá határozatilag, hogy mindazon tagjai kik e közgyülésre 
megjelennek, egyszersmind akadémiai kllldöttség tisztével ruházva föl, hazafiúi rokon~zenviink és a tudo
mányban való testvéri közösség érzelmeiv~I üdvözöljék a magyar orvosok és természetvizsgálók díszes 
gylilekezetét. Jelesül pedig Kubinyi A go s t o n tiszt . tag vezetése alait következő tagjaira bízta 
üdvözlése kifejezését: 

Arányi Lajos, Ipolyi Arnold, 
Batizfalvy Sámuel, Kovács-Seb. Endre, 
Balogh Kálmán, Kubinyi Ferencz, 
Entz Ferencz, Peregriny Elek, 
Flór Ferenr.z, Poor Imre, 
Frivaldszky János, Rómer Flórián, 
Halász Geiza, Rónay Jáczint, 
Hunfalvy János, Rózsay József, 
Hunfal~y Pál, Szabú József, 
Jedlik Anyus, Xantus János, 

kikhez egyéb netalán ott megjelenő akadémiai tagok is csatlakozni fognak. 

Kelt a magyar tudományos Akadémiának 1868-ik évi jul. 27 én tartott összes üléséből. 

Arany János, 
titoknok. 

2. A magyar nemzeti muzeum igazgatóságától. 

Tisztelt nagygyülés ! 
Folyó évi junius 19-én kelt becses meghivása a f. hó l-én tartott muzeumi tanácskozmányban 

feloi vastatván, K u b i ny i A go s t o n az intézet igazgatója, F r i v a 1 d sz k y János és Ha n t ken 
Mik s a t.ermészetosztályi őrök küldettek ki, hogy a magyar orvosok és terruészetvizsgálóknak Egerben 
tartandó XIII. nagygyülésén a nemzeti muzeumot képviseljék. 

Midőn e közhasznu és leginkább a természettudományok hazánkban való fejlesztésére ható gyü
lésnek a legjobb sikert kivánnám, megkUlönböztetett tisztelettel maradtam 

a tisztelt nagygyülésnek 
Pesten, 1868-ik juliushó 27-én alázatos szolgája 

Kii b i ny i A g o s t o n, 
a magyar nemzeti muzeum igazg::itója. 

Magyar Orvosok és Természetvizsglilók Mnnkillat::ii. 2 
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3. A királyi magyar természettudományi társulat. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XIII-ik nagygyülése mélyen tisztelt elnökségéhez ! 

A szives meghivás, melyet a magyar orvosok és természetvizsgálók XIII-dik nagygylilésének 
mélyen tisztelt elnöksége f. é. junius 10-kéről kelt levelében a k. m. természettudományi társulathoz inté
zett, a későn történt beérkezés folytán a társulat gytHései elé már nem lévén terjeszthető, kedves köte
lességlinknek ismeijUk magunk részéről megragadni az alkalmat, hogy a nagygyUlés előtt, a ezé! rokon
ságából s a mUködési körök érintkezéséböl folyólag a k. m. természettudományi társulat nevében a leg
-Oszintébb Udvkivánatot ezen átirattal kijelentslik. 

Ámbár teljesen megvagyunk győződve, hogy a k. m. természettudományi társulatot nagy szám
mal megjelenő tagjai kiváló mértékben fogják képviselni, mindamellett klilönösen fölkértlik tekintetes 
Dr. Kátai Gábor urat, társulatunk rendes tagját s több éven át volt érdemdús titkárát, legyen tol
mácsa azon rokonszenv- és érdekeltségnek, melylyel a k. m. természettudományi társulat a m. orvosok és 
természetvizsgálók nagygyliléseinek mUködése iránt mindenkor viseltetett. 

Pest, 1868. augustus l-én. 

Sztoczek József, 
elnök. 

Szily Kálmán, 
titkár. 

4. A magyarhoni Földtani társulat. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XIII. nagygylilése tisztelt elnökségének Egerben. 

Nagy becsli, meghivása folytán van szerencsém ezennel értesiteni, hogy Kubinyi F ere ne z 
elnök, K u b i ny i A go s t o n, Szabó J ó zs e f, H a n t k e n Mi k s a, Z s i g mond y V i l m o s, B e r
n át h József urak fogják a magyar honi földtani társulatot a magyar orvosok és természetvizsgálók 
XIII. nagygyUlésén képviselni és ennek tudományos törekvéseit saját tehetségök szerint elömozditani. 

Pesten 1868. augustus 15-én 

Kubinyi Ferencz 
a magyar földtani társulat elnöke. 

5. A budapesti királyi Orvos-egylet. 

J e gy z ö k ö n y v i k i v o n a t. 

A budapesti kir. Orvos-egylet 1868-iki junius 27-én tartott rendes lilésében: 
felolvastatván a magyar orvosok és természetvizsgálók ezen évben Eger váro sában tartandó 

XIII-dik nagygylilésére az egylethez érkezett meghívás, határoztatik: hogy 
az egylet azon tagjai, kik a nagygylilésben részt veendnek, egyszersmind megbizatnak 
azzal, hogy az Orvos-egyletet testliletileg mint klildöttek képviseljék. 

Pesten 1868. augustus 18-kán. Kiadta: 

Dr. Kovács Sebestény E. Dr. Lumniczer Sándor, 
elnök. első titkár. 

A budapesti kir. Orvos-egylet ktildöttsége tagjainak névsora: 

Dr. Grósz Lajos, Dr. Bolyó Károly, 
Dr. Navratil Imre, Dr. Böke Gyula. 
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6. Az egri lyceum. 

Nagyméltóságu és főtisztelendő Érsek s elnök ur ! kegyelmes uram! 

A magyar orvo~ok és természetvizsgálóknak Egerben folyó évi augustus hó 24-ik, és következö 
napJam tartandó XIII-1k ~agygytilésére lett kegyes meghívást, az egri lyceumi tanári kar hálás köszö
nettel vett~ és . részéről sz1~es ö~·ömmel s~et abban résztvenni; mi végre mai napon tartott tanácskozmá
nyából a ~ittam .kar ~észé~öl föt1sztelendo Por u b sz ky József egyházjogtanár és jogtudort és a böl
csé:,;ze~ta~ar?k r.eszéröl fötis~telendö Magy a r F ere ne z mennyiségtanárt saját kebeléből kiküld vén 
abbam kepv1selesével megb1zta. ' 

Mir.öl ~!dön szerencsém van Nagyméltóságodat mély tisztelettel értesíteni, egyszersmind fenne
vezett képviselömket kegy_e~sé_gébe ajánlom s hódoló mély tisztelettel vagyok 

Egerben, 1868. évi Juhus hó 16-án 

Nagyméltóságod alázatos szolgája: 

Kovalcsik József, 
egri kanonok, érseki lyceumi aligazgató. 

7. A magyar kir. tudomány-egyetem. 

Nagymélt6ságu és főtisztelendő Érsek ur ! 

_E~c~llentiád megbecsi~lhetetlen az iránti fölhivására, hogy az excellentiád elnöklete alatt Eger
b~n folyo ev1 augustus 24:--29-ig megtartatni szándékolt nagygylilésén a magyar orvosok és természet· 
v1zs~áló~na~ a magyar királyi tudomány egyetem is tanárainak kebeléből kinevezendő küldöttség által 
magat kepv1seltesse, - van szerencsém mély tisztelet tel jelenteni, hogy főiskolánk tanárai közöl : 

Arányi Lajos, Lippay Gáspár, 
Balogh Kálmán, Margó Tivadar 
Batizfalvi Samu, Rómer Flóris é~ 
Jedlik Ányos, Szabó József 
Jurányi Lajos, 

urak fogják a fönemlitett nagygyiilésen a magyar királyi tudomány· egyetemet képviselni. 

Mély hódolattal 
Exce 11 entiádnak 

Pesten, 1868. évi jnlius hó 29-én. 

8. A magyar gazdasági egyesület. 

Nagyméltóságu elnök ur ! 

legalázatosabb szolgája: 

Dr. Rodm· Alay'os, 
e. i. rector. 

. A ma~y~n orvosok és természetvizsgálók folyó évi nagygylilésére a barátságos meghivót egye-
sbletunk hazahui örömmel vette, s e gylilésen egyesulr:tünkct képviselni: mélt. gróf S erényi László 
ur vezérlete mellett ktildöttségképen mélt. Kubinyi A go s t o n kir. kam., t. K o v á eh László, nagys. 
Na g Y G e de o ~-' t. Sz e n dr e y I g n á ez egyestileti tagok, _s Moró ez István egyestileti titkár bizat
tak meg, azon ki.Jelentéssel, hogy a gyülésre netán még megJelenendö más egyeslileti tagok a helyszinén 
kéressenek fel e küldöttséghez csatlakozni. 

Fogadja Excellentiád legőszintébb hazafiui ttdvözletlink kifejezését. 

Pesten, 1868. jul. 14. 

Az orsz. magyar gazdasági egyesület nevében: 
L6nyai Gábor 

az egyesület alelnöke. 

. Nag~mél!óságu Bartakovics Albert, egri ér.sek stb. stb. Ö Excellentiájának, mint a magyar orvosok 
és termeszetvizsgalók XIII. nagygyUlésc elnökének. Egerben. 

2* 
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9. A budai József műegyetem. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XIII-dik nagygytlléséhez intézett tidvözlő irat, 
a kir. József műegyetem tanártesttllete részéről. 

A magyar orvowk é:> természetvizsgálók XIII. nagygytilésének elnökei f. é. junius 10-röl kelt 
leveltikben szíves meghiYást intéztek a kir. József műegyetem tanártestuletéhez, melyben fölkérik, hogy 
az egri nagygytilésen magát ktildöttségileg képviseltetné. 

Midőn a kir. Józsefműegyetem tanártestűlete a megtisztelő fölhivásnak ezennel a legnagyobb 
örömmel eleget tesz, s Hunfalvy János G e r 1 ó ez y Gyula tanáraiból ktildöttsége által legőszintébb ro
konérzetét s tidvkivánatát tolmácsolja, el nem mulaszthatja, hogy azon óhajtásának ez alkalommal is 
kifejezést ne adjon, vajha a hazai tudományo~ság elmozdítására irányzott nagygytilések, s ktilönösen ezen 
XIII. nagygytllés a magyar orvosok és természetvizsgálókban az összetartás érzetét mindinkább fokoz
nák, s mindinkit bb sikeresen mozditnák elő hazánk természettudományi megismerését és a természet
tudományok életerős meghonosodását. 

Budán 1868. augustus l-én. 

A kir. József műegyetem tanár testtllete nevében 

10. Pest városa. 

Nagyméltóságú Bartakovics Béla egri Érsek úrnak 

Sztoczek J6zsef,. 
műegyetemi igazgató. 

Egerben. 

Folyó évi junius 10-én hozzánk érkezett igen hecses felhívása folytán, - melyben a magyar 
orvosok és természetvizsgálók által f. évben Egerben tartandó nagygytilésében ktildöttségileg leendő 
részvételre felszóllittatunk, - van szerencsénk nagyméltóságodat, mint az említett társulat választott 
elnökét tisztelettel értesíteni, - miszerint mi f. évi august. 5 és 6-án tartott közgyüléstinkben a már em
lített nagygytilésbeni közreműködésre kebell\nkből következő tagokat kűldötttik ki: u. m. Gerl ó ez y 
K ár o 1 y közigazg. főjegyző s helyettes tanácsnokot, Á 1 d ás s y József aljegyzőt, Cser ha 1 ma y 
F ere ne z főszám vevőt, Dr.Ha 1 ás 7. Géz a ker. főorvost, -Dr.Batiz fa 1 v y:::) a m u, Forgó István, 
F u e h s I g n á e z, R ö s z l e r A d o 1 f, S e h ő n Jó z s e f, S z e n t k i r á 1 y i A 1 b e r t, S z o n t a g h 
Kál m á n, S z t u p a Gy ö r gy, W a 1 1 e n f e 1 d K á r o 1 y, és X a n t u s J á n o s városi képviselőket; -
mely ebbeli tudósításunk után kiváló tisztelettlnk kifejezése mellett maradunk 

Pesten 1868. augustus 5-én. 

Nagyméltóságú Érsek úrnak 

11. Buda városa. 

alázatos szolgája 

SzentkirályiM61'. 
polgármester. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók Xlll-dik nagygyűlésének Egerben. 

Hazafiúi iidvözlettink mellett, a 1isztelt nagygylilésre képviselőink ül Per egri ny Elek, 
H u n fa 1 v y János, Entz F e r e ne z és Heg e dti 8 János urakat kiktildjük. 

Budán 1868. august. 20-án. 

Házmán 
polgármestt>r. 
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12. Pesti föreáltanoda i~azgatósága. 

Nagyméltóságu elnökség! 

. . A mag.yar orvosok és term~szetvizsgálók XIII-dik nagygytilésére a pesti föreáltanoda tanári 
testtlletet m.egh1vó nagybecsű felszólttás következtében van szerencsém tisztelettel jelenteni: hogy a 
fö~nevez.ett I~tézet a ~a.ga. ke~eléből N ~ y F ere ne z igazgatót, B át h o r y Nándor és Bern át h 
J o zs e t t~n~rokat ktildi k1, mmt a tanán testtllet képviselőit. 

M1don ennek kegyes tudomásul vételét kérem, hazafiúi megkülönböztetett tisztelettel vagyok 

Pesten, 1868-ik augustus 20-án. 

A nagyméltóságu elnökségnek 

alázatos szolgája 

Ney Fei·encz, 
a föreáltanoda. igazgatója, a m. tud. aka.demia tagja. 

13. Miskolcz városa. 

Tekintetes nagygytllés ! 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XIII-dik nagygytilésére, szomszéd Eger városába 
örömmel ktildjtik képviselő testülettink választottjait: - Kun Tamás orvos s képviselőnk elnöklete 
alatt Kun László föjegyzőnket, Bizony Tamás, Láczay József , Kozma Alajos ked
velt képviselőinket, szaporítani ohajtván azok nagy számát, kik méltó elismerést szavaznak a tudósok 
és szakértök ezen vállalatának, ·- mely siet hazánkat párvonalba helyezni az ily nemes uton haladó 
nagy nemzetekkel. 

Legyen mielébb elérve a kittlzött dicső ezé!. 
Hazafiui tidvözlettink mellett maradtunk Miskolczon 1868. augustus hó 8-án tartott képviselői 

közgytiléstlnkből. 

Szab. Miskolcz város főbirája távollétében 

Kun Lríszl6, 
föjegyzö . 

14. Miskolczi ref. főiskola. 

Ács János, 
albiró. 

1868. évi augustus 2 án Miskolczon tartott helv. hitvallású egyházi tanács ülés jegyzőkönyve. 

01.vastatott Bart a k ovi cs Bé 1 a egri Érsek ő nagyméltóságának, mint a magyar orvosok és 
természetv1zsgálf1k XIII-dik nagygytilése elnökének fölhívása, melyben a f. évi augustus U-29-ik nap
jain Egerben tartandó évi közgytilésen, a helybeli főiskolai tanári kart - saját kebeléből kinevezendő 
ktildöttség által képviseltetni kéri. 

„Mélyen meglevén győződve egyházi tanácsunk a magyar orvosok és természetvizsgálók műkö
dése folytán, hazai tudományosságunk előmozdítása körtll fölébredt szellemi mozgalom jótékony hatásá
ról: föiskolánknak a nevezett gytilésen leendő képviselésével Bizony T a más iskolakormányzó, 
S o 1 y m o s y S á m u e 1 és Kún Pá 1 rendes tanárokat bízta meg. 

Kelt mint fent. 

Knn Bertalan m. k. 
lelkész és superintendens. 

Dálnoky-Nagy Barnabás, 
segéd fögondnok mint vil:'lgi elnök. 

Kiadta: 
Kún Pál m. k. 

egyházijegyzö. 

„ . . • „ . 
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15. A rimaszombati egyesült prot. gymnasium. 

Nagyméltóságu elnök ur ! 

A rimaszombati egyesült prot. gymnasinru élénk örömmel s mély tisztelettel üdvözli a magyar 
orvosok és természetvizsgálók Eger városában tartandó XIII-dik nagygytilését, őszinte köszönetet tolmá
csolván azon szives figyelemért, m.ely szerint e nagygyülésre meghivatni szerencsés volt. 

Maradandó becscsel b ir tanodánkra nézve a mult évi - városunk kebelében tartott - XII dik 
nagygyülés működése melynek messze kiható horderejét közvetlenül tapaszt.albatá, mivel ily vándorgyli
lések egyrészről a tudományos buvárl~tok emelésének, a tu~ományos és~leletek, de. legkivált a tudomány 
népszertisitéséoek, - másrészről hazai gazdászatunk - és iparunknak elénk lendületet adnak. 

Midőn mélyen át van hatva tanodánk tanárkara e gytilések fontosságáról, örömmel ragadja meg 
a kedvező alkalmat Bak s a y István, Fábry János, Terray Károly és Tót b Jó zs e f tanárok 
által magát a XIII-dik nagygylilésen képviseltcthetni, bonfiui igaz üdvözlettel maradván 

Rimaszombatban, jul. 5 én 1868. 

Nagyméltóságodnak 
alázatos szolgája 

Fábry János, 
igazgató. 

16. Szathmár megyei orvos-gyógyszerész egylet. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XIII-dik nagygyülésének 

Mélyen tisztelt nagygytilés ! 

Egerben. 

A még csak most alakuló „Szathmár megyei orvos-gyógyszerészi egyle~" k.edves k~te~ességén~.k 
tartja létezésének elslí jelét az által adni, hogy a magyar orvosok és természetVlzsgalók ez idei nagygyu
lésének legmelegebb üdvözletét nyilvánitsa, és azon ohajtását fejezze ki, miszerint sikerü lj ön eme yán
dorgyüléseknek oly két hatalmas tényező által, minö: a közmivelődés és a természettudományok terJesz
tése és népszerlisitése, édes hazánk j ólétét és tekintélyét ez irányban is minél inkább előmozditani. 

Az ég áldása kisérje a nagygylHés működését! 
Egyletünk küldöttei: Kőszeg h y Mihál y tr. Szathmár városi főorvos és a. „Szatmár megyei 

orvos-gyógyszerészi egylet" korelnöke, és E 1 h e 1 K ár o 1 y tr. jár. orvos urak. 

Szathmár aug. 16-án 1868. 

Dr. Serly (}usztáv, 
megyei főorvos . 

Dr. Adler Adolf, 
ideig! választmányi tagok. 

17. A borsodi orvos gyógyszerész egylet. 

Mélyen tisztelt igazgató választmány! 

Dr. Stern Adolf, 
ideigl. egyleti titkár. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XIII. nagygytilése igazgató választmányá'.nak becses 
meghívását a borsodi orvos-gyógyszerész egylet örömest tudomásul vette, mint máskor úgy most is e 
meghívásban megtiszteltetést lát, és különös feladatául ismeri ugy ezen, mint minden honfiui haladást 
anyagi és szellemi erővel támogatni. 
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Kit~o.~d~ egyl~t.Unk, hogy ezen XIII. nagygytilésnek minél fényesebb és minél sikeresebb végbe
menetele czelJabol tagJa1 annál számosabban részt vegyenek. 

K~ldöttsége egylettinkne~{ Popper tr. elnöklete alatt áll Bódog h, Lang, Csáth i-S zab ó 
1 s tv á n, Szabó GY u la, Grosz tudorok, G l ti c k, K esz tl e r és Mayer Re zs ö tagtársakból. 

. Ezek után az egylet a mélyen t. XIII. nagygytilés teendőire az isteni gondviselésnek bö áldását 
k1vánva 

honfiúi tisztelettel marad 

Miskólczon 1868. augustus hóban. 

A borsodi orvos-gyógyszerész egyletnek 

jegyzöje 
Dr. Gr6sz J6zsef. 

18. A debreczen-biharmegyei gyógyszerész testület. 

elnöke 
Dr. Popper J6zsef. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XIII dik nagygytiléséhez Egerben. 
A debreczen-biharmegyei gyógyszerész testület f. é. junius 29-én tartott Ulésében igen kedvesen 

fogadá azon sorokat, melyekben a magyar orvosok és természetvizsgálók Eger városában tartandó XIII-dik 
nagygyülésére hivatik meg. - Testületünk mindig nagy érdekkel és figyelemmel kisérte e nagygytilések 
hasznos fáradozásait, s meg volt győződve arról, hogy azok által az 01:vosi és természettudományi isme
retek gyarapodnak, a hely változtatásával pedig más más hazai vidékek ismertetnek meg. -

. Ez érzelemtől áthatva, kedves kötelességnek tekinti testületünk a magyar orvosok és természet-
vizsgálók nagygytilését hazafiui tisztele :tel értesitni arról, hogy az emlitett gytiléseni képviselöjetil -
testliletlink elnöke t. Tamássy Kár o 1 y ur kéretett föl. -

Óhajtva, hogy a nagy gyülés dicséretes működését az orvosi és természettani tudományok felvi
rágoztatásában, és édes hazánk j óllétének előmozditásában - minél több áldásos siker és eredmény 
koszorúzza 

Debreczen, 1868. augustus hó 3-án. 

maradtam 

a debreczen-biharmegyei gyógyszerész testtilet megbizása folytán, 

Dr. R6thschnek V Emil, 
a debreczen-biharmegyei gyógysz. test. jegyzöje. 

19. A jászkerületi orvos-gyógyszerész testület. 

A jászkertileti orvos-gyógyszerész egylet 1868-ik augustus 3 án tartott rendes havi ülésének jegyző
könyvi kivonata. 

Olvastatott a magyar orvosok és természetvizsgálók ez évi elnökségének a jászkertileti orvos
gyógyszerész egylethez intézett levele, melyben az egylet tagjai a folyó évi augustus hó végén Egerben 
tartandó nagygytllésbeni részvételre és közreműködésre fölhivatnak. 

. A jászkertileti orvos-gyógyszerész egylet ezen szives felhívást örömmel fogadván elhatározta, 
m1szerént magát az említett egri nagygylilésen Dr. O 1 áh Gy u 1 a és Dr. Szab ó Mi h á 1 y tagjai által 
képviseltetni szives kötelességének és szerencséjének tartja. 

Jcgyzette 
Telkesy Iván, Dr. Orbay Antal, 

titkár. elnök. 
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20. A bécsi egyetem consistoriuma. 

An das hochverehrte Praesidium der ungarischen Arzte und Naturforscher 
m Pest. 

Indem das Rectorat und der akademische Senat der kais. Universitat in Wien den Empfang der 
gefülligen Einladung zur Theilnahme an der auf den 24. August d. J. und die f~lgendeJ?.. secbs Tagc be 
stimmten 13. Genera.l-Versammlung der hochgeehrten Gesellschaft der unganschen Arzte und Natur
forscher mit dem verbindlichsten Dank bestlittigt, gibt man sich die Ebre zu eröffnen, da man davon 
unter einem der k. k. Professoren- und die Doktoren-Collegien aller vier Fakultaten au der hiesigen 
Hochschule in die Kenntniss gesetzt habe und nicht ermangeln werde, diejenigen Mitglieder der U~iver 
sitat, welche über ihre heabsichtigte Theilnahme eine Erklii.rung anher erstatten, dem hocbansehnhchen 
Praesidium zu rechter Zeit namhaft zu machen. 

Wien am 21-ten Juni 1868. 

Dr. L. Neiiman. Wahlbe1·g. 

21. A bécsi gazdasági egyesület. 

ln folge geehrter Einladung vorn 15-ten Juni d. J . zur Theilnabme an der für <l en 24. bis incl. 30. 
August anberaumten XIII. Versammlung wird der hochanseh~lich~n Gesellschaft mitgetheilt, dass. der 
Herr Dr. Martin S te e r, pens. k. k. Professor und Gutsbesitzer rn Pressburg zum Vertreter der W1ener 
Landwirtschaftliche Gesellschaft ernannt und mit Creditive versehen worden ist. 

Wien am 6. Juli 1868. 

Vom Central-Ausschusse der k. k. Landwirthscbafts-Gesellscbaft in Wien. 

ln Verhinderung des Prasidiurns 

Dr. B isc1wf, 
Ausschussmitglied. 

Dr. Funk, 
Sekrefür. 

An die bochansehnliche ungariscbe Gesellscbat't cler Arzte und Naturforscber in Pesth. 

22. Maros-Vásárhely városa. 

Megbízó levél 

A képviselő közös gytilésnek 1868. julius hava 4-én h~zott egyha~gu v~gzése folytán kirá!yi 
tanácsos orvostudor K n ö p f1 e r Vilmos atyánkfia:.- ~zen me~b1zó-levél ereJén~l fog;~ felhatali:iazt~tik, 
hogy a magyar orvosok, és természetvizsgálók XIII-1k Jelen évi augustus hó.24-től 29-eig Eger ~arosab.an 
tartandó nagygyiilésiikben, ezen szabad királyi városi közönséget képviselJe - annak tilése1ben rnrnt 
felhatalmazott képviselő részt vegyen. - . .. . „ 

Maros-Vásárhely szab. kir. város tanácsának 1868. augustus hó 8-an tartott ulesébol 

Lázár B enedek , 
föj egyzö. 

Fekete József, 
föbiró . 
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5. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók Egerben, 1868-ik évben 
tartott nagygyülésében résztvett tagoknak betűsor szerinti jegyzéke. 

s 
Név ~ Czim, hivatal vagy foglalkozás Lakhely Tudománysza N 

w. k 

1 Abt Antal gymn. tanar Buda természettani 
Albert Ervin montedegoi tanuló Eger természettani 
Albert Ferencz monted . csillagda igazg. tan. nagygytilési titkár Eger természettani 

5 
4lbert Nándor montedego i gazdatiszt P.-Szikszó gazdászati 
Aldásy József h. ügyvéd, Pest város jegyzője Pest gazdászati 
Alexy Mihály ügyvéd Eger gazdászati 
Almásy Ede földbirtokos Békés gazdászati 
gr. Almásy Kálmán földbirtokos Kétegyháza Bék . gazdászati 
Almer Imre gyógyszerész Máté-Szalka ásv.-vegytani 

10 Ambró János orv. seb. tr. Kis-U jszállás orvos-sebészi 
Antony Ágoston ligyvéd Eger társadalmi 
A paticzky Sándor ker. főorvos Pest orvos-sebészi 
Arady J~nos vasgyárigazgató Pakufalu földtani 
Arányi Arpád tanuló Pest természettani 

15 Arányi Lajos orv. tr. egyetemi tr., m. tud. Akad. tag Pest orvos-sebészi 
Aszalay László prépost kanonok Eger . társadalmi 
Axmann Endre uradalmi, tiszt Eger gazdászati 
Babics Béla joghallgató Eger gazdászati 
Babics János lelkész Verpelét gazdászati 

20 Babics József ligyvédjelölt Eger gazdászati 
Babics István egri érseki uradalmi jog-igazgató. Eger gazdászati 
Babócsay Sándor ügyvédjelölt Eger régészeti 
Baksay István tanár Rimaszombat gazdászati 
Balássy Ferencz plebános Felnémeth régészeti 

25 Balog János szőlőbirtokos Eger gazdászati 
Balogh István birtokos 'l'isza-FUred társadalmi 
Barchetti Adolf kereskedő Eger gazdászati 
Bárczay Gyula szolgabíró Tisza-Roff társadalmi 
Baróthy Antal ügyvéd Nagyvárad természettani 

0 Bartakovics Árpád tanúló Eger ásv.-földtani 
Ba1·takovics Béla egri érsek, m. akad. t. nagygytilési elnök Eger természettani 
Bartha Endre orvos tudor, városi főorvos Eger orvos-sebészi 
Báthori Nándor főreáltanodai tanár. Pest állat-növ.-tani 

3 

Batizfalvy Sámuel orv. seb. tr. egyet. m. tanár, m. akad. 1. t. Pest orvos-sebészi 
5 Batta Bálint ref. lelkész Zádorfalu régészeti 

Bécsi János orv. tr. főorvos Szolnok orvos sebészi 
3 

Bedekovics Vilmos törvényszéki tilnök Eger gazdászati 
Begovcsevich Róbert érseki titoknok Eger társadalmi 
Békefi Alajos várnagy Eger gazdászati 

0 Belánszky Mór ügyvéd Eger társadalmi 4 
Bene János városi pénztárnok Eger gazdászati 
Bénisz Lajos mérnök Miskolcz földtani 
Benkert György városi képviselő Pest gazdászati 
Benyó Antal uradalmi tiszt Eger gazdászati 

5 Beökönyi Victor földbirtokos Detk gazdászati 
Bernáth Gyula gyógyszerész Rimaszombat ásv.-vegytani 

4 

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 3 
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s Név -<'$ 
N 

00 

Bernáth József 
Bernekker Ferencz 
Bizony Tamás 

50 Bódogh Albert 
Bodolay József 
Bodnár Zsigmond 
Bogya Zsigmond 
Bogdán Mihály 

55 Bokross Béla 
Bolyó Károly 
Boros József 
Boroviczény Gyula 
Bory György 

60 Borv Kálmán 
Bozik János 
Böhmer Nándor 
Böke Gyula 
Böröndy Lajos 

65 Braun Kálmán 
Broncs Nándor 
Briinauer Dávid 
Bucher Alajos 
Bucher József 

70 Buda Ádám 
Burián János 
Burik Béla 
Bydeskútby Gyula 
Csabatáry Endre 

75 Csákberky Dezsö 
Császár Constantin 
Csató János 
Cseh János 
Csengeri József 

80 Cserhalmay Ferencz 
Csernyus Kálmán 
Csiky Sándor 
Csilléry Kálmán 
Csór Gáspár 

85 Csorba Lajos 
Csóta Imre 
Czakó Pál 
Czabalay Kálmán 
Danilovics Pál 

90 Dapsy Pál 
Dapsy Vilmos 
Darányi János 
Décsy Mór 
Derszib Ferencz 

95 gr. Dezsewffy Egyed 
Dezsewffy János 
Dier Lajos 
Diviaczky Károly 

j Dobos József 
100 Dobrányi Ádám 
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Czim, hivatal vagy foglalkozás 

tan. s a magy. honi földt. társ. 2-od titk. 
kereskedő 
ügyvéd 
orv. t. m. főorvos 
lelkész 
tanár és lap szerkesztő 
földbirtokos és szolgabíró 
orv. tr, 
megyei esküdt 
orv: tr. egyet. m. tanár 
birtokos 
érseki jószágigazgató 
törvényszéki iilnök 
joggyakornok 
megyei pénztárnok 
orv. t. segéd orvos 
orv. tr. egyet. m. tanár 
gazdatiszt 
joghallgató 
orvostudor 
orvostudor 
bortermelő és kereskedő 
óvónevelö 
földbirtokos 
kereskedő 
tigyvédjelölt 
egyházmegyei igtató 
orvostudor 
orvostanhallgató 
tanár 
földbirtokos 
nyugalmazott plebános 
lelkész 
Pestvárosi föszámvevő 
szolgabíró 
országgyiilési képviselő 
joghallgató 
mérnök 
orvostudor 
tanár 
városi levéltárnok 
jószágigazgató és földbirtokos 
orvostudor 
iigyvéd 
országgylilési képviselő 
orvostudor 
kereskedő 
törvényszéki biró 
földbirtokos 
földbirtokos 
tanár 
gazdatiszt 
mérnök 
tigyvédjelölt 

s 
-t\l 
N 

00 
Lakhely 1 Tudományszak 

Pest föld s vegytani 
Eger ipar mütani. 
Miskolcz gazdászati 
Miskolcz orvos-sebészi 
Vatta gazdászati 105 
Nagyszombat társadalmi 
Fehérvár gazdászati 
Ózd orvos-sebészi 
P .-Monostor földtani 
Pest orvos-sebészi 110 
Tálya gazdászati 
Eger gazdászati 
Szóláth gazdás tati 

11 5 
Pest gazdászati 
Eger gazdászati 
Pozsony orvos sebészi 
Pest orvos-sebészi 
Dédes gazdászati 

120 
Eger gazdászati 
Kis-Jenő orvos sebészi 
Eger orvos-sebészi 
Eger gazdászati 

1 25 

Eger társadalmi 
Rea (Erdély) állat növ.-tani 
Eger gazdászati 
Eger gazdászati 
Eger társadalmi 
Pest orvos- sebészi 
Pest orvos-sebészi 

30 Győr természettani 
Koncza állat-növ.-tani 

1 

Eger régé<izeti 

35 

Adony gazdászati 
Pest természettani 
Eger gazdászati 
Eger társadalmi 

1 

Kecskemét társadalmi 
Eger természettani 
Szob oszló orvos· sebészi 

40 
Nyitra régészeti 
Eger régészeti 
Putnok gazdászati 
Eger orvos-sebészi 

1 

Rimaszombat társadalmi 

45 

Rimaszombat gazdászati 
Arad orvos-sebészi 
Eger mű- ipar 
Eger gazdászati 
Vatta gazdászati 
Pest gazdászati 
Szeben természettani 

1 

50 Fllzes-A bony gazdászati 
Eger természettani 
N.-Királyhegyes gazdászati 

i 
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Név Czim, hivatal vagy foglalkozás Lakhely J Tudományszak 

/ Dobrányi Ignácz orvostudor Eger orvos-sebészi 
Dolánszky Alajos lelkész Szent-Mihály gazdászati 
Doleschall Gábor orvos sebész tr. Miskolcz orvos-sebészi 
Dolinay Gyula tanuló Debreczen állat-növ.-tani 
Dömény Lajos hivatalnok Békés -Gyula régészeti 
Drizsney István megyei kiadó Eger gazdászati 
Dubányi János orvos tr. Békés· Gyula orvos-sebészi 
Dusárdy József jegyző. Eger gazdászati 
Ecsedy László megyei törvényszéki ülnök Eger társadalmi 
Egressy Rezső gyógyszerész Pest ásv.-vegytani 
Eiszenmann János tigyvéd Eger gazdászati 
lj:lbel Károly orvos tr. Nagy-Károly orvos-sebészi 
Enekes Gusztáv föispáni helytartói titkár Eger társadalmi 
Entz Ferencz orvos tr. a budai szőlöiskola igazgatója Pest gazdászati 
Entz Géyza orvos tr. egyetemi tanársegéd Pest állat-növ.-tani 
Eötvös J ózsef földbirtokos Eger gazdászati 
Eötvös K. Lajos jogász Szegszárd gazdászati 
Eperjessy Ferencz esperes Polgár gazdászati 
Epe1jessy János plebános esperes Felső-Tárkány gazdászati 
Ercsey Imre orvos tr. megyei föorvos Nagyvárad orvos-sebészi 
Erdey Pál orvos tr. városi föorvos Vácz orvos-sebészi 
Erdélyi J ózsef megyei föjegyző Eger gazdászati 
Ernst Péter orvos sebész tr. Bécs orvos-sebészi 
Fábry János tanár Rimaszombat állat növ.-tani 
Fanta Adolf orvos tr. Székesfehérvár orvos-sebészi 
Farkas Ferencz uradalmi tiszt Eger gazdászati 
Farkas. János orvos tr. Rácz-Almás orvos· sebészi 
Fehér Ipoly tanár Pannonhalma term.-t v.-tani 
Fehér Nándor orvos tr. Dobsin a orvos-sebészi 
Fekete Emil gyógyszerész Eger á sványtani 
Fekete Ferencz törvényszéki tanácsos Eger természettani 
Fekete Ferencz (solyom) jogtr. köz- és váltóiigyvéd, lapszerkesztő Nagyvárad régészeti 
Fekete Károly orvos tr. Eger orvos-sebészi 
Fekete Lajos orvos tr. Kis-Ujszállás orvos-sebészi 
Fekete Sándor megyei jegyző Eger természettani 
Ferenczy József eskiidt Szóláth gazdászati 
Ferenczy Imre kanonok Eger társadalmi 
Fischer Péter sebészimtlszerész Pest orvos sebészi 
Fleischer József orv. tr. egy;etemi m. tanár, az országos 

közegészségi tanács rk. tagja Pest orvos-sebészi 
Flór Fc1·encz pestvárosi tiszti föorv.és kórh. igazgató 

m. akad tag, nagygylilési a 1 e 1 n ö k Pest orvos-sebészi 
Fodor József orvos tr. Heves orvos-sebészi 
Forgó István pestvárosi képviselő Pest természettani 
Fortmayer Nándor orvos tr. Nagy Mihály orvos-sebészi 
Földes Győző földbirtokos Pest gazdászati 
Földváry Kálmán magánzó Gyöngyös term.-tud.gazd. 
Frank Antal mérnök Eger természettani 
Frank Mór orvos tr. megyei t. orvos Heves orvos· sebészi 
Frantz Alajos orvos tr. Hevesmegye főorvosa Eger orvos· sebészi 
Frecskay János a Hon belmunkatársa Pest társadalmi 
Fridrik Antal Dezső tanár Kassa természettani 
Frivaldszky János magy. akad. tag, nemzeti muzeumi ör Pest 1 állattani 
Fuchs Ignácz '. pestvárosi képviselö Pest gazdászati 

3* 
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s Név Czim, hivatal vagy foglalkozás ~ 
N 
w 

Fuchs József 1 kórházi föorvos 
Fülöp József megyei törvényszéki tilnök 

155 Gabriely János gymnas. tanár 
Gácsy Arthur pénztárnok 
Gáhy Ferencz ügyvéd 
Gáhy József ügyvéd 
Gál József ügyvéd 

160 Galambos Fülöp tigyvéd 
Galambos Lipót ügyvéd 
Gallasy József iparos 
Gáspárdy Gyula ügyvédjelölt 
Gavalszky János tanár 

165 Geduly Ferencz magánzó 
Gerlóczy Gyula tr. müegyetemi tanár 
Gerlóczy Károly pestvárosi föjegyző és t. tanácsnok 

l 1 

Geyer Gyula tanár 
Gidófalvy Ferencz. seborvos 

170 Glück Miksa orvos tr. 
Gölt1 Ernő gyógyszerész 
Gonda István tanár 
Gosztony József első magy. biztosító társaság föUgynöke 
Grónay Sándor ügyvédjelölt 

175 Groo Vilmos hitjelölt 
Grosz József orvos tr. 
Grósz Lajos orvos tr. az országos közegészségi tanács 

tagja és jegyzője 
Grőber József bérlő 
Gyubek Lajos ácsmester 

180 Hajnal Albert orvos tr. 
Halász Géza orvos tr. ker. főorvos, magy. akad. tag 

nagygytllési ellenőr ' 
Halász Olivér joghallgató 
Halász Orbán joghallgató 
Hamaliár Károly gyógyszerész 

85 Hantken Miksa muzeumi őr 1 
Hazslinszky Frigyes tanár 
Hebron János mérnök 
Hegedüs János orvos tr. 
Hegedüs Lajos gyógyszerész 

90 Hegyessy Kálmán föld birtokos 1 
Helle János orvos tr. főorvos 
Hellebronth Béla jogász 
Hellebronth István földbirtokos 
Hellebronth János szolgabíró 

95 Herrmann Adolf orvos tr. kórházi főorvos 1 
Heszterényi József polgár 
Hevessy Bertalan földbirtokos 
Hevessy József földbirtokos 

00 
Hollay Antal gyógyszerész 
Holló Geyza esküdt 2 
Hondlik János gazdatiszt 
Horkay Lajos megyei tisztviselő 
Horváth Béla ügyvédjelölt 
Horváth Béla földbirtokos 

Lakhely Tudományszak 

Nagyvárad 1 orvos-sebészi 
Eger 1 gazdászati 
Pest társadalmi 
Eger gazdászati 
Eger gazdászati 
Eger természettani 
Eger gazdászati 
Eger társadalmi 
Eger természettani 
Eger ipar-mütani 
Eger társadalmi 
Eger iársadalmi 
Pest ásványtani 
Pest t.-tani g.-szati 
Pest gazdászati 
Rozsnyó állat-növ.-tani 
Eger orvos-sebészi 
Mező-Kövesd orvos-sebészi 
Szent-Márton ásv.-vegytani 
Nagyvárad természettani 
Eger társadalmi 
Eger természettani 
Tisza-Roff természettani 
Miskolcz orvos-sebészi 

Pest orvos-sebészi 
Mohi-puszta gazdászati 
Eger ipar 
Körös-Ladány orvos-sebészi 

Pest orvos-sebészi 
Pest régészeti -
Pest régészeti 
Rimaszombat ásv.-vegytani 
Pest földtani 
Eperjes növény-tani 
Eger földtani 
Buda orvos-sebészi 
Kassa ásv. -vegytani 
Pest gazdászati 
Szabad-Szállás orvos-sebészi 
Eger természettani 
Eger gazdászati 
Tisza-Beő társadalmi 
Pest orvos-sebészi 
Eger ipar 
Tornallya gazdászati 
Királyi gazdászati 
Karczag ásv .-vegytani 
Ivád gazdászati 
Stomfa gazdászati 
Heves gazdászati 

1 Kecskemét társadalmi 
Eger gazdászati 

Név 

205 1 Horváth György 
Horváth József 
Horváth Sándor 
Horváth Zsigmond 
Hosszűfalusy János 

210 Hubafv Sándor 
Hubert János 
Hunfalvy János 
Hunfalvy Pál 
Jancsik Ede 

215 Jancsovics Imre 
Jancsovics István 
Jándy László 
Janny József 
Janson János 

220 Jedlik Ányos 
Jentsch Gottlieb 
Ihász Gábor 
Imre Miklós 
Inczédi Dénes 

225 Ingllickhoffer Károly 
Joó János 
Józsa András 
Joanovits János 
Ipolyi Arnold 

230 Isaak Jenő 
Isaak László 
I vasek Venczel 
Ivády Miklós 
Ivády Rudolf 

235 Kaczánder M. 
Kada Endre 
Kain Béla 
Kain Béla 
Kalaba József 

240 Kállay Ákos 
Kalliwoda József 
Kanizsay Károly 
Kanka Károly 
Kapácsy Dezső 

245 Károly G. Hugó 
Károly Irén 
Kaszál Ferencz 
Kátai Gábo1· 

Katona Géza 
250 Kaufmann Kamilló 

Kekoss Vidor 
Kéler István 
Kern József 
Khindl Ignácz 

255 Kincses Imre 
Kindl Pál 
Kiss Antal 
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Czim, hivatal vagy foglalkozás 

orvos seb. tr. 
ügyvéd 
erdész 
tanár 
földbirtokos 
főmérnök 
tanár 
m. t. akad. tag. tanár 
magy. akad: tag 
kegy. r. tanár 
megyei esklidt 
lelkész 
első magy. élet biztosító társ. hivatalnok 
igazgató minta tanító 
m. főorvos 
egyetemi tanár, m. t. akademiai tag 

1 

könyvkereskedő 
érseki v. finöveldei igazgató. 
ügyvéd 
tanár 
hittanár 
bortermelő és mezeigazda 
orvos tr. kórházi főorvos 
lapszerkesztő 
kanonok, magy. akad. tag 
megyei jegyző 
alispán 
építész 
főszolgabíró 
esperes plebános 
orvostudor 
orvostudor 
orvostudor 
orvostanhallgató 
kegyesr. tanár 
földbirtokos 
m. főorvos 
plebános 
orvostudor, orsz. szemész 
m. t. aljegyző 
prém. r. tanár 
tanár 
uradalmi számvevő 
orv. tr. n. kunker. föorv. az orsz. közeg. 

tanács rk. tagja, nagygyülési titkár 
orvos tr. m. főorvos 
bánya mérnök 
prém. r. tanár 
gyógyszerész 
gyógyszerész 
mérnök 
szig. orvos 

1 

orvos tr. 
orvos tr. 

Lakhely 

1 Pest 
Eger 
Zsércz 
Eger . 
Felső-Abrány 
Nagy-Kálló 
Eger 
Buda 
Pest 
N agy-Becskerek 
Szarvas 
Szarvas 
Pest 
Székesfehérvár 
Naschitz 
Pest 
Eger 
Eger 
Eger 
Pécs 
Kalocsa 
Eger 
Nagy-Kálló 
Eger 
Eger 
Eger 
Eger 
Rimaszombat 
Ivád 
Heves 
Bécs 
Kecskemét 
Debreczen 
Debreczen 
Kolozsvár 
Nagy-Kálló 
Eszék 
Tisza-Eörs 
Pozsony 
Eger 
Kassa 
Székesfehérvár 
Kompolt 

Karczag 
Szikszó 
Dobsina 
Nagyvárad 
Mező -Csáth 
Gyöngyös 
Eger 
Pest 
Jász-Apáthi 
Rozsnyó 

Tudományszak 

orvos-sebészi 
társadalmi 
gazdászati 
természettani 
gazdászati 
földtani 
társadalmi 
gazdászati 
föld-t . g.-szati 
régészeti_. 
gazdászati 
gazdászati 
természettani 
társadalmi 
orvos-sebészi 
természettani 
társadalmi 
gazdászati 
régészeti 
természettani 
társadalmi 
gazdászati 
orvos-sebészi 
természettani 
régészeti 
gazdászati 
gazdá8zati 
földtani 
gazdászati 
gazdászati · 
orvos-sebészi 
orvos-sebészi 
orvos-sebészi 
orvos-sebészi 
természettani 
gazdászati 
orvos-sebészi 
természettani ' 
orvos sebészi 
társadalmi 
régészeti 
természettani 
gazdászati 

orvos-sebészi 
orvos-sebészi 
mű tani 
természettani 
ásv. vegytani 
ás v .-vegytani 
természettani 
orvos-sebészi 

1 

orvos-sebészi 
orvos -sebészi 



i' 
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1 

' 1 

1 ' 

1 

11 

s Név o<il 
N 

rt:l 

Kiss Ignácz 
Kiss János 

260 Klíma Mátyás 
Knécsy Venczel 
Knöpfi!lr Vilmos 
Kobn Soma 
Kolozsváry Kálmán 

265 Koltai Jakab 
Korbélyi Endre 
Korbonics János 
Koricsánszky János 
Kormos Ferencz 

270 Kósa István 
Kósa Kálmán 
Kotriba Nándor 
Kovács József 
Kováos Kálmán 

275 Kovács Lajos 
Kovács Seb. Endre 

Kovalcsik József 
Kozma Alajos 

280 Kozmay Lajos 
Köllner Lőrincz 
Kömlei Ferencz 
König Endre 
Kőszeghi Mihály 

285 Kösztler József 
Kövessy Ferencz 
Kraetschmár Adolf 
Kraft Ferencz 
Kramer Károly 

290 Krefü Mátyás 
Krötzer Ágoston 
Kruesz Chrysostom 
Kubik Endre 
Kubinyi Ágoston 

295 Kubinyi Fei·encz 
Kubinyi Rudolf 
Kun László 
Kun Pál 
Kun Sándor 

300 Kuncz Emil 
Kürthy Ferencz 
Kürthy János 
Laczkovics János 
Laner Győző 

305 Langer Ignácz, 
Langbammer Gyula 
Lapsinszky János 
Laszczik Bemard 
László József 

3i0 \ Latmák Márton 
Latinák Miksa 
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Czim, hivatal vagy foglalkozás 

ügyvéd 
plebános 
állatorvos 
földbirtokos 
orvos tr. kir. tanácsos 
kereskedő 
tanár 
ügyvéd 
orvos tr. 
tanár 
vasmüigazgató 
gazda 
plebános 
ügyvéd 
városi sebész 
orvos seb. tr. egyet. ID. tnr. . 
ügyvéd és földbirtokos 
ID. tisztviselő 
főorvost. ID. akad. tag, az orsz. egész-

ségligyi tanács alelnöke 
kanonok 
t. széki ülnök 
vasgyári élelmező 
gyógyszerész 
ID. ut biztos 
mérnök 
főorvos 
sebész 
főorvos 
kereskedő 
mérnök 
orvos tr. 
építész 
gyógyszerész 
pannonhalmi főapát 
mérnök 
nemz. muz. igazg. m. akad. tag 
m. akad. tag, nagygyülési alelnök 
földbirtokos 
főjegyző 
tanár 
ügyvéd 
bányamester 
főszolgabiró 
jogtanár 
bányaigazgató 
genie főhadnagy 
orvos s seb. tr. 
érseki főerdész 
lelkész 
tanár 
ügyvéd 

1 

vasgyarbirtokos 
gazd. gyakornok 

Lakhely 

Pest 
Egyek 
Pest 
Nagy-Kürti 
M.-Vásárhely 
Eger 
Eger 
Pest 
Csákvár 
Temesvár 
Szilvás 
Eger 
Aszaló 
Eger 
Eger 
Pest 
Tisza-Igar 
Miskolcz 

Pest 
Eger 
Miskolcz 
Nádasd 
Eger 
Tisza .Füred 
Eger 
Szathmár 
Mező-Kövesd 
Székesfehérvár 
Rimaszombat 
Eger 
Eger 
Eger 
Tokaj 
Pannonhalma 
Eger 
Pest 
Pest 
Várgede 
Miskolcz 
Miskolcz 
Kalocsa 
Ózd 
Eger 
Nagyvárad 
Nádasd 
Nagy Kálló 
Washington 
Tárkány 
Novaj 
Pécs 
Tornallya 

1 

V1snyó 
Keszthely 

Tudományszak 

társadalmi 
társadalmi 
állat-növ.-tani 
gazdászati 
állam-orvosi 
gazdászati 
termész.-tani 
term. tani 
orv. sebészi 
társadalmi 
mű· ipar 
gazdászati 
gazdászati 
gazdászati 
orv. sebészi 
orv. -sebészi 
gazdászati 
régészeti 

orvos- sebészi 
társadalmi 
gazdászati 
gazdászati 
ásv.-vegytani 
gazdászati 
földtani 
orvos-sebészi 
orvos-sebészi 
orvos-sebészi 
ipar-mű tani 
természettani 
orvos-sebészi 
mű-ipari 
gazdászati 
természettani 
természettani 
állatt. társad. 
ásvt. régészeti 
régészeti 
gazdászati 
régészeti 
gazdászati 
ásv. földtani 
gazdászati 
gazdászati 
földtani 
természettani 
orvos-sebészi 
gazdászati 
gazdászati 
ásv.-földtani 
~azdászati 

l 
1pa1·müt.am 
gazdászati 

s Név .c:s 
N 

rn 

Lehóczky Sándor 
Lejtényi Ferencz 
Lejtényi Gusztáv 

315 Lengyel Endre 
Lengyel Ferencz 
Lengyel Miklós 
Lévay János 
Lévay 8ándor 

320 Lieb Károly 
Ligethy Alajos 
Lipcsey Péter 
Lipkos J ózsef 
Losonczy Ágoston 

325 Losonczy Antal 
Losonczy István 
Losonczy László 
Losteiner Károly 
Lotz Armin 

330 Löven bein Sámuel 
Lőwy Ede 
Ludasy Rudolf 
Madarász Gusztáv 
Madarász Rezső 

335 Magyar Ferencz 
Magyari Ferencz 
Magyari Kálmán 
Magyari Sámuel 
Majoros István 

340 Majorosy Géiza 
Majthényi Dezső 
Majzik Győző 
Makara György 
Maleter W. 

345 Málnay Ignácz · 
Manczel József 
Manszbarth György 
Marikovszki Gusztáv 
Markovics János 

350 Martonffy Károly 
Mártonffy Lajos 
Maszák Hugó 
Matékovics Mór 
Matzke Ignácz 

355 Mayer Imre 
Mayer Rezső 
Menczer Ignácz 
Mészáros István 
Mészáros Amadé 

360 Mészáros Károly 
Meyer Ignácz 
Mező Ignácz 
Mihalik Dezső 

1 Mikó Béla 
365 Mikó Dénes 

23 

Czim, hivatal vagy foglalkozás Lakhely Tudományszak 

jegyző Bakta gazdászati 
kir. mérnök Eger term.-tani 
magánzó Buda orvos-sebészi 
orvos tr. S. Patak orvos-sebészi 
járási orvos Rimaszombat orvos-sebészi 
kanonok Eger régészeti 
tlgyvéd Eger társadalmi 
püspök és kanonok nagy prépost Eger régészeti 
Ugyvéd Eger gazdászati 
orvos tr. Heves orv.-sebészi 
főszolgabiró Tisza-Füred gazdászati 
mérnök Eger természettani 
földbirtokos Eger gazdászati 
szolgabiró Katymárt gazdászati 
tanuló Miskolcz természettani 
lyceumi tanár N.-Kőrös régészeti 
orvos tr. Kompolt orvos-sebészi 
gyáros Pest gazdászati 
orvos tr. Göllnitzbánya orvos-sebészi 
orvos tr. Putnok orvossebészi 
kánfor Eger társadalmi 
földbirtokos Panyit gazdászati 
orvos tr. megyei főorvos Rozsnyó orvossebészi 
lyceumi tanár Eger természettani 
földbirtokos Tisza-Derzs gazdászati 
megyei aljegyző Pest állat növényt. 
joghallgató Tisza-Roff természettani 
városi föbiró Zenta társadalmi 
orvos tdr. Pest orvos-sebészi 
országgyülési képviselő Tibold -Darócz gazdászati 
főszolgabiró Méra természettani 
orvos tr. Pápa orvos-sebészi 
gyógyszerész Kassa ásv. -vegytani 
orvos tr. Tótfalu gazdászati 
iparos Rimaszombat ipari 
gazdatiszt Kápolna gazdászati 
orvos tr. Rimaszombat orvos sebészi 
törvényszéki ülnök Eger társadalmi 
mérnök Eger gazdászati 
káptalani főügyész Eger természettani 
lapszerkesztő Pest természettani 
kereskedő Eger gazdászati 
sebész mester Eger orvos-sebészi 
orvos tr. ezredorvos Eger orvos-sebészi 
gyógyszerész Miskolcz ásv.-vegytani 
városi orvos Tisza-Füred orvos-sebészi 
ügyvéd Eger gazdászati 
lelkész Székesfehérvár régészeti 
orvos szigorló Pest orvos-sebészi 
kerlileti orvos Steier (felső aust) orvos-sebészi 
Ugyvéd Eger társadalmi 
joggyakornok Nagy-Röcze társadalmi 
bányász akademiai h. segédtanár Selmecz \ ásv. ·föld vegyt. 
magánzó Kolozsvár ré észeti g 
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s Név Czim, hivatal vagy foglalkozás Lakhely Tudományszak -e;! 
N 

w. 

J Milla~in Vilmos jog. tr. ügyvéd Pest társadalmi 
Milz Ede orv. tr. erdély orsz. szemorvosa Kolozsvár orvos-sebészi 
Miskolczi József járás orvos Ónod orvos-sebészi 
Miskricz József gyak. orvos Buda orvos-sebészi 

370 Mocsáry Lajos borsodi alispán Andornak gazdászati 
Moes Miksa földbirtokos Királyi gazdászati 
Mohácsy József ti gy véd Buda gazdászati 
Molnár Imre orvos tr. Derecske orvos-sebészi 
Mooser Lajos orgona müvész Eger mű-tani 

375 Mosóczy János ügyvéd Eger régészeti 
Muzsenicz Ferencz nyugalmazott gazdatiszt Eger gazdászati 
Mysz Ede orv. tr. orsz. szemorvos Kolozsvár orvos-sebészi 
Nagy Albin ügyvéd Eger gazdászati 
Nagy Sándor föorvos Nagy-Szőllős orvos-sebészi 

380 Nagyfejeő Mihály orvos tdr. Eger orvos-sebészi 
Nagyfejeő Mátyás szolgabíró Eger gazdászati 
Nahoczky József gazdatiszt Bakta gazdászati 
Nánásy Gyula megyei esküdt Eger társadalmi 
Nánásy Ignácz országgytilési képviselő Lelesz társadalmi 

385 Navratil Imre orvos tr. egyet. m. tanár Pest orvos-sebészi 
Nékám Alajos köz- és váltó ügyvéd Szikszó földtani 
Németh Mihály kanonok Eger társadalmi 
Ney Aladár jogász Pest állat-növ.-tani 
Ney Ferencz föreáltanodai igazgató Pest állat-növ.-tani 

390 Niedermann Gyula orv. tdr. egyet. m. tanár Pest állam-orv. -tani 
B. Nyáry Jenő földbirtokos Egyházas Básth régészeti 
Nyiri György gyógyszerész Nagyvárad 'ásv.-vegytani 
Ohács György Ugyvéd Eger gazdászati 
Okolicsányi Béla földbirtokos Bátor gazdászati 

395 Okolicsányi Ferencz földbirtokos Bátor gazdászati 
Okolicsányi György földbirtokos Tisza-Ftlred gazdászati 
Okolicsányi József megyei pénztárnok Eger gazdászati 
Okolicsányi Kálmán jogász Eger régészeti 
Okolicsányi Károly földbirtokos Eger gazdászati 

00 Oláh Gyula orvos tr. Jászberény orvos-sebészi 
Ollé László ügyvéd Eger társadalmi 
Ölknecht Apollónius sebész mester Eger orvos-sebészi 
Orbán Balázs birtokos Erdély régészeti , 
Orbán József tanár S.-Patak régészeti növt. 

05 Pados János orv. tr. plebános és helyettes alesperes Zsámbék orvos-sebészi 
Pajer Antal plebános Jász-Apáthi régészeti 
Pallér Kelemen tanár Székesfehérvár természettani 

1' 

4 

4 

Panatsek Ferencz kertészet tulajdonos Eger növénytani 
Pap János tlgyvéd Tisza-Füred gazdászati 

10 Papp MeJchizedek gymn. igazgató Gyöngyös természettani 
Papszász Lajos birtokos Szárazbeö gazdászati 
Pátz Ferencz orvos tr. Eger orvos-sebészi 
Patzauer Mór orvos tr. Bécs orvos-sebészi 

4 

Patzek Móricz orvos tr. megyei főorvos Rimaszombat orvos-sebészi 
15 Pávay Elek muzeum őr Kolozsvár föld-növ.-tani 

Pázmán Alajos plebános Maklár természettani 
Pénzes Ferencz magánzó Pest természettani 
Perlaky Károly nyug. közalapitv. praef'ectus, birtokos Domoszló 1 gazdászati 
Petrovich Antal ti véd Szathmár gazdászati 

4 

1 gy 

25 

8 
Név ~ Czim, hivatal vagy foglalkozás Lakhely N 

00 

4 

420 Petravich Bertalau jügyvéd Eger 
Petrovich Ignácz ügyvéd Eger 
Pettkó János bánya akadémiai tanár és akad. tag· Selmecz 
Plank Ferencz magánzó Eger 
Plichta Soma orvos tr. Losoncz 

25 Póka István gazdatiszt Bogács 
Polereczky Gyula kereskedő Eger 
Polereczky József kereskedő Eger 
Polgáry Károly földbirtokos Osgyán 
Pollák Gyula orvos tr. Arad 

30 Polonkay Endre tlgyvéd Eger 
Poor Imre orv. tr. főorvos, egyet. m. tanár, m. t. 

akademiai tag Pest 
Poppel Gyula törvényszéki ülnök Eger 
Popper József orvos tr. kórházi igazgató főorvos Miskolcz 
Porubszky József egyházi jogtanár Eger 

35 Pósta Ferencz földbirtokos P.-Vezekény 
Puky Ákos orvos növendék P est 

' 
Puskás József d. ügyvéd Pest 
Radics István földbirtokos Heves 
Raisz Gedeon orvos tr. Sáros Patak 

40 Rapos József képezdei igazgató Pest 
Ráth J ózsef orvos tr. egyetemi tanársegéd Pest 
Ráth Péter gyógyszerész, a budapesti gyógyszerész-

testtilet eln. orsz. gyülési k épv. Buda 
Réczei Imre orvostanhallgató Pest 
Reichenhaller Kálmán jogász Vácz 

45 Reicbenhaller Béla jogász Vácz 
Reincz Ferencz városi főjegyző Eger 
Reitter Ödön orvostan hallgató Pest 
Remenyik Imre földbirtokos Eger Farmos 
Remenyik Kálmán ügyvéd Eger 

50 Remenyik Zsigmond birtokos Dormánd 

4 

4 

4 

4 

4 
Répássy László h. mérnök Eger 
Révay N. János t. főorvos Zenta 
Richter Dániel orv. tr. Rimaszombat 
Ringelhann Antal kereskedő Eger 

5 Rómer Flóris m. t. akad. tag, egyet. tanár Pest 
Rónay Jáczint orszgyliL képv. m. t. akad. tag, és jegyző Pest 

orv. tr. kórházi föorvos,magyar akad. tag 
Rcízsay József és az országos közegésségi tanács r. k. Pest 

45 

Rozsnyai Mátyás 
tagja, nagygyülési pénz és levéltárnok 

gyógyszerész Zomba 
Röszler Adolf h. ligyvéd Pest 

0 Rudy Mihály m. t. alorvos Eger 
Ruftini Jenő gyakornok Dobsina 
Ruzsin Bódog iparos Eger 
Ruzsin Manó állatorvos Eger 
S 1jósy Alajos akademiai festész , tanár Eger 

5 Sajósy János plebános Kömlő 
Salamon Lajos hittanár Kalocsa 

46 

46 

Samariay József birtokos Rimaszombat 
/Sárváry Gusztáv Ugyvéd / Debreczen 
Sárváry Jakab ti gy véd Debreczen 

Magyar Orvosok és TermészetvizRglllók Munkálatai. 

Tudományszak 

társadalmi 
társadalmi 
földtani 
régészeti 
orvos-sebészi 
gazdászati 
gazdászati 
ipar-mfitani 
gazdászati 
orvosse bészi 
gazdászati 

orvossebészi 
gazdászati 
orvos-sebészi 
társadalmi 
gazdászati 
orvos-sebészi 
társadalmi 
gazdászati 
orvos-sebészi 
társadalmi 
orvos-sebészi 

ásv.-vegytani 
orvos-sebészi 
gazdászati 
gazdászati 
gazdászati 
állat növ. -tani 
gazdászati 
társadalmi 
gazdászati 
ásv, vegytani 
orvos-sebészi 
orvos sebészi 
gazdászati 
régészeti 

1 földtani 
1 

1 orvos-sebészi 

vegytani 
gazdászati 
orvos-sebészi 
ásványtani 
gazdászati 
állat-növ. -tani 
régészeti 

1 gazdászati 
/ természettani 
gazdászati 

1 r~g~szet~ 
re eszeti g 

4 
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470 

475 

480 

85 

490 

4 95 

500 

5 05 

10 

5 15 

5 20 

Név 

Schenk S. L. 
Schier Ferencz 
Schik Ignácz 
Schill Athanáz 
Smiedt Gyula 
Smiwt János 
Schosberger Gábor 
Schön József 
Schönberger Soma 
Schuttag J ~nos 
Schwarcz István 
Schwarcz Dávid 
Schweiger Zsigmond 
Sebestyén Ferencz 
Sebök Imre 
Sebők László 
Senka József 
Sinkovics Imre 
Sipos Ignácz 
Sir Antal 
Sir Gábor 
Sir János 
Sir Venczel 
Sivampel József 
Soltész Ferencz 
Soltész János 
Solymosy Samu 
Somogyi Rudolf 
Soós Miklós 
Sörös Imre 
Spitzer Károly 
Srányi János 
Sréter Lajos 
Stanczel Károly 
Staub Mór 
Steinhauser István 
Steinbauser Antal 
Steinhauser Ráfael 
S.tepbanovszky Alajos 
Stiller Mór 
Stepbanovszky Sándor 
Strihó Gyula 
Stupka János 
id. Sturmann György 
i(j. Sturmann György 
Subich György 
Slitö József 
Szabó Alajos 
Szabó Ferencz 
Szabó Frigyes 
Szabó György 
Szabó Gyula 
Szabó Ignácz 
Szabó Imre 

26 

Czim, hivatal vagy foglalkozás .Lakhely Tudománysza k 

j orv. tr. egyetemi tanársegéd Bécs 1 orvos-sebészi 
állami mérnök Eger természettani 
uradalmi felligyelő ' Kompolt gazdászati 
tanár Eger természettani 
reál tanár Felső-Lövő természettani 
ügyvéd Kalocsa társadalmi 
orv. seb. tdr. Ujvidék orvos-sebészi 
mlivész Pest régészeti 
orv. tr. Eger orvos-sebészi 
gyógyszerész Eger ásv. vegytani 
kereskedő Eger gazdászati 
orv. tr. Eger orvossebészi 
orv tr. Pest orvos-sebészi 
lelkész Harsány természettani 
h. ügyvéd Pest társadalmi 
theologiai tanár Eger régészeti 
orvostan hallgató Rimaszombat orvos-sebészi 
jószág igazgató Eger gazdászati 
plebános Poroszló gazdászati 
kereskedő Eger gazdászati 
orv. tr. Eger orvos·sebészi 
tanuló Eger termész.-tud. 
iparos Eger ipar-mütani 
segédlelkész Mező-Kövesd természettani 
tanár S.-Patak gazdászati 
tanár S. Patak természettani 
tanár Miskolcz természettani 
tanár Pest természettani 
lelkész Rimaszombat régészeti 
plebános Duna·Pataj gazdászati 
orv. tr. Debreczen orvos-sebészi 
Ugyvéd Pest természettani 
honvédezredes Pest társadalmi 
ügyvéd Eger gazdászati 
tanár Buda földt. régészeti 
kereskedő Eger gazdászati 
takarékpénztári ellenőr Eger gazdászati 
kereskedő Eger gazdászati 
képezdei tanár Eger társadalmi 
jog tr. ügyvéd Pest társadalmi 
lyceumi tanár Eger természettani 
országgyülési gyorsíró Pest gazdászati 
iparos Eger gazdászati 
földbirtokos Csernely gazdászati 
tanuló Csernely gazdászati 
birtokos Eger gazdászati 
ügyvéd Nyiregyháza régészeti 
orv. tr. m. kir. állatgyógyintézet igazg. Pest gazdászati 
orvos tr. Kalocsa orvos sebészi 
csendbiztos Besenyő gazdászati 
polgármester Rimaszombat társadalmi 
vegytudor Miskolcz ásv. -vegytani 
gymnas. tanár ' Eger természettani 
tanár Kis-Ujszállás természettani 

27 
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Név Czim, hivatal vagy foglalkozás ~ Lakhely Tudományszak 

"" w 

Szabó Imre / hevesmegyei főmérnök Eger j természettani 
525 / Szabó József orvos tr. Debreczen orvos sebészi 

Szabó József tr. magy. akad. tag, egyetemi tamh Pest földtani 
Szabó József birtokos . Tálya gazdászati 
Szabó Károly muzeumi könyvtárnok Kolozsvár régészeti 
Szabó Lajos birtokos Tálya gazdászati 

30 Szabó Mihály orvos tr. Dj-Szász orvos-sebészi 
Szabó Miklós földbirtokos Eger gazdá.;;zati 

1 Szabó Richard lapszerkesztő Pest természettani 
' Szabó Sándor iparos Eger társadalmi 
Szabó Sándor gyógyszerész Pápa ásv. vegytani 

35 Szaitz Antal plebános, prépost Eger társadalmi 
Szalay Ágoston ligyvédjelölt Eger gazdászati 

' :Szalay József jogtanár Eger társa<lalmi 
1 Szalay László megyei tisztviselő Eger termé8zettani 
1 Szalay Miklós megyei esküdt Eger társadalmi 

5 

5 

40 Gr. Szapáry Gyula Heves-Szolnok megyék fö isp. helytart. Puszta -Taskony 1 rég., gazd. tár. 
Szarka .János gyógyszerész · Arad ásv. vegytani 
Szarvassy Miksa orvos sebész tdr. Bécs / orvos-sebészi 
Szathmáry Lászlú földbirtokos Szárazbeő gazdászati 
Szauter Gáspár ügyvéd Kalocsa : gazdászati 

5 

>45 Szász Géza mérnök Eger földtani 
Szederkényi Nándor megyei jegyző Eger természettani 
Széky Péter fö !dbirtokos Tisza-Flired gazdászati 
Szele Endre jogtanár Pécs régészeti 
Szele Gábor kanonok lj:ger régészeti 

f") () Szele Florián főjegyző Arokszál 'ás társadalmi 
Szendrey Ignácz jószágigazgató Pest gazdászati 
Szentkirályi Albert orvos tr. Pest orvos-sebészi 
Szentmiklósy Miklós földbirtokos Panyit gazdászati 
Szentmiklósi Sándor föld birtokos Panyit gazdászati 

05 Szepessy János gyógyszerész Putnok ásv.-vegytani 
Szivos Mihály tanár S.-Patak természettani 
Szoboszlay Ferencz föld birtokos Martonfalrn gazdászati 
Szokolay Lajos városi képviselő Eger ipar-mütani 
Szontagh Miklós orvos tr. Pes t növénytani 

60 Szöghi István kanonok Eger régészeti 
Sztupa György gyógyszerész és városi képviseW Pest á~v. -vegytani 
Szuhányi János törvényszéki lilnök Eger társadalmi 
Szuper Lajos orv. tr .. Báránd orvos-sebészi 
Szurmák Vilmos orv. tr. Eger 1 orvos-sebészi 

()5 Szutréli István főgymn. tanár Baja terrnészettii ni 
Szücs Imre mérnök Kecskemét földtani 
Tamasy Endre kulcsár Eger gazdászati 
Tamásy Geyza gyógyszerész Debreczen ásv.-vegytani 
Tamásy Károly gyógyszerész Debreczen ásv.-vegytani 

10 Tarnay János ügyvéd Eger gazdászati 
Tavassy Antal egri polgármester Eger gazdászati 
gr. Teleky Domokos ország. képviselő Gernyeszegh természettani 
'l'halabér Bódog főkapitány Eger gaz<lászati 
Thanhoffer Lajos orv. tr. Pest állat-n.-t.orv .s. 

57 5 Tomka Imre gyógyszerész Tisza-Fiired vegytani 
'I'orjay György gyógyszerész 1 Karczag 1 ásv.-vegytani 
Toronyi Sándor ! érs. urad. tiszt Nagy-Tálya ·azdászatí 
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6 Név Czim, hivatal vagy foglalkozás Lakhely •Cll 
N 

00 

Török János orsz. levéltárnok és lapszerkesztő Pest 
Török József orv. tr. tanár Debreczen 

580 Tóth Imre szig. orvos Somogy 
Tóth István érseki nyomdász Eger 
Tóth Sámuel tanár Debreczen 
Tremko Antal plebános Krompach 
Turnay Gusztáv tigyvédjelölt Eger 

585 Udvardy Géza jogász • Székesfehérvár 
Udvardy László jogász Eger 
Ujlaky Antal főkáptalani főszámvevő Eger 
Unger Leo Gyula kereskedő Pest 
1Jry József uradalmi ügyész Eger 

590 U rményi Antal állatorvos Eger 
Uxa József bányaigazgató Eger 
Vadona János gyógyszerész Keszthely 
Vahot Gyula tanuló Pest 
Vahot Imre iró Pest 

595 Várnosy ;Károly nevelő Pest 
Várady Adám (keméndi) minist. hivatalnok Pest 
Varjon Gábor urad. ügyész Rozsnyó 
Varga Ferencz tanársegéd Pest 
Varga Géza ker. orvos Böszörmény 

600 Varga Pál szőlögazda Eger 
Vass Illés gyógyszerész Buda 
Vass Mátyás tanár Nagyvárad 
Vasváry Károly tigyvéd Eger 
Vavrik Béla jogtanár Eger 

'605 Vavrik Endre Hevesmegyei takarékpénztári ligyvezetö Eger 
Vavrik Gusztáv gyógyszerész Eger 
Vavrik Sándor érs. számvevő Eger 
Vedel Károly ügyvédjelölt Eger 
Veréb Mátyás törvényszéki tanácsos Eger 

GlO Veress Károly ker. aljegyző Jászberény 
Vezerle Gáspár prépost és kanonok Eger 
Vida József jog tr. és tanár Eger 
Vlahovics Mihály ügyvéd Eger 
Voch ler Alajos tanár Eger 

615 Völgyi Lajos földbirtokos Heves 
Vörösmarty Kálmán orvostan hallgató Ujszász 
Vratarics József birtokos Dormánd 
Wallenfeld Károly pestvárosi képviselő Pest 

1 . 
Wascher Ferencz nyugalmazott uradalmi tiszttartó Kalocsa 

620 Weszely János gyógyszerész Eger 
Wienkovszky József orv. tr. ezredorvos Eger 
ViTurmb Imre egyetemi ellenőr Pest 
Xantus JáBos pesti állatkerti igazg. magyar akad. tag Pest 

625 
Zelenay Miklós orsz. levéltári, h. jegyző Eger 
Zeliú Dániel orvostan hallgató Debreczen 
id. Zettner Károly pest városi képviselő P est 
ifj. Z ettner Károly gépész Pest 
id. Gr. Zichy Károly birtokos Pozsony 
Zimermann Henrik orv. tr fötörzsorvos Pest 

6301 Zombory Gusztáv a főrendi ház iroda igazgatója 

1 

Pest 
Zsendovics József' 1 áldozár, érseki titkár Eger 
Zsideg Endre esperes plebános Balla 

1 Tudományszak ' 

1 gazdászati 
orvos-sebészi 
orvos-sebészi 
műipari 
gazdászati 
régészeti 
gazdászati 
régészeti 
régészeti 
gazdászati 
gazdászati 
társadalmi 
állattani 
ásványtani 
régészeti 
természettani 
társadalmi 
természettani 
természettani 
gazdászati 
gazdászati 
orvos sebészi 
gazdászati 
ásv. vegytani 
természettani 
természettani 
gazdászati 
gazdászati 
ásv. vegytani 
gazdászati 
földtani 
gazdászati 
gazdászati 
természettani 
társadalmi 
gazdászati 
természettani 
gazdászati 
orvos sebészi 
gazdászati 
földtani 
gazdászati 
gazdászati 
orvos-sebészi 
régészeti 
állat-növ.tani 
régészeti 
orvos-sebészi 
gazdászati 
ipar mütani 
állat növ.tani 
orvos sebészi 
rég. term.tani 
term.tani társ. 
régészeti 

29 

6. 

A magyar orvosok és természeivizsgálók állandó középponti 
bizottmányának tagjai 1868

19-ben. 

Elnök: Kubinyi Ágoston. 

1. Orvos-sebészi szak : 
Arányi Lajos, 
Balogh Kálmán, 
Batizfalvy Samu, 
Bene Ferencz, 
Bókai János, 
Flór Ferencz, 
Fromm Pál, 
Halász Géza, 
Havas Ignácz, 

Horváth György, 
Kátai Gábor, 
Korányi Frigyes, 
Kovács S. Endre, 
Lumniczer Sándor, 
Markusovszky Lajos, 
Pólya József, 
Poór Imre, 
Rózsay József. 

II. Természettani szak : 
Jedlik Án yoH, 
Gerlóczy Gyula műegyetemi tanár, 
Peregrinyi Elek, 

Arányi Lajos, 
Érdy János, 
Havas Sándor, 
Henselmann Imre, 
Kubinyi Ágoston, 

ID. Régiségek : 

Rónay Jáczint, 
Schenzl Guido, 
Sztoczek József. 

id. Kubinyi Ferencz, 
ifj. Kubinyi Ferencz, 
J1évay Sándor püspö , 
Rómer Flórián, 
Rónay J áczint. 

IV. Ásvány- és földtani szak: 
Fauser Antal, Szabó József, 
Nendtvich Kára.ly, 

V. Vegytani szak: 
Jármay Gusztáv, 
8ztupa György, 

Than Károly. 

VI. Füvésze,ti és állattani szak : 
Dorner József, Gönczy Pál, 
Frivaldszky Imre, Margó Tivadar, 
Frivaldszky János, Xantus János. 

VII. Gazdászati és állatgyógytani szak : 
Entz Ferencz, 
Gerlóczy K~froly pestv. tan. 
Hideghéthy Antal, 
Hunfalvy JánoH, 

Korizmics László, 
Morócz István, 
Szabó Alajos. 
gr. Szapáry Gyula. 
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A magyar orvosok és természetvizsgálók XIII-ik nagygyűlésének 
elörajza. 

Aug. 21, 22, 23-án b e irat á. s a város házánál. 
Aug. 23-án (vasárnap) estve 9 6rakor Eger városa részéről rendezett "is ru e r k e dé

s l esté 1 y" a "e a s i n 0 !1 e 1 y i s é g e i b e n. u 

Aug. 24-én (hétfön) d. e. 91 2 órakor meg ny i tó közgyűlés a ,,Ly e e u m di sz
t e r m é b e n." Délután 2 órakor d i s z ebéd a nagygyülés elnökénél fötiszt. Ha r t a k ovi e s 
B é 1 a egri érsek é) nag-yméltóságánál. 

Aug. 25-én (kedden) d. e. 8 órától l-ig szakgyülések a Lyceumi termek
ben. - D. u. 3 órakor kirándulás a Bátori kőszénbányákhoz. 

Aug. ~6-án (szerdán) d. e. 8 órától l -ig szakgyü lések a lyceumi termekben. 
D. u. megnyitása a Hevesmegyei gazdasági-egyesület ipar, gazdasági és termény kiállitá.sának 
valamint az egri iparos polgárok és kathol. legény-egylet tárlatának. 

Aug 27-én(csütörtökön)d. e. 8 órától l-ig szakgyülések a lyceumi tcrmek
b e n. D. u. az egri tud. intézetek, gyüjtem.ények, várromok és fürdök megtekintése. 

Aug. 28-án (pénteken) d. P.. 9 órakor a nagygyülést bezáró közgyülés. - D. n. l<irán
dulás Parádra. 

Aug. 29-én Parádon d. e. 9 órakor hitelesítő közgyülés. 

A megnyitó közgyűlés elörajza : 

1. ~lnöki megnyitó beszéd Bart a k ovi e s Bé 1 a egri érsek <5 excellentiájától. 

által. 
2. U dvözlé5 beszéd Egerváros közönsége nevében a polgármester T a v a s s y A n t a 1 

3. Üdvözlet a megyei és városi rendező bizottmány nevében, annak elnöke I p o l y i 
A r n o 1 d által. 

4. Kubinyi F ere n ez első alelnök beszéde. 
5. Jelentések az üdvözletekröl, küldöttségekről s a jövő évi nagygyülésre történt meg-· 

hívások előleges közlése. 
6. Az alapszabályok s azok póthatározatainak felolvasása. 
7. Bizottmányi jelentések. 
8. Az állandó központi bizottmány jelentése. 
9. A pénztárnok jelentése. 

10. Flór Ferencz má~od alelnök jelentéise az országos magyar orvosi nyugdíj · intézet
és segélyegyletről. 

Értekezni fognak : 

Róna y J~íczint aJégkorszakról. 
Szabó József Heves megye földtani viszonyairól. 

II. 

A MEGNYITÓ KÖZGYÜLES JEGYZŐKÖNYVE 
ÉS ANNAK MELLÉKLETEI. 

A magyar orvosok · és természetvizsgálók 1868-ik évi augusztus 
24-én Egerben tartott XIII-ik nagygyűlése megnyitó közgyűlésének 

jegyzőkönyve. 

Elnökök: Bart a k ovi e s B é 1 a egri érsek ő exce11entiája. 
K u b i ny i F ere ne z első alelnök. 
F l ó r F e r e n e z másod alelnök. 

Titkárok: K át a i G á b o r, M o n te dé go i A 1 b e r t F ere n ez. 

l) A közgyülést a lyceum zsufolásig megtelt disztermében nagy-
gyülésünk mélyen tisztelt elnöke Bart a k o v i e s Bé 1 a egri érsek ő 
kegyelmessége 91; 2 órakor nyitotta meg. 

Ezim e.lnöki megnyitó beszéd, (1. alább) mely a Napi Közlöny
ben egész terjedelmében lenyomaték, kitörő lelkesedéssel és zajos 
éljenzéssel fogadtatott. 

2) T a vas s y A n t a 1 Eger városa polgármestere a város nevé
ben szívesen üdvözli a magyar orvosok és természetvizsgálók XIII-ik 
nagy gy ülését. (1. alább). 

A Napi Közlönyben egész terjedelmében lenyomatott ezen 
tid vözlé5 beszéd a na15ygyülés részéről lelkes éljenzéssel fogadtatott. 

. 3) I p o 1 y i A r n o 1 d egri kanonok, a megyei és városi rendező 
bizottmány nevében, megható és lelkesítő beszéddel üdvözli a nagygyü
lést. (1. alább). 

A Napi Közlönyben egész terjedelmében lenyomatott kitünő 
beszéde zajos éljenzéssel fogadtatott. 

4) Kubinyi F ere ne z els<5 alelnök olvasá fel terjedelmesebb ér
tekez~sét, melynek bevezetésében kiemelé, miszerint nagygyülésünk mé
lyen trnztelt elnökének tényleges részvéte, buzgalma és bökezüsége, Eger 
v~rosa és a megye részéről tétetett előintézkedések, az átalában tapasztalt 
~z1ves fogadtatá.s mig egy részről örömmel és kegyelettel töltik el keble-
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inket: addig más részré51 összejövetelünk d~s eredményéről kezeskednek. 
Mert az eddigi előintézkedéseknek már is fényes eredménye gyanánt 
üdvözölhetjük azon nevezetes nyereményt, hogy ez alkalommal Eger 
városa vidéke, sőt az egész Heves és Külső-Szolnok vármegye becses 
helyir~táboz voltunk. sze~encsé.sek juthatni. S midőn erre ~onatkozó.lag 
szives köszönetét nyilvámtá mrndazon derék férfiaknak, ~ik a ?elyll'at 
kiállitásában közreműködtek, legforróbb hálaköszönetét feJezé k1 nagy
gyülésünk igen tisztelt elnökének Bartakovics Bé~a egri ér~ek ő kegyel
mességének , ki ezen munkát saját költségén kmyom~tm ke~yes v·~lt. 
Ekkor áttekintést té5n Heves vármegye, Eger városa és vidéke viszonyam, 
őtilénytani, régészeti, történeti tekint~tben, s végül szelle,mi és jótékony 
inMzeteire vonatkozólag vevén azt fel ismertetése tárgyáva. 

Kimeritő jeles beszéde szives éljenzéssel fogadtatott. 

5) Kátai Gábor azon tudományos társulatok, egyletek és tan-
intézetek leveleit terjeszté elő , melyek nagygyülésünkhöz üdvözlő iratokat 
intéztek, s ezek következők voltak : 

A magyar tudományos akademia; képviselői: Arányi Lajos, Batiz
falvy Sámuel, Balogh Kálmán, Encz Ferencz, Flór Ferencz, F~1valdszky 
Jánoa , Halász Geiza, Hunfalvy János, Hunfalvy Pál, Jedhk Ányos, 
Ipolyi Arnold , Kovács Sebestény Endre, Kubinyi Ferencz, Peregriny 
Elek, Poor Imre, Rómer Flórián, Rónay Jáczint, Rózsay József, Szabó 
József, Xantus János. - A kir. magyar természettudományi társulat; kép
viselője: Kátai Gáb')r. - A budapesti kir. orvosegylet; képviselői: Kovács 
Seb. Endre, Grósz Lajos, Navratil Imre, Bolyó Károly! Böke Gyula. - A 
magyar kir. tudomán.yegy:etem; képviselői : Arányi Lajos, Balogh Kál~án, 
Batizfalvy Samu, Jedlik Ányos, Jurányi Lajos, Lippay Gáspár, Margó Tiv~
dar,Rómer Flóris, Szabó József. - A fllagyar gazdasági egyesület; - - képvi
selői: gr. Serényi László, Kubinyi Agoston, Kovách L~szló, Nagy Ge.de
on, Szendrey Ignácz, Morócz István. - A magyar nemzeti maseum; képv1se: 
lői; Kubinyi Ágoston, Frivaldszky János, Hantken J.\;liksa.- A magyarhom 
földtani társulat; képviselői: Kubinyi Ferencz és Agoston, .Szabó József, 
Hantken Miksa, Zsigmondi Vilmos, Bernáth József.- A bécsi egyetem con
sistoriuma. - Pest városa; képviselői: Gerlóczy Károly, Áldássy J 6zsef, 
Cserhalmay Ferencz, Halász Géiza, Batizfalvy Samu, Forgó István, Fuchs 
Ignácz, Röszler Adolf, Schőn József, Szentkirályi Albert,Szontagh K~lmán, 
Sztupa György, Wallenfeld Károly,Xantus János. -A béc~i ga~daság1 egye
sület; képviselője Steer Márton. - Az egri lyceum; képv1selő1: Porubszky 
J 6zsef, Magyar Ferencz. - A pesti fő reáltanoda; képviselői: Ney Ferencz, 
Báthory Nándor, Bernáth József. - A rimaszombati egyesült prot. gymna
sium; képviselői: Baksay István , Fábry János, Terray Károly és ~6th 
József. -A miskolcziref. főiskola; képviselői: Bizony Tamás, Solym?si ~~
muel, Kun Pál. A szathmármegyei orvos-gyógyszer~sz -~f?ylet; képviselői: 
Kőszeghy Mihály,Elbel Károly.- Buda városa; képv1selöi: ~eregrmy Elek, 
Hunfalvy János, Entz Ferencz, Hegedüs János. - ~ászkerületi orvos-_gyógy
szerész egylet; képviselői: Oláh Gyula, Szab6 Mihály. - A bo~·sod1 orvos
gy6gyszerész egylet; képviselői : Ropper, Bódogh, Lang, Csáth1 Szabó Ist
ván,Glück,Köesztler, Szabó Gyula, Gross, Mayer Rezső. - Miskolcz városa i 
.képviselői: Kun Tamás, Kun Lászl6, Bizony Tamás, Láczay József, Koz-
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ma Alajos. -- A debreczen-biharmegyei gyógyszerész testület ; képviselői: 
Tamássy Károly, Fuchs József, Nyiry György. A debreczeni ref. főiskola 
képviselője : Tóth Sámuel. 

Mely üdvözlő iratok mindanyian örvendetes tudomásul vétettek. 
6) Jelenté továbbá a titkár, miszerint az olasz természetbuvárok, 

f. évi sept. 12-17-ik napjain Vicenzában tartand6' III-ik Congressusuk-
ra hivták meg a nagygyülést. 

Mi is tudomásul vétetett. 
7) Jelenté továbbá, hogy a Ferdinand császár északi-, a tiszai-, az 

állam-, a déli, a magyar északi vaspályák , a dunagé5zhaj6zási é1:1 a ma
gyar gözhaj6 társaság igazgatóságai a társulat tagjainak a szokásos fele 
árérti szállitást Augustus 1~- sept. 18-ikáig s illetőleg 8-ikáig jelen 
nagygyülésünk idejére is engedélyezték ..... . 

Mely igazgatóságokhoz ezen szivességükért köszönő levelek 
küldése határoztatott. 

8) Erre a titkár Máramaros-Szigeth, Szathmár-Nérneti és Fiume 
városok meghivó leveleit olvas;Í. fel, melyek mindannyian igeu élénk 
éljenzéssel fogadtattak, a mely Fiume városa meghívó levele felolvasása
kor szünni nem akaró lelkesedéssé fokozódott. 

Mindezek előleges tudomásul vétettek, az ez üg} ben hozandó 
határozat a bezáró közgyülésre tartozván. 

9) Olvastatott a pe8ti állandó központi bizottmány jelentése, mely
ben tudatja, hogy a XII-ik nagygyülés által a közegészség ügy rendezé
sének sürgetése tárgyában kiküldött 35 tagú bizottmány, rnegbizat,ásában 
a belügyministernél eljárt, melynek eredménye az lőn, hogy újabb időben 
a közegészségügyi tanács már ki is neveztetett. 

10) 01 vastatott az állaudó központi választmány jelentése, mely
ben a XII-ik nagygyülés azon indítványára vonatkoz6Jag, miszerint a 
tudomány, kivált a közegészségiig-y képviseltessék ·a felsőháznál - fel
hatalmazást éo megbízást kér a XIII-ik nagygyüléstől, hogy ezen ohajtá
sának, nevében érvényt szerezhessen akkoron, mikor majd a felsőház 
szervezését a hazai törvényhozó testület tárgyalni fogja. 

Tudomásul vétetik. 

Az orvosi szakosztályhoz áttétetni rendeltetik. 
11) Olvastatott a központi választmánynak a rimaszombati nagy-

gyülés által kitűzött pályakérdésekré5l szóló jelentése,melyben tudatja, hogy: 
a) a Gömör-megyei bányászat emelése érdekében Rozsnyó és Dobsi

na városok által kitüzött 200 forintnyi pályakérdésre a határnapig 3 pá
lyamunka érkezett be, melyek közül a bírálók által egybangulag azon 
munka itéltetett jutalmazandónak, melynek jeligéje „ Virágzó bányaipar 
és földmüvelés alapfeltételei egy szabad önálló államnak." Felbontatván 
a jeligés levelke, abból Kaufmann Camilló dobsinai bányászati mérnök 
neve tünt ki mint szerzőé, 

Kinek a 200 frtnyi pályadij a gyülés színe előtt azonnal át is 
adatott. 

b) A Koczianovicsfélepályakérdéspedig,melyakinalt oly alakban 
kívánta elöilllítni, melyben az keserü izét veszitvén, de gyógyhatását meg-
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tartván, kis gyermekeknek is könnyen és czélszerűen nyujtathassék, mivel
hogy pályázó nem kinalt, de chinoidint használt az ilyen gyógyszerala-
kok előállítására, eljárása kielégítőnek nem találtatván ..... . 

Ujra kitüzetni rendeltetett. 

e) Majer István esztergomi kanonoknak 100 frt díjjal összekötött 
pályakérdése a gazdasági és iparnövényekréH szóló legjobb felvilágosító 
utbavezető és ösztönző értekezésre pályázó nélkül maradván 

Ujolag kitűzetni rendeltetik. 

12. Olvastatott a központi bizottmánynak azon jelentése, rpiszerint 
a szőlömüvelés hanyatlásának meggátlása czéljából, valamint a szőlőadó 
leszállítása végett a kormányhoz beadandó felterjesztés elkészítésére a 
magyar gazdasági egyletet kérte fel. Ezen egylet alelnökétől Korizmics 
Lászlótól azonban arról tudósittatván, hogy a gazdasági egyesület épen 
most készít egy memorandumot, melyben a mezei gazdaság minden ágá
nak jobb karba helyezése fog a kormánynál sürgettetni s ajánlja, hogy a 
központi választmány várná be ennek elkészítését s ilyen értelemben ten
ne majd a maga részéről is lépéseket - ezt a központi bizottmány be
várni elhatározá. 

13. Az állandó központi választmány azon jelentése, mely szerint 
tudatja, hogy a XII-ik nagygyülés azon megbiz}\sára, hogy Rimaszombat 
városát ajánlja a miniszteriurnnak a tervezett felsőmagyarországi taninté
zet székhelyéül, biztató feleletet nyert, és hogy megkeresésére a szerb tö
vis kiirtása or!!zágszerte elrendeltetett. 

14. Olvastatott az állandó központi választmány jelentése, mely
ben tudatja, hogy a XII-ik nagygyülés határozatához képest természet
tudományi mffszavak beküldésére szólítván fel a szakembereket, annak 
eredménye az lőn, hogy Szabó Ignácz, Polák Ede, Fehér Ipoly és Poor 
Imre, szógyüjteményeiket be is küldötték, 

Tudomásul vétetik. 

Tudomásul vétetik. 

mely az illető szakosztályhoz megvizsgálás végett áttétetni ren
deltetik. 

15. A titkár felolvassa a központi választmánynak Hoffmann Mi
hály podgorzei orvos oltógépéről tett jelentését, melyből kitünt, hogy az 
Patrubány Gergely egyet. m. tanár és országos központi oltóintézeti 
igazgató mint szakértő által megvizsgáltatván, a mondott czélra a szo
kásban levő oltógerelynél nem csak nem alkalmasabb, sőt annak mögöt
te áll. 

16. Olvastatott Pólya Józsefnek a központi választmánynál tett 
azon indítványa, hogy hazai fötörvéuyszékeinknél közegészségi, közigaz
gatási- orvosi és törvényszéki orvosi szakemberek alkalmaztassanak, me
lyet az állandó központi választmány magáévá tevén, ezennel a közgyü

Tudomásul vétetik. 

lés elé te1jeszt. 
Indokoló véleményezés végett az államorvosi szakosztályhoz 

tétetik át. 
1 7. A titkár előterjeszti az állandó központi választmány azon je-

35 

.lentését, melyben tudatja, hogy könyv- és levéltárunk lllegvizsgáltatván, 
az a lehető legtökéletesebb rendben találtatott. 

Rózsay József könyv- és levéltárnoknak, ez ügyben tanusitott 
buzgalmáért és lankadatlan szorgalmáért jegyzőkönyvileg köszö
net szavaztatik. 

18. A titkár felolvassa Kubinyi Ágostonnak, mint a központi bi
zottmány elnökének azon jelentését, melyben tudatja, hogy a XII-ik nagy
gyülés ~atározatánál fogva felállította az emléktáblákat. Egyet a rima
szombati városbáznál, egyet az agteleki barlang előtti sziklában, egyet a 
krasznahorkai vár falában, egyet a sztraczenói völgy egyik sziklájában, 

mi is kellemes tudomásul vétetett. 
19. Kubinyi Ágostonnak azon indítványa, hogy a XIII-ik nagy-

gyülés emlékeül Egerben 2 emléktábla állittassék fel, egy a városház, egy 
a lyceum dísztermének falába - hol jelenleg gyüléseinket tartjuk, 

tetszéssel fogadtatott. 

20. A titkár rövid parentatiót tart vándor gyüléseink egyik kö
zelebbről elhunyt buzg·ó résztvevője Almási Balogh Pál felett. 

21) Rózsay József pénztárnok a pénztárról szóló jelentését olvasá 
fel, melynek megvizsgálására a nagygyülés kebeléből , 

Kubinyi Ferencz, Flór Ferencz, Kubinyi Agoston , Albert Fe
rencz, Kátai Gábor, Rózsay József, Halász Géza, Ipolyi Arnold, 
Martonffy Károly, Tavassy Antal, Batizfalvy Sámuel, Knöpfler Vil
mos, Gerlóczy Károly, Ringelbann, Szabó Afojos , Dapsy Vilmos és 
Kovács Sebestyén Endre neveztettek ki .. 

Flór Ferencz másod alelnök az országos magyar orvosi nyugdij 
intézetről és segélyegyletréH tett jel!3ntést, mint elnöke azon bizottmány
nak, mely korábbi nagygyüléseinken a nevezett intézet alapszabályai ki
dolgozásával és életbeléptetésével bizatott meg. Egyszersmind maga 
részéről 200 darab aranynyal indította meg a pártolók sorozatát, 

mely nagylelkü ajánlat a közgyülés részéről zajos tetszéssel és 
nagy lelkesedéssel fogadtatott. Mire Navratil Imre m. tamír 

inditványozá, hogy a közgyülés a nagylelkü adományozónak kö
szönetet szavazzon s azt jegyzőkönyvileg örökitse. Továbbá, hogy a bi 
zottmáuy az ügy érdekébeu müködését folytassa s az aláírást azonnal 
megkezdesse. Végre hogy a bizottmány több vidéki taggal szaporittassék. 

Mi is elfogadtatott. 
Ekkor az értekezésekre kerülvén a sor, -

23) R 6 na y J á c z int a jég korszakról -
24) Sz ab 6 József Heves és . Külső-Szolnok megye földtani vi

szonyairól értekeztek, az utóbbi a megye geologiai abroszát is bemutatván. 
Mindkét értekezés nagy tetszéssel fogadtatott. 

Erre a közgyülés i 1; 2 órakor bevégződött. 

Jegyzett e: 
Dr. Kátai Gábor, 

a nagygylilés egyik titkára. 
Dr. montedégoi Albe1·t Ferencz m. k. 

a nagygytilésnek egyik titkára. 

Ba1·takovics Albert m. k. 
elnök. 

Kiibinyi F erencz, 
első alelnök. 

Fl61· Ferencz, 
alelnök. 
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Nagymélt és főt. Bartakovics Béla egri érsek, és nagygyűlési elnök 
megnyitó beszéde. 
(A jegyzökönyv 1-ső pontjához.) 

„Nagytekintetu Gyülekezet! 

Az orvosok és természetvizsgálók magyar tudós társulatának rimaszombati közgyülése szives 
volt engemet folyó évben Egerbe~ tartandó 1~-ik közgyülése Elnökének megvál~sztani. 

Ezen bennem helyezett bizodalmat sz1vesen fogadtam ugy~n, de nem ~mden .aggodalom nélk~l? 
mert ámbátor állásom s hivatásom a tudományok ügyének pártolasát követeli, de hivatalom fögondJaI 
vagy inkább csekély elmebeli tehetségeim nem engedték, hogy különösen a természeti tudományokban 
bövebb s alapos ösmereteket szerezhettem volna és azé.rt a gyülésnek tudományos munkálkodásában c~ak 
csekély lehet az én részvétem s elnöki befolyásom. Mmdazonáltal szerencsénl) levén ez alkalommal is a 
társulatnak sok tudós és érdemes tagját tisztelbetni, kik az ellíbbeni közgyüléseken részt vettek és a 
gyülések teendöinek folyamát tudják és ösmerik, a bennem helyezett bizodalmat annál nagyobb készség
gel elfogadbattam, mert köztiszteletben álló másod Elnök ur szives gyámolitása és a tisztelt tudós társu
lat elnézése lehetövé teendik, hogy gyenge Elnökségem mellett is közgyüléstink kittizött tudományos 
czéljának megfelelhessen. 

Üdvözlöm tehát körlinkben a tisztelt tudós gyülekezetet, és XIII-ik közgytllését azon buzgó 
obajtással nyito"m meg, hogy az Isten áldja meg munkál~odás~t és legyen ez a ~udomány~kra és ~z ált~l 
az egész hazánkra sikerdus és áldásos, - magamat pedig a tisztelt társulat mmden tagJának sz1ves es 
barátságos hajlamaiba ajánlom." 

Tavasy Antal, Eger város polgármesterének üdvözlő beszéde. 
(A jegyzőkönyv 2-ik pontjához.) 

Mélyen tisztelt Nagygytilés ! 

Örömmel iidvözli Eger városa ös emlékü falai között a mélyen tisztelt társulatnak min~en e~yes 
tagját, - fogadják városunkat megtisztelö szives megjelenésökért Eger városa összes lakói neveben 
őszinte köszönetemet. 

Már akkoron, a midön alkalmat vett magának Eger városa képviselö testülete a mélyen tisztelt 
társulatot itt Egerben tartandó 13-ik nagygyülésére tisztelettel meghivni, felfogta e nemes társulat meg-' . nyerése által, valamint megyénk, úgy városunk sokoldalú elönyeit. . . . 

Nem kivánom elsorolni azon anyagi és szellemi hasznot, mely bölcs tapasztalataik e~ a tudo~a
nyos téren szerzett felfedezéseik által már eddig is hazánk elöhaladásáll: oly. nagy mérvben fehsmerhe~ök; 
itt a tények világosan mutatják annak szli.kségességét, melynek toyább1 feJleszthetésére csak azt k1vá
nom, engedje a Gondviselés, hogy ezen magasztos czélú törekvé.seik~t, oly ?nfölál.dozással és süke:rel 
terjeszthessék hazánk. minden népesebb városaira és vidékére, m1szermt a müvelt világ az utókorral ald
hassa e társulatnak minden hasznos tényezö munkás tagját, és velün~ ~gyütt a közv~l~~én:y e~mond
bassa: „Eljen a magyar orvosok ~s természetvizsgálók vándor gyülése. ElJen annak ez idoszermti nagy
érdemű elnöke Bartakovic& Béla Ersek ő kegyelmessége." 

Ipolyi Arnold, üdvözlő beszéde. 
(A jegyzőkönyv 3-ik pontjához.) 

Nagyméltóságú Elnök, kegyelmes Érsek! 

Mélyen tisztelt Nagygyülés ! 

Önök nemes hazafiúi rokonszenve s magas tanulmányaik Uraim, idei nagyg~~lésük h~lyettl He
ves megye föhelyét, Eger városát választották. Engedjék, hogy nemes tisztemben elJarva, mmt :1' hely
beli megyei és városi rendező albizottmány vezetője s elnöke, önöket nem csak e város, de az egesz me
gyének és vidéknek nevében is a legmelegebben s leglelkesebben tidvözölhessem. 
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A hely, melyet önök választásukkal megtiszteltek, valóban nem méltatlan önökre ! 
Istennek teremtö szent keze által a természet minden adományaival dúsan megáldva ; dicsö ki

rályaink és buzgó föpásztorai által a bit templomává és a tudományok csarnokává avatva ; fiai és lakosai 
ipara és szorgalma, hazafiusága és vitézsége nemes és szép tettei, s magas történeti visszaemlékezések 
által megszentelve, méltán honfiui önérzettel mondhatjuk, hogy a haza nagy és szent helyeinek egyike ez, 
melyre önök Uraim léptek. 

Mert minden emberi lét és élet fejlödésének és minden társadalom virágzásának Uraim e kettő 
képezi alapföltételét: a föld, melyen mint alapon és talajon az ewber él és áll; s a sz e 11 e m, mely a 
halandót a föld rögén és porán tul emelve lelkesiti. 

S e megyének, helynek és népének, melyet önök Uraim mai tudományos gyUlekezetukkel meg
tiszteltek, mind a kettőből az örök Gondviselés dúsan kiadta az ő részét. 

E megye földje egyike a legáldottabbaknak, és földtani tekintetben is, hogy bemutatását mind
járt a geologiával, a földtannal kezdjem, egyike a legérdekesebbeknek. 

Földje testének mintegy csontvázát s gerinczezetét a Mátrának, alkatára nézve a Cordillerák- és 
Andesekhez hasonló harmadkori ugynevezett vulkanit kőzete a Trachyt képezi ; s ennek dús családjai : 
az Andesit és Rhyolyth vagy Quarz- és Zöldkötrachyt. Mig az alpesi természetU Bükknek kiváló saját 
képlete a Juramész és a Wehrlit, vidék.link ezen nevezetes ásvány-unicuma. 

És mig e kőzetek mélyében az arany és ezüst, ólom, vas és réz, kőszén és mész terem, - cseké
lyebben ugyan ma részben, mint valaha; - bérczeik tetöin pedig a magas tölgy koronája s a cser lomb
koszorúja leng ; addig alföldje rónáin, ez elmállott és lemosott közetek nyirok s agyag televény talaján 
az arany buzakalász reng. 

És ha mindjárt a geolog, valamint az állatbuvár zoolog, a rovarász és füvész nem talál is itt meg
lepőbb képződéseket nem uj s ismeretlen állat- és növényfajokat és nemeket - de feltalálja még dúsan 
hazánk faunájának majdnem összes fajait, fel florájában növényeinek minden nemeit. Kezdve a renge
tegek ragadozó vadaitól, egész a szelid és hasznos házi állatokig; a lég urától a sastól egész a kellemes 
zengőkig, minden nemök képviselve van van. S a kéklő bércztetők magas szálfáitól egész a mezőnek 
lángoló bibormezű Adonisaig, s a csermely partján, tiszta habjaiban tükröződő azurkék szende Nefe
lejtsig, Flora összes bájos leányaival találkozunk. 

S a mi mind ennek életet s jelentőséget, lelket és szellemet ad Uraim, a teremtés királya s a 
föld ura az ember! tanulmányaink ezen legfőbb és legnemesebb tárgya, - évezredek s az öskor óta lakja 
ezen áldott virányokat. 

Régészeti leleteink legalább, ha nem is mindjárt az ős, a palaeolyth korban, ugy kétségtelenül 
már az ujabb, a neolyth kőkorban itt találják már az embert az ősállatcsonthalmazok közt lelt kőeszkö
zeivel és kőfegyvereivel. 

Sőt a következö réz és bronzkorban a Mátra és Blikk. hegység akkori dús _ércztermelésének je
letil itt már öntő és kohóműhelyeire és népe főnökei fejedelmi sirjaira is akadunk. 

De ezek még ugyszólván történetelőtti korának emlékei. Mire mintegy a vaskorral földünk tör
téneti kora kezdődik, itt már nemzetünk őseinek földvárait is és földalkotmányait találjuk. 

És mire már a történet 11eszél s a hagyomány szól, első szava a mit hallunk : hogy mennek át az 
Eger folyam partjain Árpádnak hadai és mikép foglalják el innét az egész vidéket: a Mátrától Tis~áig s 
a Zagyvától Körösig. Halljuk, hogy szállja meg nemzettlnk egyik kiváló törz,se a Kunpalóczok, Ors és 
Bors, Ed és Edemen vezéreivel a Bükköt és Mátrát éjszaknak és keletnek. Es mint jön később egyik 
régibb elszakadott ága nemünknek a Jászkunok, megtelepedve a megye nyugati s déli határain. Mig an
nak kellő közepét, alföldje rónáit s a Tisza partjait a tiszta magyar népfaj zöme tartja. Melybe régibb s 
ujabb szláv és germán lakók és gyarmatok, sőt görög és török népmaradványok szerencsésen elvegyülve 
adják Hevesmegyének hazánk azon kétségtelenül legmagyarabb népét, melynek erős és deli férfiai, bájos 
és gyöngéd hölgyei annak rónáit és bérczeit lakják. 

És ha igaz, hogy annak nagyobb tömege az élet gondjaival s a nemzet felett elvonult terhes idők 
és események viszályaival egyre küzdve, a müvelődéstől messze elmaradt vagy csak annak felszineig 
nem jutott, - ugy mégis java és zöme, magasbjai és jelesbjei az europai civilisatio minden áramlatát, 
mindenkor követve, bátran mondhatjuk, hogy a világnak nem volt oly epochalis, nem oly magas és sza
bad eszméje és ténye, mely köztünk idején meg nem fogamzott volna. 

Mindjárt a mint nemzetünk a kereszténység áldása által a világmüveltség részesévé lesz, itt hir
deti az ország első királya s első apostola sz. István a Megváltó igéjét. Ott az egri vár feletti Tetemvár 
hegyen, a jelenig királyszéknek nevezett helyen ül, ugymond a hagyomány, a sz. király s épitteti az egri 
várat s alapitja az egri egyházat. Melyről, miután azt főpásztorai századokon át nagyszerű művészetet, 
felépiték s átalakiták, IV. Béla király, a hon új alkotója, lelkesedve mondja egyik okmányában, hogy 
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az ország minden egyházai felett nagyszerüen emelkedett, s mint a nemzet asszonya a szépség korona-
jával diszitve lllt, ugymond, fensége .trónján az egri várban. . . .. 

De nemcsak mint valamely magán álló müemlék emelkedett itt. Hanem m1 tobb, nagyszerü mü
vészete terjedt műgyakorlatot s egész müiskolát alkotott szerte, a vidéken, mint ennek nyomai végső 
műmaradványaiból még maig kivehetők. . . . . . 

És nem kisebb volt nem kisebb lehetett már ekkor Eger tudományos iskolámak is híre es Jelen-
tékenysége: midőn már az ~rszág törvénye Eger püspökét rendelte volt a királyi gyermekek egyike ue
velőjeül; Eger káptalana pedig a királyi udvarnak jegyzőket, az orsz~~n~k kancellárokat egyre adott. 
Ezek egyike, dicső elődünk Kilit fogalmazta II. Andrásn~~ ~ranybu~láJat is, a m~gy~r alkotmány ezen 
alaptörvényét, nemzeti szabadságunk ezen magna chartaJat es hatszazados palladmmat. 

Igy találkozunk ezentul már mind sürübben Egernek mind hires férfiai mind fényes monumenta
lis művei szakadatlan sorával: mint állitanak nagyszerü müveket, a nagy müalkotó Telegdy Ctmnád plis· 
pök és Csanádi Kelemen kanonok, a Rozgonyiak és Hederváriak, a Dócziak és Bakácsok ; s a mint kö
vetve az európai nyugati civilisatio és műizlés áramlatát, igy történt, hogy az egri fényes basilika egy
szerre oly nagyszerü gótdommá alakult át a XV-dik század vége felé, hogy immár az eddig ismeretes 
legnagyobbszerü csúcsív alakitásokkal az amiensi és kölni remek <lomokkal vetekednék. 

S Eger székesegyháza ez uj izlés által is ujra ismét oly kitunő központi müiskolává lőn, hogy 
műgyakorlatának sugárai szerte a vidéken messze elterjedtek. ~ Püspöki iskolája pedig s udvara a tu
dományok oly atheneumává, hogy bámulva és meglepetve állunk a fényes kép előtt, melyet felőle e kor
szak egyik történetirója, az olasz humanista Bonfinis a XV-dik század végén fest: mint járnak és kelnek 
Dóczy Orbán püspök udvarában az uj renaissance kor hunanista tudósai; mint képezik vendégszerető 
asztala körét a tudomány adeptusai, mint édesgeti a bökezűn al'anynyal s ezüsttel tetézett művészeket s 
iró kat hazánkba. Méltó valóban azon fényes érczszoborra, mely halíila után az egri székesegyházban 
hivei által nag·yszerü ravatala fölé állittatott. 

S a művészet és tudomány e lélekemelő jeleneteivel együtt, karonfogva járt mindig, a minthogy 
ez nem is lehetett máskép, az ipar .s karonfogva s együtt a gazdászat. Virágzásának egyes nagy vonásait 
bírjuk még az e~'l'i egyes czéhek XV-dik századi szabályaiban; melyek a legélénkebb iparviszonyokról 
tanuskodnak. Es birjuk még az egri káptalan s a szomszéd apátfalvi zirczi szerzetesek versengésének 
okmányait, mint vetekednek Eger és környéke szőlöhegyeit nemes franczia: burgundi eredetil borágával 
kiültetni; melynek maig Eger világhirü vörös borát köszönheti. 
' · De nem csak tudósok, nem csak monumentalis műalkotók, mesterség s iparüzők : - hősök is és 
honfiak voltak ök, Heves és Eger lelkes fiai és lakosai ! Ott kUzdöttek föpásztoraik zászlói alatt Sajó
nál, s ott haltak hős halált, egykori püspök vezéreik Rozgonyi Várnánál és Zalkán Mohácsnál. 

S e név, nemzeti nagylétünk nagy temetője Mohács, eszünkbe hozza még hőseink nagy sorát. 
Mert midőn már az ország nagy része török járomban nyögött, Eger mint az elveszett honnak végvára, 
hosszas küzdelmes és véres ostromok közt fiai hősisége és vitézsége által még mindig fentartá magát. 

De azért következő főpásztorai, még a tudós humanista irók is, mint Oláh Miklós és Veráncz, 
nem többé templomai és iskolái, de az ál talok egyre eröditett egri vár köveihe vésték be neveiket. És 
említsem az erre már következett egri nagy hősök nevét : a hös Dobót és a vitéz Mecskeit, kiknek, tudja 
a hon s tudja világ, hogy itt törtek rabigát ka1:jaik. Itt zengé az utolsó magyar vándor hegedűs dalnok, 
Tinódi Sebestyén ~ lantos deák hős dalát, Eger várnsának hős ostromát, és buzditá lantja énekével 
harczra vitézeit. Es szól még a dal és hangzik az ének dicsöitve a hős egri nöt és az egri leányt, mind
végig örökíti a történet világhirét és már a müvészet is ábrázolja dicső képét! 

Jön azonban már az ádáz végzetes sors is, és kérlelhetlenlil elszakitja és elvágja a török iga 
alatt századokra Egernek is virágzása és művelődése fonalát. 

De f~lre sötét képek! Támad az ujkor s jön hajnalán Telekessy; összeszedi jámbor hivei kis 
csoportját. Allít nekik uj oltárt s épit uj iskolát. Majd megszólaltatja az elhallgatott magyar Muzsát, 
és játszatja az uj jezsuita iskola színpadján a szigetvári Zrinyi hös halálát, s a vitéz Dobó egri ostromát, 
a nemzet küzdelmes életének nagy drámáit! Mig ö maga is mint a Rákóczy-szabadságháboru tragoediá
jának egyik hőse lehanyatlik a szarvaskői vár romjai közt: mivel hogy mint jó pásztor a vész idején el 
nem hagyta nyáját. 

De a mag már el volt vetve ; az alap le volt téve. Utódai folytatják művét. Erdődy püspök a 
a szenvedők sebeit hegesztve állít irgalmas kórodát, Barkóczy a megyének is palotát ; mig Eger tudós 
kanonokjai közUl Ilosvay összeszedegeti az ország törvénykönyvének, a Corpus Jurisnak, elveszett vagy 
szétszórt lapjait s megalapítja annak szövegét ; Batthyany a magyar egyháznak törvényeit; :Foglár foly
tatva Telekessy iskoláját, Egernek az ország törvénye által beczikkelyezett jogtanodát emel. 

Jön végre Eszterházy, hogy állítson a tudománynak oly fényes palotát, im ezen monumentalis 
csarnokot, mely Uraim ma önöket szerencsés termeibe fogadni, - a minőnek párját biiszke önérzettel 
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mondhatjuk, hasztalan keresnék önök maig e honban, és messze tul annak határain is. Mért nem élhette 
meg házának mai fényes napját!? Melyet mintha megálmodott volna, ugy festette, nézzenek fel Uraim 
magas ivezete kupjaira, a tudományoknak Magyarországban felébredését: a theologiától kezdve az ösz
szes természet- s orvosi tudományokon át, egész a csiJlagászatig, a tudományoknak hazánkbani fejlödé
sát itt épen oly remek művészi a mily lélekemelő hazai képekben állítva elönkbe. S felállítja mindjárt 
ennek kezdetelil az egri hires csillagdát, az elsőt akkor és most is az egyetlent hazánkban, sőt a gyula
fehérvári mellett, melyet szinte ez egri iskola egyik neveltje Batthyani ptispök állitott, - egyszersmind 
a végsőt a világnak e tája felé. 

S akadályozta bár akkor a nemzetnek folytonos sulyos végzete a tudományok felébredését ha
zánkb.an, melyet Eszterházy ezen képe jelzett ; s akadályozta bár szándéka teljes kivitelét, hogy e palota 
egy UJabb magyar tudományos egyetemmé legyen, mivé azt nagy alkotója szánta; azt még sem volt ké
pes megakadályozni, hogy a tudományoknak, sőt a müvészeteknek is egyik kitunö hazai iskolájává ne 
váljék! 

Mert mindjárt létesliltével, még moecenasa melegitő napjának sugárai alatt, virágzik fel sajátsá
gosan legelöl benne a művészet. Kezdve már mintegy a mult szúzad közepe felé egy két névtelen egri 
szerzetessel, Burter és Kracker, Sigrist és Zach, Czirkler és Maulpertsch, s az egriek : Hess, s a Kazinczy 
Ferencz által magyar festőiil lelkesített Balkay, majd nem folytonos festői Í8kolát képeznek Egerben, -
a maga nemében ugyszólván az egyetlent hazánk eddig meg nem irt műtörténetében; melynek festői 
mintegy századon át Eger templomait és oltárait, zárdáit és iskoláit sőt palotáit egyre disziték fresco fal
s olajfestményeikkel. 

És míg ezek remekei az iskola termeinek falain ragyogtak, addig tan- és szószékeiröl az ujabb 
kor elsőrangu magyar tudósainak szava hangzott. Tittel Pál, az első magyar csillagásznak és Imre Já
nosnak, a legnagyobb magyar bölcsészek egyikének, tanítása Uraim itt e termekben szólott; és Lono-
vicsnak arany ajkairól remek ékesszólása itt e helyen hangzott. 

De Egernek még régi hírneves szentélyét kellett méltón helyreállitani. S jön egy koszorus dal
nok mint főpásztor, hogy e fényes templomot itt a tudományok e palotájával szemben emelje, s e festői 
müremekek mellé, még egy nagy képtárt is állítson a nemzetnek; és végre az ujkor népnevelőinek is ta
nodát, s a népirodalomnak is kitlizött díjakkal nyisson pályát. 

S ha még a legujabb korról, ha a jelenről is beszélhetne már a történet, elmondanom kellene 
még e bemutatás befejczéseül, mit tett ama nagy férfiak nem kisebb mai utóda! Mint tetőzte be minden
felé elődei alkotásait, mint nyitott uj iskolákat, kezdve a néptanodáktól egész a helyreállított egri jog
tanig. Mint adott az egri oönek magasb képzőintézetet; mint adta sUrü moecenási kiadványai, a vallási 
és nemzeti irodalmi mUvek hosszu sora közt, a világ legnagyobb két könyvét a Bibliát és Homért méltó 
magyarításban a nemzet kezébe. És mint tette le a mai napon az önök kezébe tudomány szeretete zá
logául kettős, érseki és föispáni megyéjének ezen sikerült ismertetését. 

De öt önök közbizalma és hódolata ezen nagygyülesök elnöki székébe ültetvén, előtte többet 
szólnom nemes szerénységének kimélete és tisztelete tilt. .. 

És lehet Uraim, hogy a szerénység érzete eltilthatott volna talán attól is, hogy midőn Onöket 
megyénk és városunk nevében üdvözölve, annak hódolatát bemutatom, dicséretét ennyire ne- hangoz
tassam. 

. De ha ezt valakinek szabadabban tennie lehet, ugy nekem legjobban illett tennem, kit pasonlón 
a távolból egyházi s tudományos pályám későbbi koromban hozott ide, e hely fényes körébe. · Es ki mi
dőn üdvözl~tttnk és fogadásunk tolmácsa vagyok.1 nem tudtam e tisztemben méltóbban eljárni, mint ha 
kimutatom Onöknek azt, mennyire méltó e hely Onök figyelmére ; mily erős szálak kötik azt a nemzeti 
tudomány, művelődés és polgárosodás fejlődéséhez s általában is hazai culturai viszonyainkhoz. lm azért 
mutattam elö, távlati rövidletben bár, azon fényes történetének nagy mozzanatait, mely által szerezték e 
hely s annak lakói az egri névnek dicsőségét. 

És ha még igy is, mint valami panegyris, mint hizelg~. dicsbeszéd hangzanék tán üdvözletem; 
vagy ha csak tul fényes és ragyogó színekkel festettnek vélnék Onök a .. bemutatott képet: ugy ime itt van 
beszédem okmánya kezeikben. Itt e könyv a megye leirása, melyet .. Onöknek átadunk, és melyben be· 
szédem minden szavát adatokkal igazolva és kimutatva találandják Onök, - kezdve a vidék dűs termé
szetkincseitöl egész magasztos történetéig s a műemlékeig. 

hettem. 
S ezzel ugy hiszem Önöket, tudományos jellemökhöz képest is a legmegfelelőbben köszönt-

És miután Udvözöltem, engedjék még, hogy mint Önök egyik szerény t.~rsa, mint a turtomány 
egyik csekély adeptusa ejthessek még néhány szót társulatunk magas czéljairól Onök fényes nagygyll
léséhez. 
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Önök Uraim zászlójukra a jelenkornak két legigézőbb leghatalmasab szavát tűzték : az egyesü
lést és a természettudományt. 

Az egyesülés a társulás épen ugy magasztos vallási eszményeink és tanainknak, a szeretetnek 
kifolyása, valamint főleg a mai culturai eszméknek és doctrináknak egyik fökivánalma. 

Értem pedig ezalatt azon nyilt azon tág társulást s egyesülést, mely nem szoritkozik sztikkörüleg 
csupán egyes osztályokra, nem e.gyes. tudo.mányága~ra, nem ~s~pá~ az avatottakra ; de mely n:indenkit, 
az egész mívelt közönséget magaba toglalJa felveszi és meghiv.Ja körébe, hogy vele a nagy hazai tudomá
nyos czélok kivitelére egyesüljön, mert épen egyik legfőbb feladatának azt tartja hogy leront1:1a azon 
képzelt korlátokat, melyek a tudományt a közélettől, a tudósokat a gyakorlati emberektől elválasztják. 
Melynek azért egyik főczélja a tudományt népszerlivé és közkeletlivé, mindeniknek közjavává tenni s an
nak ~incseit mindnyájunk közt elosztani. 

S ily liberalis, szabadelvll, elfogulatlan nézetekből kiindulva tüzték ki önök társulatuk másik 
czéljaul főleg a természettudományokat. 

Az ujabb kor tudományosságlinak ez kétségtelenlil ma egyik legkiválóbb, leghasznosabb, leggya
korlatibb tere: A természettudományok mlivelése által egy uj, eddig nem sejtett ismeretvilág tárult a mai 
nemzedék szemébe; s ezt a közéletre nézve is oly eredmények követték, hogy jelenleg már nem csak azon 
versengünk, ki hat be legmélyebben a természet titkainak nagy könyvébe; hanem hogy ki birja annak 
titkait legjobban értékesíteni, ki tud belőlök nagyobb eredményeket, több hasznot felmutatni s előhozni 
az emberiség javára! 

S azért a természettan ezen elméleti és gyakorlati müvelése mellett önök az emberi rnű velődés
nek összes ágait is a leghelyesebben beilleszték és felvették társulatuk keretébe. 

Jgy vették fel a szorosb értelmli természeti s orvosi tanok mellett a közegéssségi állapotot, a tár
sadalmi tanulmányokat, müipart és gazdászatot ; sőt a történelmi tanulmányokat is, a fö ldl eirást s állam 
ismét, a régészeti buvárlatokat és műtörténetet, a hazai müemlékek vizsgálatát, megőrzését és fen tartását. 
S ime a legdicsőbb, legremekebb magyar műemléknek : Hunyad várának az ország közköltségén fentar
tása, az önök kezdeményezésének már is egyik fényes eredménye. 

S ez igy van jól Uraim! Mert m~ már minden tudomány és minden ismeret egymásnak kezet 
nyujt, s csak karonfogva haladhat előre. Es hogy csak egyet mondjak: mily csudálatosan találkoznak 
például az ujabb buvárlatokban az egymástól oly távol álló arcbaeologia és geológia; s ii t épen még geolo
gia is és theologia, bár menyire igyekeztek Jegyen ezeket szükkörüleg egymással szembe állítani. Mert 
hiában , áll erre nézve is Verulami Baco hires mondata, hogy .a tudomány felületesen ajakkal érintve ha 
eltávolít is Istentől, teljesenmeritve vissza vezet hozzá! - Es valamint egy fej edelmi tudós Albert her
czeg az angol király férj a tudományok nagy fejedelméről, Humboldt-ró} a Kosmos nagy írójáról mondá, 
hogy az összes tudományos ismereteket, mint a római Consulnak líctora a hatalomnak jelvénye ül, annak 
összes vesszőit a fascesekben egy csomóba összekötve egyesité, ezen kapcsolat által adván nekik nagyobb 
erőt befolyást és hatalmat. Ugy az önök társulata is Uraim, helyesen fogván fel népszerti tudományos 
feladadát, felismerte, hogy atudományok ezen egyesülésében ezen összetartásában képződik sajátlag az 
igazi, a nem félszeg nem egyoldalu tudomány s itmeret ! 

Azért a mai magasb terrnészetbuvárlat nem merülhet el többé csugán a ~urva anyag a nyers 
természeterők vizsgálatába; hanem törekednie kell azt az emberiség boldogítására alkalmazni. Valamint 
a régiségtudományt ma már nem üzzlik üres szenvedélyből, tárgyait nem mint furcsaságokat é,; curiosumo
kat nem mint raritásokat gyüjtjUk, az ösnépmaradványoból nem képtelen meséket és regéket olvasunk 
ki, hanem az emberi művelődésnek eszközeit és folytonosságának ismeretét találjuk bennök, az elsárgutt 
pergamenek redőibül nem többé privilegiumokat, kiváltságokat, de az emberi szellem fejlődésének eddig 
ott nem sejtett mozzanatai ismeretét hozzuk elő. 

S ezen magasabb, ezen harmonicus összhangzó felfogása és müvelése a tudományoknak, mely az 
önök társulatát jellemzi, mely önök gyülekezeteit annyira népszerüvé és keresetté teszi, megmentendi 
társulatunkat a puszta anyagiasságbani elmerltléstöl; s élénken érezteti velünk azt, hogy az anyagon tul 
van még valami magasabb: a szellem, hogy a természeten fe!Ul van még valami nagyobb is: a természet 
feletti! 

Érezzük ez által, hogy összes tudományunk, hasson az bármily magasra fel a csillagzatokig, a 
planetákig és bolygókig, vagy merUljön bármily mélyen a földrétegek bensejéig; mégis mindig sajátlag 
cs:i-k tapogatódzás, kisérlet és feltevés, sejtelem és hebegés; s érezzük, hogy a tudománynak homloka, 
midőn a természet müveit vizsgálja, mindenütt Isten teremtő kezének megfoghatlan műveibe ittközik. És 
megmenti ez által a gyarló ismeretet azon fell'uvalkodott és kevély elbizakodott és gőgös, hideg és fagyos 
érzettől, mely az anyagban is csak ugy mint az életben önmagát bálványozza. S eljut végre a nagy el
mék és legnagyobb bölcsek tudományának azon végeredményére s öntudatára, hogy ha itt mindent kifür
késztlink, mindent megismertuk s áttanultunk, ugy mégis emberi korlátoltságunknál fogva azon szomoru 
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és bús vallomás1:a kell fakadnunk, hogy valójában sajátlag semmitsem ismertink, és hogy biztosan és tö
kéletesen semIDlt sem tudunk! És hogy épen ezért még egyre folyvást tanulnunk és haladnunk kell, és 
hogy ezen folytonos tanulás és haladás által közeledhetünk csak az igazság ismeretéhez melyben az em-
beriség legfőbb feladata, legfőbb tökélye áll. ' 

Ily magas feladatokat ttizött ime társulatuk is maga elébe ! Melyeknek megoldásához s elérésé
hez már ezennel Istentől, k.itől minden jó jön, erőt és kitartást kivánván, midőn ujra üdvözlöm önöket, 
még csak arra kérem, fogad.Ják szivesen mit készséggel nyujtunk önöknek, és mentsenek ki kegyesen, ha. 
a magasb várakozásoknak nem voltunk eléggé képesek megfelelni. · 

S ezzel már a magyar vendégszeretet köszöntésével üdvözölve végzem: Isten hozta önöket 
nálunk! 

Kubinyi Ferencz értekezése, melyet a magyar orvosok és természet
vizsgálók 1868-ik évi augusztus 24-én tartott megnyitó közgyűlése 

alkalmával olvasott fel. 
(A jegyzőkönyv 4-ik pontjához.) 

Nagyméltóságú elnök, mélyen tisztelt gyülekezet! 

. Eger városának szives meghivása következtében, ezen nagygyülést megelőző elő
mtézkedések, melyek a város s Heves Megye részéről a Pesten müködő középponti bizott
mánynyal egyetértőleg tétettek, ő nagyméltóságának mélyen tisztelt elnökünknek tényleges 
részvéte, - buzgalma és bőkezüsége, - az ez alkalommal tapasztalt szives fogadtatás, -
mind meg annyi tények, melyek egy részről őszinte örömmel, s tiszteletteljes kegyelettel 
tölték el kebleinket, más részről összejövetelünk dús eredményeért kezeskednek. -

Már a tegnapi napon tanúi valánk e nagygyülést megelőző intézkedések egyik ered
ményének, a mennyiben Eger városa, - vidéke, és Heves megye helyiratának birtokába jutni 
szerencsénk vala. - E szerint kivánalmunknak és kitüzött czélunknak egyik fő eredményét 
el érve, nem marad egyéb hátra, mint viszonti üdvözletünk nyilvánitása mellett Eger városá
nak, és Heves megyei lelkes hazánkfiainak, kik szellemi élvezetre és müködésre czélszerü in
tézkedéseik által alkalmat nyujtottak! úgyszinte azon szakférfiaknak, kiknek közremüködése 
folytán ezen nagybecsü munka létrejött, különösen pedig ő nagyméltóságának igen tisztelt 
elnökünknek, ki is kegyes vala ezen munkát tulajdon költségén sajtó útján közre bocsátani 
- a legfo~róhb hálaköszönetet mondjunk. - ' 

Ürömmel veszszük e jeles munkát, nem ~sak azért, mert abban az eddig elzárva ki
adott becses dolgozatokat l:j adatokkal bővítve s egybegyüjtve találjuk, de különösen azért, 
mert a helyi érdekekben müködvén, ez által abban egyik feladatunkat valósitva találjuk, -
csak így lehetvén elérni azon végczélt, mely müködésünk keretének egyik távolabbi pontját 
képezi, t. i. azt, hogy az ily leirások által minden honpolgár előtt ismeretes legyen azon szent 
föld: - "mely éltetőnk, - s hantjával eltakar" -

E czél lebegvén szemeim elé5tt, szabadjon nekem is ez uttal Heves megye,- Eger 
városa s vidékére csak futólagosan egy pillantást vetnem s annak . öslénytani, - régészeti s 
történeti nevezetességeire, kivált pedig szellemi és jótékony intézeteire a tisztelt nagy gyülés 
figyelmét felhívnom. -

Lási;:uk tehát 1-ör Heves és Külső Szolnok törvényesen egyesült megyéknek öslény
tani nevezetességeit. -

Az európai térségek között a legnagyobbak közzé tartozik a magyar térség, mely a 
Duna és Tisza közti tért, -- következőleg Heves s Külső Szolnok megyéket is magában fog-
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Ialja. - Ezen té.rség egy -~·észről a kelet g~lícziai határ-hegylá~cztó~ a Dunáig, más r~szről a 
bakonyi és budai hegyektol Erdély nyugoti hegy csoportozatá1g terJed, - melynek éJszaktól 
délfelé, vagy is a Dunától Vihorlet hegyig elnyuló hossza mintegy 72 mértföldet, - nyugot
t6l keletfelé, vagyis a bakonyi hegyektől az erdélyi hegylánczig terjedő szélessége 48 mért
földet tesz. -

. Ez azon nagyszerű európai térség, melynek egyik legalacsonyabb és legmélyebb 
része a kígyódzó Tisza medre, - ez azon nagyszerü sírkert, hol az ősemlősök csontmaradvá
nyai elszórva és többnyire a legmélyebb örvényekbe sodorva léteznek. - Ezen maradványok 
leginkább egyes darabokban az agyagos iszapban fektetve, - fekvésüket a víz árjának na
gyobb vagy kisebb erejéhez képest változtatva fordúlnak elő. -

A tiszavidéke részint áradási (alluvium :) részint özönvizi (diluvium :) képződmény
hez tartozik. - Az áradási képződmény folyvást tart és előttünk fejlődik. - Az özönvizi 
képződmény valamely nagyszerű catastroph szüleménye, mely a torlaszföldet a Tisza menté
ben letette. - Ezen rendkívüli eseményről mélyen hallgat a történet, -· az özönvíz tehát, 
mely e képződményt előidézte, a történet előtti időbe esik, s bár újabb képződmények közzé 
számittassék, származásának ideje mindenesetre több évezredre tehető. -

A Tisza medrében eddigelé előforduló ősemlősök maradványai részint a vastagbőrü
ek, részint a kérődzé5 emlé5sökhöz tartoznak. -

A vastag bőriiek nagy családja a Ma mm u th vagy is ős e 1 e fán t és a r h i no c e
r o s t h i h o r ch i n u s által van képviselve; az elsé5 jelenleg is Azsiában és Áfrikában mint élő 
nagy mennyiségben fordul elő; - Európában a történet előtti korszakban élt, valamint a rhi
noceros thihorchinus is, mely utóbbinak családja fennáll ugyan a nevezett világrészekben, de 
a Tiszából kihalászott thihorchinus féle rhinoceros csupán ásadékként fordul elő több helyen 
Európában. - · 

A kérődzők közé sorozandó a bölény, - (bos urus Linn :). - A bőlényré51 bizton 
mondhatjuk, hogy Herodot idejétől u. m. 2300 év óta korunkig élt és csekély számmal Lith
vániában a ruocsáros Bielovicza nevü erdőben s a Kaukazus némely völgyében most is él. -

Hogy a bölény nem csak Gácsország - Bukovina - Moldva és Erdélyben,- hanem 
Magyarországban is tartózkodott, erre nézve bizonyságul szolgálnak a bölényré5l nevezett 
tájak és helyek, p. o: Bihar megyének egy mező városa Belényesnek neveztetik. -

Túróczi László 1729-ik évi „ Ungaria suis cum regibus" czimü munkájában emlí
tést tesz a bölényré51 és alcesré51, mint akkoron élő állatokról. -

Benkő József szerint 1775-ben láttak még bölényt Udvarhelyszéken. *) 
Sulzer Ferencz 1781-ben irott munkájában említést tesz egy bölényről, mely Csik

székben a tehén csordával bejárt a faluba. **) 
e e r vu s a 1 c e s f 0ssi1 is, - ősjávor. 
C e r vu s E u r y c e r o s-h i be r n u s - giga n te u s-meg a c e r o s, - óriás szarvas, a 

legérdekesebb ős-állatok közé számítandó, legtöbb- legépebb példányok,- egész csontvázak az 
irlandi turfában találtatnak, ugyan azért irlandi szarvasnak is neveztetik. -

Irlandon kivül majd mindenütt Európában éjszakfelé az alpesektől egész Siberiáig 
nem csak Turfában, hanem édes vizi márgában agyag-fövény homok telepekben, úgy 
szinte özönvizi képletekben található. - -· ' 

Ezen nevezetes állat az élők sorából rég eltünt. - Leonhard szerint G. Sternberg 
bebizonyitotta, hogy Magyarországban, hol egykor az óriás szarvas nem volt ritka állat, a 
14-ik század végével már nem létezett. -

*) Transilvania sive magnus Transi lvaniae Principatus. l 778. Tom. I. pag. 130-131. 
**) Geschichte des Transalpinischen Daciens I. Band 1821 71-72. s. 

43 

Cervus da ma,- ezen kedves állat Európában leginkább a vadas kertekben te
nyészik, szabadban ritkán található. -

C e r vu s e 1 a p h u s p r is e u s, ős gím szarvas, - a magyarországi nagy erdők 
egyik fö d;sze. -

C e r vu s Q u e t t a r di vagy is tar a n do ide s - szarvai az iramszarvas szarva
i hoz hasonlítanak. - Ritkán fordul elő ; - a már elhalt szarvasok közé számitandó. -

Figyelemre méltó azon körülmény, hogy a Tiszából kikerült ősemlősök maradványai 
nagyobb részét, sé>t azoknak diszpéldáuyait is Heves és Külsé5 Szolnok törv. egyesült megyék 
köz birtokosai nagylelkü adakozásának köszönheti a magyar nemzeti muzeum *). Vajha kö
vetnék mások is Heves megye lelkes hazafiainak példáját. -

Az egri Lyceum mu.zeuma is jeles őslénytani tárgyakkal bír, melyek szintén a Ti
szából kerültek ki, ezek is méltók a megtekintésre és tanulmányozásra. --

Áttérek most már értekezésemnek 2-ik részére, u. m. Eger városa, - vidéke s He
ves megye régészet- történelmi ritkaságaira s nevezetességeire, különösen azon bronz eszkö
zökre, melyek az egykori őslakókra vonatkoznak. -

A Mátra és Bükhegység lejtői és elő-hegyei azon nevezetes pontok régészeti tekin
tetben, melyek hazánkban egyik leggazdagabb lelhelyét képezik azon őskori réz vagy bronz, 
sé>t arany eszközöknek és különféle cserép edényeknek: melyek a régészetben az úgynevezett 
rézkort jelzik. --

A Mátra előhegye a hársas vagyis arany hegy,- kivált annak éjszak-nyugoti lejtője 
Kis Terennén Nógrád megyében, mely mintegy félszázad óta ismeretes, mint legdúsabb lelhe
lye az é>skori arany és bronz sodronyoknak, gyürük,· boglár- véső- eszközök,- valamint kü
lönböző alakú edények és hamvedreknek. - E nevezetes lelhelyen talált a recski termés réz
hez hasonló s még fel nem dolgozott rézdarabok - s az ott el6fordult agyag formák, me
lyekben a régiségek öntettek, - hamu rétegek s tüzpadok arra mutatnak, hogy itt öntő és ol
vasztó mühelyek léteztek, melyekből a bronz és arany ékszerek s eszközök kerültek ki és 
hogy azon é5skorban hihetőleg a réztermelés a Mátrában ösmeretes volt. -

Ezen első felfedezések óta a Mátra és Bük egyéb környékein is: - Nógrád-Heves· 
Gömör és Borsodnak szinhelyünkhöz közel fekvő vidékein mint Lapujtőn, Erdé5-Kövesden,
Füzes-Abonyban,- Felső Tárkányban, Bánfalván s t. b. ujabban talált bronz tárgyak, melyek 
részint a magyar nemzeti muzeumban, részint Ipolyi Arnold tisztelt társunk gyüjteményében 
láthatók, - mind arra mutatnak, hogy ezen vidék az é5skorban a rézkori népek sürün lakott 
hazája volt. 

Azon bronz eszközök, melyek eddigelé Dániában, Irlandbau s Német honban fedez
tettek fel, a Celt nép készítményeinek tulajdonittatnak, és a régészetben Celt név alatt östne
retesek; minthogy a Mátra és Bük vidékén talált bronz eszközök amazokhoz hasonlók, szinte 
celt régiségeknek tartatnak. -

~zinhelyünk történetére és mostani lakosainak eredetére nézve nevezetes adatokat 
találunk Béla király névtelen jegyzőjénél; - ki is e vidéknek Árpád hadai által lett megszál· 
lását körülményesen irja le. -

A Mátra és Bük vidékét az elsé5 honfoglalás-, tehát közel ezer év óta Kún-Palócz 
nép lakja. A Kunok, mint a magyar népcsalád egyik tagja, költözködésükben a lengyelek és 
oroszok között megtelepedve, a Palócz (Polovcy) nevet vették fel, mi a szláv nyelvben vadászt 
vagy mezőn lakót jelent, - s e nevet máig is fenntartották, - míg a többi kun nép ágak, 
nevezetesen a IV. Béla alatt bejöttek nemzetünkben teljesen felolvadtak a Mátra és Bük vi
dékén - Heves- Borsod- Nógrád- Gömör és Hont megyékben, valamint Palócz nevöket, 
ugy népies külön jellegiiket sajá.tos táj;zólásukban és egyes szokásukban máig fentartották. 

* J L ásd : Archeologiai közlemények . Kiadja a magyar tud. akademia. VI. kötet (Uj folyam IV. kötet) 1-sö füzet. P est 1866. 
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_ A bükhegység tövében fekvő Apátfalva f'ófészke a legtisztább jellegű tősgyökeres palócz
ságnak. 

' Ezen ős Kún-Palócz hely nevezetes az ott egykoron állott apátságról, melyről Páz-
mány Péter régibb jegyzékek szerint a XVII században általa készitett összeirásban említést 
tesz: „Abbatia de Beel Trium Fontium B. Maria Virginis, alias Trium Fontium de Beel Cu
manorum." - azaz a Kunok Béli három forrásáról nevezett Apátság. - . 

Az apátság épülete már elpusztúlt, de áll annak nagyobb részt eredeti alakjában fen
maradt XIII. századbeli egyháza, Ipolyi szerint „a román épitészeti izlés azon sajátos külön 
irányának egyik kitünő emléke, melyet a ciszterczi szerzet építészete alkotott, és hazánkban 
ezen építészeti iránynak jelenleg egyetlen fenmaradt példánya." -

Nem csak az egyház, de a vidék is felettébb érdekes; - feltünő Apátfalva felett a 
Bük hegy láncz egyik leghatalmasabb majd nem függőlegesen álló mészsziklája a Bélkö. 
Ezen hegy alatt annak tövéből fakadó dús források és viz-mosások között elszigetelve 
emelkedik a jeles egyház, - hajdan épületekkel, veteményes és gyümölcsös kertekkel ellátva, 
mert a zirczi szerzetesek egyik főfeladata volt a kertészet és földmívelés: - a legvadabb 
vidékeken rengeteg ős erdők közepette telepedének le , hogy haszonvehetővé tegyék a 
földet. -

Nem csak a hon-foglalás első korszakára, de kivált a keresztény vallás felvételére 
és terjesztésére nézve nevezetes szerep esett osztalékúl Egernek és vidékének. -

Már Géjza fejedelem a hunnok és avarok, kivált vár-kunok szomorú sorsán okúlva, 
átlátta, hogy a magyar nemzetnek fel kell hagyni kivált a szomszéd nemzetek ellen irányzott 
rabló kalandokkal, s múlhatlanúl szükséges kibékülni a keresztény népekkel, mire nézve leg
czélszerűbb mód a keresztény vallás felvétele, jó példával akarván előmenni, maga is megke
resztelkedett. Fia István szerencsésen kivitte a nagy munkát, és biztosította a nemzet iöven
dőjét. - Hogy magasztos feladatát mentül előbb és annál biztosabban kivihesse, Esztergom· 
ban érsekséget, - az egész hazában pedig tiz püspökséget alapított. - Ezek között találjuk 
akkoron a legnagyobb tiz megyére te1jedő egri püspökséget is. -

Az akkori apátságok és püspökségek mind meg annyi nevelő intézeteknek tekintendők, 
ezeknek segitségével lett közönségessé a keresztény vallás, s ennek felvételével meg honosult 
az erkölcs és vagyonbiztonság. 

Csodálta Európa a nemzet hirteleni átalakúlását, s kibékült vele, és az akkori kere~z
tény nemzetek nagy családjába befogadva, azok közt diszes helyet foglalt el. -

A keresztény vallás védelmére nézve bekövetkezett Eger városra is a megpróbáltatás 
órája. -

Második Mahomed szultán Konstantinápolyt elfoglalván, büszkén mondá, hogy vala
mint egy Isten van a mennyben, ugy a földön is csak egy Úrnak kell lenni; - s e monda
tának valósítását Magyarországon akarta megkezdeni, de Hunyadi János és a nemzet vitéz
sége meghiusitá szándékát; - s fia Mátyás féken tartá az Ozman hatalmát. - A nagy ki
rály kimúltával azonban bekövetkezett az egyenetlenség korszaka, mely a mohácsi szerencsét
lenséget idézte elé5. - A nemzet, szerencsétlenségén nem okúlva, pártoskodásban még inkább 
gyengité erejét. - Zápolya Jánosban volt egy nemzeti s I-ső Ferdinándban egy idegen és 
igy két királya. János halálával Soliman annak Zsigmond fiát pártfogása alá vevén, fiának 
fogadta ugyan, de Buda várát álnokúl elfoglalta, s ez által nem csak fogadott fiát, de a Zápo
lya pártján lévőket is csúfosan kijátszotta. - Az ekként kiábrándtl.lt nemzetnek nagyobb ré
sze oda törekedett, hogy a hazát az Ozman ·rabigától megszabaditsa. -

A harcz nagy mérvben vette kezdetét, s 1552;ben Eger vár ostroma és védelme ma
gára vonta nem csak a szomszéd tartományok, de Európa :figyelmét is. -

A történetíró arany betükkel jegyezte fel nem csak Dobó István, - Mecskey István 
várnagyok, s az egri férfiak, - de az egri nők vitéz tetteit is, dicsérve s méltányolva valának 
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azok nem csak hazánkban, de Európa szerte is, úgy hogy Eger várát a Török ellen a keresz
ténység védbástyájának tartották. -

A vár fő épületei jelenleg csak egyes romokban, - az egykori híres egyház a kő és 
tégla halmazból kiásva, csak egyes csekély részeiben szemlélhető, - a vár körfalának nagy 
része még áll; - mindezek mind meg annyi szomorú emlékek, melyek hirdetik az egykori 
lelkes egri férfiak és nők dicső tetteit, s elszánt vitézségüket. 

A hősek nyugosznak ! - a romok között csend uralkodik, hol hajdan tábori kürtöket 
riadoztattak; - a harczias szellemet felváltá alant a városban a békés polgárok tevékenysége, 
kik hódolva a mostani kor igényeinek, a haladás zászlaját kituzve s hün ragaszkodva a haza 
szent ügyéhez, az ipar- gazdászat- s kivált a szőlö-mivelés előmozdításában kitűnő szorgalmat 
tanúsítanak. -

Nem csak a harcz terén, de a tudományok mezején is - a múltban úgy miként a je
lenben - Heves megye és Eger városa kebelében valódi hős férfiakkal találkozunk. 

Szellemi tekintetben Eger városa Heves megyével karöltve járván a haladás terén, 
mind kettő ernyedetlenül működött s működik jelenleg is. - Eger városa, mint a múzsák 
székhelye nem csak főiskolájáról, de más jótékony intézeteiről is hires. -

Ezen intézetek rövid vázlata teendi értekezésemnek 3-ik s végső részét. -
Eger jótékony intézetei, többnyire vallási kegyes alapítványokból jöttek létre, s álla

nak fel. - Ilyen az irgalmas barátoknak gyógyszertárral egybekapcsolt beteg ápoló intézete, 
mely 1726-ban gr. Erdődy Gábor püspök által alapíttatott. - Ezen intézetben évenkint mint
egy 400 szegény beteg vétetik fel ápolás s gyógyítás végett, minden vallás különbség nélkül. 

Van több kór- s szegény háza. A régin, melyhez a templom van építve, a nagylelkű 
alapító neve ezen feliratban olvasható: - „Komáromi János kanonok a szükölködő emberi
ségnek 1733",- az új felett pedig: „Kovács János elszegényült földieinek 1842." amabban 
nők, ebben férfiak laknak. -

A szegények intézetét 1806-ban Fuchs Ferencz első egri érsek alapitá. 1858-ban ujon
nan alakíttatott és szerveztetett, s egyetértőleg a városi hatósággal Bartakovics Béla egri ér
sek által az irgalmas nénék gondviselésére bizatott. - Jelenleg az intézetben 30 férfi és 20 
elaggott egri polgárnő nyer ellátást; és 15 ágyra nöi kóroda van. - Ezen kívül az intézet 
alapjából havookint mintegy 240 ft. osztatik ki egri házi szegények kö;1,ött. -

A papnyugintézet, - első alapítója a nagynevű püspök Telekessy István volt 1 709-
ben ; - az el;:iggott papok ez előtt közös ellátást nyertek az intézetben, jelenleg készpénzbeli 
nyugdijat kapnak. -

Felettébb jótékony intézet az egyházmegyei ajtatos alapítványok intézete, melyhez 
mint hitelbankhoz bizalommal járulnak a vagyonokat gyarapítani szándékozók. -

Ezen jótékony alapítványok után Eger városának legbecsesebb szellemi kincsei közé 
számítandók tudományos tan- nevelő-képző s müintézetei. - Ezek között első helyen áll a di
cső emlékezetű gr. Eszterházy Károly utolsó egri püspök által 20 év alatt (1765-1785 :) 
nagy költségen s fénynyel épített és felszerelt Lyceum. - Ezen nagyszerfí tanintézetnek akár 
külsejét akár belsejét tekintsük, nincs párja hazánkban. - Minden tekintetben tündöklő ta
núságot tesz alapitója magasztos szelleméről. - Valamint külseje ú.gy belseje is fölötte meg
lepő. - A számos tantermeken és tanári lakon kívül, van benne igen nagy könyvtári és vitá
zó terem, - kápolna, - csillagda, (Observatorium), természettani muzeum. - · Ezen csil
lagda jelenleg egyetlen csillagdája Magyarországnak. - Szinte gr. Eszterházy Károly bőke
zűségéből 1786-ban Hell Miksa intézkedései mellett szereltetett fel, - benne 18J 5--1824-ig 
Tittel Pál kitfínő csillagász működött. - Hosszt1 időköz után igen tisztelt elnökünk ő nagy
méltósága alig hogy érseki székét elfoglalta, :fy.(ontedégói Albert Ferenczet hívta meg csillagá
szúl, kié az érdem, hogy az ég tudomá.nyát első adta elő magyar nyelven a pesti egyetemnél, 
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s ki e tudományt Egerben rendkivüli tanulmányként a bölcsészet-hittudományi tanintézet-
ben adja elő. - . .. .. . 

A könyvnyomda, Barkóczy püspök a]apitványa, Eszterházy.pnsp?k alatt az általa ép1-
tett Lyceumba vitetvén át, kezdete óta sikerrel működött. - Az ÚJabb időben ő nagy méltó
sága nagylelkű pártfogása és ismert írónk Tárkányi Béla ~rél;y-es műkö~ése által e köny~
nyomda oly lendületet nyert, hogy a szükségnek három kézi saJtÓ nem győzvén ele~et tenm, 
1853-ban gyors sajtó állittatott fel, s annyira elvan foglalva, hogy vele a versenyt ahg állhat
ja ki valamely vidéki sajtó. --

A lyceumi kápolna oltárát Szent István képe diszíti, egri születésű Hess festésztül. --
A mennyezet frescoja a bécsi Maulpertstől való. . 

A lyceum legfőbb kincsét a nagyszerű könyvtár teszi. - A könyvnyomdászat z~en
géiből: (ex incunabulis :) 1457 és 1536 közt nyo.~atott 246 munka 19~ kötetben!- azonk1vül 
1537 és 1600 közt nyomatott 771 munka. - Osszesen a könyvtár Jelenleg mmtegy 50,000 
kötetből áll. 

A lyceum épületében van még a néptanitókat és kántorokat képző intézet (preparan
dia :) melyet Pyrker érsek alapított, s ez által az elhanyagolt hazai · népnevelé.s egyik legfőbb 
hiányát korszerű felfogással és a legnagyobb jótékonysággal pótolá. - Ez mtézetben a ta
núlók két évig nyernek oktatást két egyházi ta.nártól, két mestertől az ének és zenében, egy 
harmadiktól a kertészet és selyemtenyésztésben. - Ez intézetből már nebány száz kiképzett 
községi tanító és jegyző lépett ki s nyert alkalmazást az egri egyházmegyei falu i elemi tano
dákban. -

A négy osztályból álló főelemi iskolán kívül van a Lyceumban külön rajz-iskola is, 
mely szinte Pyrker alapítványa. . 

Az érseki lyceum alaptőkéje jelen század elején a pénz krizis miatt majdnem semmi
vé lett, azonban Fischer érsek kezet fogva a káptalannal, kipótolta a veszteséget, s biztositá 
a fötanoda fennmaradását. 

Ezen szellemi intézetet a legközelebbi szomorú korszakban még nagyobb veszély fe
nyegette, mert annak egy részét a juridica facultást megsemmisitő kárhozatos ítélet minden 
nagy lelkű alapítványai daczára is már kivolt mondva, de ő nagyméltóságának igen tisztelt 
elnökünknek hazafiúi erélyes fellépése a veszélyt elhárította. -

A kisebb tanodák és növeldék közt első a nagy gymnasium, elébb 6 most 8 osztály
lyal, Szécsényi György primás alapítványa. -

A papnövelde (Seminarium :) Telekessy István egri püspök alapítványa. I. Leopold 
a 3 forrástól nevezett béeli apátság javait ennek adományozta. 

Nyilvános leányiskola Fuchs Ferencz egri érsek által alapitva, jelenleg az 1852-ben 
Egerbe hozott . angol kisasszonyok vezérlete alatt áll négy osztályból. 

Van egy más leány növelde is nagyobbak számára, szintén az angol kisasszonyok ve
zetése alatt, mely Rajner Károly püspök s egri nagy prépost és Pyrker érsek alapitványai
ból mostani érsek ő nagyméltósága által 1852-ben létesíttetett, ki a Foglár nevezet alatt is
meretes házat sok ezer forintra menő költségével e czélra átalakitván, Egert s vidékét nagy 
fontosságú már is virágzó intézettel látta el. - Van Egernek minden külvárosában egy-egy 
alsó elemi oskola. --

Egy óvoda és két árva ház, több nagylelkű hazafiak adakozásából alapitva, két nő 
egylet felügyelete alatt áll. -

Említést érdemel a helybeli takarékpénztár, mely jó sikerrel működik. 
Az egri müveltebb osztály nem csak kedvelője, de lelkes pártolója is kivált a hazai 

irodalomnak és rnüvészetnek, mit virágzó állapotban lévő casinója, élénk könyvkereskedése, 
kölcsönkönyvtára eléggé tanusit. -

Ezen tudományos és jótékony intézetek mellett nem hagyhatom említés nélkül néhai 
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Pyrker érsek gazdag képtárát, mely hosszú évek során állott közszemléte az érseki palotában, 
míg azt a dicső tulajdonos a magyar nemzeti muzeumnak ajándékozta. -

Az itt elöszámlált alapítványok - tan és jótékony intézetek mind megannyi emlékek, 
melyek részint a szenvedő emberiség enyhitésére, részint a hazai ifjuság nevelésére szentel
vék. - Az illető nagylelkű alapítók nemcsak a magasabb tudományok,- de az elemi tanitás
ra s mi legörvendetesebb a nép nevelésre is kiterjeszték figyelmöket. - A fent emlitett köz
ségi tanítók kiképeztetésére alapított intézet nem csak Heves megye, de az egész érseki me
gye nép-nevelésére a legüdvösebb befolyással volt, és van jelenleg is. -

Minden elfogulatlan hazafi átlátja, hogy hazánk felvirágzására sok, igen sok a teendő! 
- Legsürgetősb teendők közé tartozik a népnevelés felkarolása, jelen század igényeihez al
kalmazása és életbe léptetése. - Nem lehet nem örvendeni, hogy a mostani vallás és közok
tatási miniszter, ha nem is hivatalosan, de mint egyes igaz hazafi lelkesen karolta fel ismere
tes szózatában társulatok alakítása utján a népnevelés ügyét. -

Tagadhatatlan, hogy ez is egyik üdvös módja a nép-nevelés előmozditásának ! -
Tisztelt nagygyülés ! - a fenebbiekböl láttuk, hogy e megye, - melynek székhe

lyén jelenleg összegyülekeztünk, mily becses adatokat szolgáltat amaz őskor ismeretéhez, 
melyben örök időkre változbatlanúl fenálló törvények szerint az elemek a föld mai alakjának 
egyengetéséhez közre működtek. --

A fentebbiekből láttuk, hogy a történeti korszakban is e megye, de különösen Eger 
városa mily nevezetes helyet foglal el, tényezője lévén ama harczoknak, melyek a keresztény 
vallás védelmére vivattak,- azon vallásnak,- melynek alkotója a polgárisodás ama nagy elvét 
vallotta: „ szeresd felebarátodat úgy, mint önmagadat." -

És végtére a fentebbiekből láttuk, hogy Eger város a legközelebbi múltban is méltó 
helyet foglal el a közművelődés történetében, mert annyi tudományos és jótékony intézetet 
zár kebelében, a mennyit az előre haladott kor méltán igényelhet; - ez intézetek egyszers
mind fennen hirdetvén az alapitók dicső neveit, kik megtakarított filléreiket az emberiség üd
véért a haza szent oltárára lerakták! -

Valamint a keresztyén vallásnak felvétele biztositá századok előtt a nemzet létét az 
által, hogy ennek következtében az európai nemzetek közé felvétetett: úgy ezentúl is itt csak 
azon esetre tarthatja meg helyét , ha a kor szelleméhez simúlva, elfogadja annak jelszavát, 
mely e kettőben nyilatkozik: - haladás az anyagi s müveltség a szellemi téren, - mind a 
kettő a jelen század igényeihez idomitott nevelés által érhető el, - mihez, hogy Eger városa 
is meghozza adóját, arról biztosít minket dicső múltja, és biztosít a jelen, - mert ott, hol az 
egyesekben erély és jó akarat - azokban pedig, kiket a mindenható vezetökűl szólított -
kegyelet s az emberiség és haza iránt szeretet honol, ott mondom, biztos a remény, hogy a nem
zet fiainak áldozat-készsége által megtartja azon kiérdemlett helyet, melyet számára a gondvi
selés a mívelt nemzetek nagy családjában kijelölt! -

Flór Ferencz másodalelnök beszéde. 
(A jegyzökönyv 22-ik pontjához.) 

Az emberi nemnek szellemi tekintetben - háromféle magasztos. feladata van: 
e 1 ő s z ö r a tudományos iga z s ág o k n a k földerítése, - m á s o d s z o r a m ü v és z i 
s z épnek - és ha r m adsz o r az erkölcsi jónak valósítása. - - E háromféle nemes czél 
utáni törekvés képezi alapját a tudományos és erkölcsi haladásnak - az ész és szív művelt
ségének. 
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A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűléseinek múltja és jelene egyiránt 
tanusitja, hogy kitűzött lobógójára a tudományos és erkölcsi haladás jelszavai lettek és van
nak ma is felirva; - mert ime :mióta b. e. Bene Ferenc z 27 év előtt ezen vándor-gyli
lések alapját megvetette, az eddig tartott 12 nagy gyűlésen a magyar orvosok és természt:t
vizsgálók mig egy részt a haza természeti kincseit ismertetni, s mintegy mindnyájunk köz
vagyonává tenni törekedtek, az alatt egy úttal lendliletet adtak a természeti szaktudományok 
fejlesztésének, - egyengették az ösvényt egy ortizágos helyrajz készitésére, - · sőt mi több, 
mintegy saját emlöiken növelték fel a kir. magyar természettudományi és földtani társulatokat, 
épen úgy, mint jelenleg ápolják a régészeti tudományokat. 

De a magyar orvosok- és természetvizsgálóknak uem csak elméje fáradozott, - hanem 
a természettudományokért és embertársaiknak jólléteért egyszersmind szive is melegen dobo
gott. - Mutatják ezt ama korszerű és közhasznu javaslatok, melyeket a közegészségi ligy 
rendezésére, - a gyermekhalálozá.sok számának csökkentésére, -- és a socialis tudományok 
gyarapitására s több effélékre részint terveztek, részint életbe is léptettek. 

Azonban meleg humanitási érzelmeiknek legnemesebb jelét adták 1863-ban, akkor, 
midé5n az emberiség legbecsesebb kincsével - közegészségi ligygyel - foglalkozó társaiknak 
érdekében, Pesten tartott 9-ik nagy gylilésén, egy „ országos orvosi ny u g di j - i n t é
z e t" alapitását egyhangúlag elhatározván, javaslati tervezet kidolgozása végett b. e. Sauer 
Ignácz elnöklete alatt rögtön 11 tagból álló bizottságot neveztek ki. (Gyógy. 1863. 88 1 lap.) 

Sauer tanár váratlan halálának közbejöttével, előbb a kiküldött bizottság , utóbb 
Te 1 e k y Domokos gróf elnöklete alatt 1864-ben Marosvásárhelyt tartott nagy gyülés enge
met tisztelt meg - mint elnököt ezen munkálatok vezetésével. 

A kiküldött bizottmány teljes készséggel járt el megbizatásában, s jeles szakértök, 
nevezetesen N ék á m és W e n i n g e r tanárok segélyével nehéz feladatát sikerrel oldotta 

meg; mert: 
1-ször A magyar orvosi nyugdij-intézet és segély-egylet tervét és alapszab ályait ki-

dolgozta, -
2-szor Felhivást intézett a magyar hazába létezéS orvos-ügyfelekhez, s ezen felszóla-

lására, az ügyet közel 600 pártoló és rendes tag támogatá aláirásával. 
' 3 szor Minthogy pedig a kidolgozott alapszabályi tervezet a nagy gyűlések helyeslé
sével is találkozott, sietett végre az életbeléptetésre szükségelt kormányengedélyt is kiesz
közölni; - mely utólsó sikeres lépésén ek eredményekint, van szerencsém a „ magyar orvosi 
nyugdij-intézet és segélyegylet" alapszabályainak a nagyméltóságu magyar királyi mini~z
terium által helybenhagyott, tehát most már teljes érvénynyel bir6 eredeti példányát a nagy 
tekintetű közgyülésnek tisztelettel bemutatni. 

Nem czélom a tisztelt nagy gyülést ezen munkálat részleteivel fárasztani , de annyit 
mégis k ötelességem kiemelni, hogy a tervezett iutézetnek kettéSs czélja van: e 1 (5 sz ö r , hogy 
a nyerészkedésre nem számitó, de nagyobb ligykezelési költséggel sem járó nyugdij-intézet 
résztvevő tagjainak - kevesebb befizetés mellett - minden más hasonczélu társulatoknál 
nagyobb j árandóságot biztosítani; - másré s zt pedig a létrejövendé5 segély-egylet külön 
jövedelmeiből az önhibája nélkül keresetét<51 elesett, szükölködéS ügyfeleket gyámolitani, vagy 
azoknak árváit könyöradományokban részesiteni képes legyen. 

Az orvosi r end méltán hálára érdemes nemes neh éz feladatának, de szinleg eléggé 
biztositottnak is látszó helyzetének daczára, valóban nem ritkák az esetek, midőn :;iz orvos
családapa már éltében anyagi gondokkal küzdeni kénytelen, az pedig - az orvosügy ren
dezetlen volta miatt - majd napi renden van, hogy vagyontalanúl halván el, a hátra hagyott 
árvák egyedül jótékony érzelmű emberbarátok gyámolitására szorúlnak. 

Minél gyakoriabbak tehát a hasonló sajnos esetek , an nyival hangosabban int ben-
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nünket a ~~lenko~ humanus szellen:ie, sőt hivatásunk jótékony természete k öveteli, hogy sze
rencsétle~ ugyfelemknek karöltve siessünk gyámolitására. 

. , Tiszt~lt nagy gyülés ! A magyar orvosok és természetvizsgálók minden irány bari lel
~esitő példáJa szlilte a gondolatot, - a tisztelt nagy gylilés gondjai alatt hintetett el a jóté

ony mag, - . most má~ egyeseken, de főleg orvosfeleinken a sor, hogy e közhasznu válla
latnak szellemi és ~nyag1 részvét által lendiiletet adjanak, s a jótékonyság eme gyu"mölcsfáJ'á
nak állandó lételt b1ztositsanak. 

. Legyünk tehát e jótékony egyletnek minél többen tagjaivá. - Ki magának va 
árvámak se~élyt. akar jövfüe biztositani, az mint rend e s tag, - kit ellenben a g~nd~ 
sel~s. anyagilag is m~gá~dott, az. mint pártoló írja be magát; - s ha majd ez áldásos intézet 
tagJa~nak száma ~s tőkéje annyira felszaporodik, hogy az elszegényedett orvosok- és termé
szetv1zsg.álóknak mségét enyh~teni, s az elhagyatott árváknak könnyeit letörleni képes leend: 
a~kor bizonyára hálával fogJa az utókor elmondani: hogy a magyar orvosok és természet
vizsgálók.~ a tu~ományos haladás mellett - az erkölcsi érzelmeket nemcsak lobogójukon 
hanem sz1vokben is hordozták. ' 

M?st vég~~ a .~öntemlitett er~det~ alapszabályokon kivül még két kötetet van szeren
csém .a t.Is~telt ~ozgyulésnek átnyu1tam. - Ezek egyike a r é s z t v e v CS tag o k n a k, az 
utó.?b1 ped1~ ~ J ótevé> pártolóknak szól; - s midé>n ez utólsó tisztemet - mint volt 
elnok - teljes1tem, szerenc~ésnek érzem magamat kijelenthetni, miszerint magam részéréSI a 
Pártolók sorozatát egyeWre 200 darab aranynyal vagyok bátor meginditani." 

A központi választmány jelentései. 

1. A hazai közegészség rendezése. 

(A jegyzökönyv 9-ik pontjához.) 

. A m. ~.rvosok és természetvizsgálók XII. ngyülése Rimaszombatból Kubinyi Ágoston és Kovács 
S. Endre alelnok urak vezetése alatt egy 35 tagu bizottságot küldött fel a m. kir. Beltigyminister ö nml
gához a végett, hogy. öt a ngyülés nevében fölkérje a hazai közegésségügy mielébbi rendezésére. 
, . A.35 tagu b1zo~tság 1867.: ?ct. 13-án.teljesitette eme kiküldetését az által, hogy a bizottság, ve
zetömek a,Jánló bes~édei mell~tt fohratot .nyuJtott át a Belügyminister ö nmlgának, mely fölirat a m. or
vosok és természetvizsgáló~ nm.a~zombatI ngyülésének a hazai közegészség rendezése, - az orvosi kar 
életb~lépt.eté~e, - az orvosi poht1a behozatala ; - s a hasonszenvészek öndispensatiójának megszünte
tése iránti kerelmét foglalta magában. -

. . A Belügy~~nister ö ni;uga, s~i'~élyesen fogadván a m. orvosok és természetvizsgálók küldöttségét, 
k~Jelenté, hogy a kozegészségügyet. ~ is nagJ:fontosságun~k tartja, s megigérte, hogy szakértökböl álló 
~1zott~~nyt fog. n_emsokára egybehm1, mely Javaslatot adJon a hazai közegészség rendezésére. - A Bel
ti~ymm1ster ur 1g.eretét f. é. Marc. 10-én váltotta be, midőn az ország különféle vidékeiről szakértőket 
h!vatott egybe, kiknek véleményét meghallgatván, a közegészségi s átalán az orvosi ügyek tudományos 
targyalá~a vé?'ett a ?eltigyministeriumnál egy szakemberekböl álló véleményezö testületet országos köz-
egészségi tanacs" cz1mmel állitott fel. - " 

Az orsz. közegészségi tanács eszméje és alapszerkezete Ö kir. Fölségétöl f. é. April 9-én hely
benhagy~tv.á~, an_nak, B~lassa János tnr elnök, Kovács S. E. föorvos alelnök vezetése alatt, tiz rendes és 
28 rendk1vtih tagJa f. é. JUn. 14-én lettek legfelsőbb helyen kinevezve. 

Az állandó középponti választmány nevében 

Kubinyi Ágoston, 
a középponti bizottmány elnöke. 

l\lagyar Orvosok és Te1·mészetvizsgálók ~lunkálatai. 

Poor l mi·e, 
választmányi jegyzö. 
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II. A tudomány, kivált a közegészség-ügy képviseltetése a felsőháznál. 

A jegyzökönyv 10-ik pontjához.) 

A m. orvosok és természetvizsgálók XII. ngyülése megbízta az áll. középp. választmányt a to
vábbi lépések megtevésére, a ngyUlés következő oha.jtásának érvényesítése végett: „Ohajtjuk a tudo
mánynak átalában, - különösen pedig a közegészségügynek e tárgy méltóságához illő képviseltetését a 
haza törvényhozó testületének főrendi táblájánál is." -

Az áll. középp. választmány Pólya tr. elnöklete alatt kiküldött s Gerlóczy Gyula, Gönczy Pál, 
Havas Sándor, Poor Imre, Rónay Jácint, Szabó József és Sztupa György tagokból álló albizottság javas-
lata folytán a következőkben állapodott meg: 

A m. orvosok és természetvizsgálók hálás hódolattal ismerik el hazai törvényeinknek amaz igaz-
ságos és bölcs intézkedését, miszerint orsz. képviselővé minden erre törvényesen képesített, akár a tudo
mány- akár az ipar bármely ágának élő honpolgár megválasztathatik. 
· Azonban a hazai törvényhozó testületnek felsőháza rendi képviselettel bir, melyben a tudomány, 
mint ilyen, képviselve nincsen. - E tekintetben ohajtják a m. orvosok és természetvizsgálók, hogy mi
helyt a felsőház ujjászervezése kerül szőnyegre a törvényhozó testület előtt, - fogadtassék be (adopte
tur) a felsőház rendei közé a jelen század uralkodó hatalmának, a tudománynak aristokratiája - egy
szersmind; nevezetesen: hogy a főrendi táblánál a magyar tudományos akademia, a kir. m. tudomány
és müegyetemek; - orvosi kar, s orsz. tudományos társulatok elnökeinek stb. ülésök és szavazatuk 
legyen. -

Az áll. középp. választmány ezennel felhatalmazást és megbízást kér a nagyt.ekintetü XIII. nagy-
gyüléstöl, hogy a m. orvosok és természetvizsgálók imént nyilvánított ohajtásának a ngyülés nevében ér
vényt szerezhessen akkoron, mikor majd a felsőház szervezését a hazai törvényhozó testulet tárgyalni 
fogja. -

Pesten. Az állandó középp. választmány nevében. 

Kubinyi Ágoston, 
a középponti bizottmány el uöke. 

III. A ki tűzött pályakérdések és di jak. 

(A jegyzökönyv 11-ik pontjához.) 

Poo1· Im1·e, 
választmányi jegyzö. 

1) A m. orvosok és természetvizsgálók XI. ngyülése által Balassa János tnr. ur inditványára s 
száz aranyu díjazására kitüzött eredeti magyar akár orvostani akár természet tudományi pályamunkák be
ktildési határ-ideje f. é. Augusztus 28-án jár le, a tt. szerzők még öt napon át küldhetik be müveiket az 
áll. középp. választmány elnökéhez. 

2) A m. orvosok és természetvizsgálók XII. ngyülése által Kovács S. E. főorvos ur indítványára 
és százaranyu díjazására kitűzött, s „a magyarhoni ásványvizek kimerítő leírását" tárgyazó pályamun
kák béktildési határideje 1870. April 15 én, tehát busz hó mulva fog letelni. 

3) A m. orvosok és természet vizsgálók XII. ngyfilése által a gömörmegyei bányászat emelése 
erdekében kitűzött s Rozsnyó és Dobsina városok által egyenkint száz-száz összesen kétszáz ftnyi pálya
díjra érdemesített kérdésre a kije}ölt határnapig három pályamunka küldetett be: 

a) az elsőnek jeligéje: „Aldás, szerencse," -
b) a másodiké: „ Virágzó bányaipar és földmívelés alapfeltételei egy szabad önálló államnak," -

a két mű a pályázat szabályai szerint lepecsételt jeligés levélkével ellátva küldetett be ; -
c) a harmadik munka szerzője, nevét munkájára kiirván, pályázatra nem bocsáttatott. -
Az áll. középp. választmány a két előbbi pályamunka bírálatára Hantken Miksa és Volny József 

urakat kérte föl, a lepecsételt jeligés levélkéket a választmányi elnök urnál tartóztatván le. -
A kittizött pályakérdés ez: „Derittessenek fel azon okok, melyek Gömörmegye bányászatának na

gyobb felvirágzását eddig akadályozták; - és soroltassanak elő azon módok, melyek alkalmazása által 
ezen bányászat felvirágzása előmozdittatnék." 

A fölkért két bíráló egybangulag oda nyilatkozott, hogy az átadott két pályairat közt a kitűzött 
~érdésre a .gömöri bányászat viszonyainak elfogulatlan tudományos s szakképzett felismerésére alapított 
ervekkel S Javaslatokkal a második pályamunka, melynek jeligéje: „virágzó bányaipar és földmivelés stb. 
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felel.t meg. tö~~lyesebben; mert habár e kitiinő munkálat minden állitását sem tartjuk bel eseknek ez 
m~g1s a kitűzott kérdést sokkalalaposabb érvekkel és javaslatokkal oldja meg mint az ÁldÍs szerendse'; 
cz1mű pályamű, me~y bányászatun.k épen legfontosabb ágát a vasércz-bányászatot m'~llözvén, a viszo
nf°k elfo?.ult felfogasa az elméleti s gyakorlati szakképzettség, mondhatni teljes hiánya mellett téves 
a apeszm.eme~ alkalm~zás.a által oly javaslatokat indítványoz, melyek a ~en~yiben ujak tévesek _ 
a mennyiben JÓ~, nem is UJak, régtől fogva az érdeklettek közobajtását képezvén. _ ' ' 
. A sza~crt.ök ez.~n egyez.ő bírálata al~pján az áll. középp. választmány a Rozsnyó és Dobsina vá
I~sok 200 ftny1 palya~Ij~t a „Vuág.zó bányaipar s földmüvelés stb." jeligéjű pályamű szerzőjének ítélte 
o a egy~ang~tlag, ~ a Jeligés levélkeket a pálya nyertes szerző kihirdetése s megjutalmaztatása végett a 
nagytekmtetű ngyülés asztalárn teszi le. 

. . 4) A.~· ?rvosok és természetvizsgálók XII. ngyülése Kocianovich József gyógyszerész ur indit
vanyara és dijazasára ~u~z db. ~ranyat tűzött ki annak számára, a ki a kinalt (chinin) oly alakban állitja 
elö, .melyh~n a~ keserü 1zet vesz~tvén, de gyógyhatását megtartván, legkönnyebben, s legczélszertibben 
nyujtatbatik kis gyermekeknek is a szükségelt adagban." 
. . . E kitűzött k~rdésre a jelölt határnapig f. é. Május végéig egyetlen pályamű érkezett a következő 
jehgevel: „Omne tuht punctum, qui miscuit utile dulci." ' 

Az áll. középp. választmány e pályamű birálatára Jármay, Molnár és Than K. tr. vegyészeket, Bó
kay és Walla ?rvostudorokat (a beteg Walla tudort Poor tr. helyettesité), kérte föl. - A pályairat lepe-
csételt levélkéje a választmányi elnöknél lőn letéve. · 

A vegyészek egyhangu bírálata : 
A .Pályázó az általa alaktalan ~in~l?ak nevezet~ .chino!dinnak csersav-vegyületét állitotta elő, 

s nem ~ kmallal, hanem. a csers~~as chmo1dmnal tette k1serleteit. - E szerint a szerző tévesen fogta fel 
a kérdest, ~ert nem a krnal (chmm) pó~sz.eréröl - · hanem annak oly vegyületéről van szó, mely épp oly 
?atályu, lll:u~t amaz ~s nem kellem~tlen ~zü. - A pályázó tévesen hiszi, hogy az alaktalan chinin azonos a 
Jegeces chmmnel, m~nt amannak v1zegyevel: - De ~em cs~k vegytani, hanem gyógyszertani tekintetben 
sem o!dotta meg a palyázó a kérdést. -A krnal és sómak kitűnő gyógyhatásuk mellett azon előnyük van 
hogy jeg~ce.dett áll~potban mint vegyileg tiszta készítmények állíthatók elő ; a cbinoidinről pedig még azt 
sem ~u~.m bizton.' mifé.le és hányf~le testne~ ele~ye. - A szerző négyféle készítményt mellékelt : az I. szám
mal Jel~lt mutatja a tisztátlan. k~nsavas kmal jellegzö kémbatásait; - ellenben a II. sz. alaktalan cser
savas kmalban, -:- a III. sz. k~ve c~korkákban - s a IV. sz. csokoládé-lepény kékben, illetőleg azok alak
talan csersavas ~rnalában a kma.lt J~lleg~ő ké~hatásokat e!őidézni semmikép sem sikerült; a mi oda mu
tat, ?o.gy a pályazónak vegykészitmenyeiben eppen azon krnal nincs jelen, mely a pályakérdésben értve 
és kitűzve volt. - Ennélfogva a vegyészek azon véleményben vannak hogy a pályázó vegytani szempont-
ból a kitűzött kérdést nem oldotta meg. - ' 

A gyakorló orvosok bírálata: 
. Előre m~gjeg~ezztik, hogy a gy. orvosok kés.ön jutottak a pályázó ugynevezett kinal-készitmé-

nye1~ez, s nem tobb mmt nyolc nap alatt tehettek k1sérletet mely sokkal rövidebb idő semhogy annak 
alapján döntő kísérleteket tenni lehetett volna. ' ' 

A négy gyermeken - s két felnőtt egyénen, - kik részint mindennapos - részint harmadnapos 
heveny váltólázban szenvedtek; -a majd kávé cukorkákban majd csokoládé-szeletben adott alaktalan 
csersavas ~inainak néhán~ napi adagolás~ra a vá!tólázi rohamok többnyire elmaradtak, egy esetben pedig 
csak enyhültek. - E készitmények beadasából k1deriilt, hogy a gyermekek a kávé-cukorkákat részint 
k~m~~!ségök, részint összerágás után a szájban visszamaradt fanyar izök miatt vonakodtak bevenni ; an
nal öromestebb vették be a csokoládé szeletkéket, melyek kellemesb izök miatt inkább örvendhetnek 
alkalm~zásna~ kiyált gyermekeknél, ha ~· i. a további orvosgyakorlati kisérletek és megfigyelések azok
n~k telJes ~yogys1keréről teendenének bizonyságot. - A gy. orvosok ajánlják e gyógyszereket a további 
k1sérlettevesre. -

Az áll. középp. választmány azon okból, hogy a pályázó nem a kinalt magát - hanem annak 
pótszerét, a csersavas cbinoidint választotta pályázatának tárgyaul, a valódi kinal pedig nem is létezik 
gyógyszer alaku II. III. és IV. sz. készitményeiben, azon meggyőződésben van hogy a pályázó nem 
a föltett kérdés~e.fele!t, azér~ ak~tüzött p~lyadijat nem itéli oda a pályázónak. -

1 

Azonban, mivel agya
korló orvosok. r~~id k1sér~et~1böl is ~alószmiine.k látszik, hogy a csersavas chinoidin, főleg pedig annak 
IV. szám?1al J~l.olt.csokolade-s~eletei ~ellemes izök mellett lázellenes gyógyhatással bírnak, az áll. középp. 
választmany a.ianlja a~okat, ~rnt a ~ma~ hasznos pótszerét, a gy. orvosoknak további kísérlet végett. -

. 5) A m. orv.osok es terme~ze~ v1zsgalók XII. ngyülése nevében az áll. középp. választmány Májer 
Istvan esztergomi kanonok ur rnd1tványára és ugyanannak szíves adakozásából 100 ftot tűzött ki annak 
a ~i a. gaz~aság~ é~ iparinövényekről a legjobb fel világosi tó, utbavezető és ösztönző értekezményt fogja ké~ 
szitem a nep szamara. -
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A pályakérdés beküldési határ ideje f. é. jun. 30-án letelvén, egyetlen értekezmény sem lőn be
küldve; miért ajánlja az áll. k. választmány a nagytekintetű közülésnek a Májer István ur pályakérdését 
és diját a következő évre ujra kitűzni. -

Az áll. középp. választmány 1868. Aug. 11. tartott üléséből. 

Kubinyi Ágoston, 
a középponti bizottmány elnöke. 

Poor lm1·e, 
választmányi jegyzö. • 

A magyar orvosok és természetvizsgálók Rimaszombatban tartott 
nagygyűlése által kitűzött bányászati pályakérdésre beérkezett két 

munka bírálatai. 

a. 

A m. orvosok s természetvizsgálók nagytekintetü központi választmányának 
Pesten. 

Az e f. év máj. 23-án tartott ülés jegyzőkönyvének 2-ik pontja értelmében a m. orvosok s termé· 
szetvizsgálók azon kittizött kérdésére : 

„Hogy derittessenek fel azon okok, melyek Gömörmegye bányászatának felvirágzását eddig aka
dályozták, - s soroltassanak elő azon módok, melyek alkalmazása által ezen bányászat felvirágzása 
elömozdittatnék," 

beküldött két pályairat birálatával megbizatván, - van szerencsém ezt a következőkben össze
foglalni : 

A beküldött két pályairat közt a kitüzött kérdésre a gömöri bányaipar viszonyainak elfogulatlan, 
~u~o~ány?s s _szakképzett felismerésére alapitott érvekkel s javaslatokkal a „ Virágzó bányaipar sat." 
JehgeJü palyaHat felelt meg tökéletesebben ; mert habár ezen kitünő munkálat minden állitásait sem tar
tom ~elyeseknek; ez mégis a kitüzött kérdést sokkal alaposabb érvekkel s javaslatokkal oldja meg, mint 
az !,Aldás szerencse" pályamű, a mely bányászatunk legfontosabb ágát, a vasérczbányászatot mellőzvén, 
a vis~onyok elfogult. felfogása, az elméleti s gyakorlati szakképzettség mondhatni tökéletes hiánya mel
lett teves alapeszmémek alkalmazása által oly javaslatokat inditványoz, a melyek a mennyire ujak lénye
gükben tévesek! ~ a menn:rire jók, nem i~ ujak s régtől fogv~ az érdekeltek közohajtását képezik. 
. Ezen bHalat~mat rndokolandó ki kell emelnem az „Aldás szerencse" munkálat azon roppant hi
a~yát : hogy a. gömön vasérczbányászat elemzését s tárgyalását mellőzhetőnek tartja ; figyelembe nem 
vevén, hogy viszonyaink közt a vasérczbányászat és az ezzel kapcsolatban lévő vasipart illeti az első 
hely, - s hogy a fémbányászat a legszerencsésebb módok alkalmazása mellett is alárendelt helyzetéből 
fel nem verglldhetik. 
. Mi értelme le.het a szerző azon állitásának, hogy a fémbányászatot a biztos hasznot nyujtó vas-
1par.aka~ályozza? Hiszen épen a kifejlesztett, jövedelmező s erős vasipar fogja maga után vonni az ér
telmiség es a tőkék szaporitását, a melyek jelenlegi hiánya miatt a szerző állitása szerint a fémbányá
szat pang. 

A rég érzett s a gömöri bányaiparosok által minden alkalommal kifejezett ohajtás, hogy a hiányzó 
szakképzett. bányaőrök és munkás osztály nevelésére egy képző intézet felállittassék, csak helyeselhető ; 
d~ ez~n tanmtézet székhelyéül inkább Rozsnyót ajánlanám, a mely a gömöri bányászat azon központját 
~epez1, a melyhez a vasérczbányászat s kohászat, a dobsinai fém- és a borsodi kőszén- bányászat s vas
ipar egy távolságban fekszik. 

Hogy szerző az egynehány 10000 mázsa fémérczek elszállitásának könnyítése végett a szepesi 
olvas~d~khoz a köz~tak járható állapotba helyezését elégtelennek, s egy roppant drága vasut építését 
Dobsmaról a szepesi olvaszdákhoz szükségesnek tartja, ez bizonyosan csak egy kedvencz eszméjének ki
folyása lehet. 

. Az 1854-iki ált. osztr. bányatörvény azon btinbak, a melyet szerző bányászatunk minden akadá-
lyaival s büneivel megterhelhetni vél. 

1 
I~az, ~annak az emlitett bányatörvénynek formalitási hiányai, de ezeknek javitása a törvény 

a apeszmé1vel igenis megegyeztethetö. 
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Az érvényben lévő bányatörvény alapeszméje: hogy a bányászat szakképzett értelmi erők által 
vezetve e1egendö .t~ke segi~~égével üzessék és a bánya birtoklás minden megtámadás ellen biztosittassék. 

. _Es ez~n ua~ya ~ torvénynek ~elyes is, mert a szakképzettséggel nem biró empirikusok bánya
kutatasa1 és banyamivelese szerencse Játék és erőpazarlás, a melyeket a törvénynek elömozditani nem 
lehet. 

J;.. szerző_ végre igen kényelmes.en mindent a kormány teendői közé soroz; - neki nem elég, 
hogy az allam ~öltségén eg_y _k_épző tanrntézet felállittassék, vasutak Sömmeringféle hegyeken át kiépittes
senek, .e9Y. 01:szagos geolog1a1 mtéz~t felállittassék ; - ő a gömöri bányászat érdekében kívánja, hogy a 
geolog1ai mte~et az ércztelep~ket kikutassa és a dobsinai kobalt-nikel bányászat felsegélése tekintetéből 
a kormány meg egy kobalt-mkel gyárat is épitsen és ezen buzgalmában elfelejti hogy ezen jövedelmező 
bányászat bir~okosai ezt magok is megtehetik. ' 

Az „Aldás szeren~se" szerzőjének a 3%-nyi jövedelmi, és a 4 ftnyi egy bányatelek utáni adó is 
terhes, s meg .n~m gondolJ~, hogy oly csekély adónak a nemzetdazdászat egy üzleti ága sem örvend. 

A „ Viragzó bányaipar sat." jelige alatti pályamunka helyes elosztása és ritka szakismerete által 
kitlinvén, helyesen felismeri bányászatunk akadályait és ezeknek elháritására többnyire czélszerü kivi-
hető s a bányászat önerejéből meritett eszközökkel törekedik. ' 

- . Mi.dön a fösulyt ~ vasérczbányászatra és az ezzel kapcsolatban lévő vasiparra fekteti, ezek nagy 
hordereJü fontosságát felismervén, a fémbányászatra is kellő mértéket illeszt. 

. . Az. ált. bányatörvény feletti elfogulatlan ítélete, ennek bányászatunk érdekében inditványozott 
modositása1, mély szakképzettséggel és a tapasztalásból meritett okokkal támogattatnak. 

Nem oszthatom azonban szerzö nézeteit a bánya regaléra nézve: mert eltekintve az 1854-iki 
osztr. bányatörvény ideiglenes érvényességét.öl, a magyar törvények a bányaregalét sem a fémekre, sem 
a vasérczre, sem pedig a kőszénre nézve nem ismerik. A királyi jog - regale - a fémekre nézve, soha 
törvény által el nem ismert visszaélés volt. 

A „bánya regale" a földbirtoklási jog megszorítása, - de ezen legfontosabb jog megszoritásat 
csak az állami „suprema necessitas" indokolhatná. - Angolhonban a regale csak az aranyra és ezüstre 
szorítkozik, - és mégis a többi ásványok bányászata e világon páratlan virágzásnak örvend. 

De Magyarországban is, daczára a földbirtoklási jognak, a kőszénbányászat az utólsó években 
ritka lendületet és élénkséget nyert. · 

Nem helyeselhetem, hogy szerzö a földbirtoklási jog megszorításával a kohók helyiségeinek s a 
vizesések adományozását is a bányaadományozási tárgyak közé kivánja soroltatni ; mert következetesen 
ezen előjogokat minden ipar vehetné igénybe. 

Az ipar terén általjában az állami segitségnek barátja nem levén, nem helyeslem, hogy szerző a 
a bányászat hitelének emelésére a kormány segélyével egy iparbank felállítását javallja: mert ezen inté
zet az ér4ekeltek egyesülése által létesíthető. 

Es ugyanazon oknál fogva nem helyeslem, az illető bányakerületekben a kormány által építendő 
fötárnákra vonatkozó ajánlatát sem ; mert ezek is az érdekelt erők egyesítése által létesíthetők. 
. Nem értem szerzőnek azon ohajtását, hogy a bányaipar a pénzügyministeriumtól az iparministe-

rmm hatáskörébe áthelyeztessék; mert tudtommal ez jelenleg is igy van, és a pénzligyministeriunmál csak 
is a kincstári bányászat kezeltetik. 

Midőn a szóbanlévö pályairat ezen szerintem nem helyeselhető nézeteit elősoroltam volna, ezek
nek csekély száma, és - a regalét kivéve - csekély fontossága is bebizonyitja, hogy e terjedelmes mun
kálat legnagyobb részét helyesnek és a kitűzött kérdés megoldására vezetőnek és a pályadíjra érdemes
nek is tartom. 

Osgyan, 1868. Julius hó 23-án. Volny József. 

b. 

A kitlizött pályakérdés igy szól : „Derittessenek fel azon okok, melyek Gömörvármegye bányásza
tának nagyobb felvirágzását akadályozták és soroltassanak elő azon módok, melyek alkalmazása által 
ezen bányászat felvirágzása elömozdittatnék." 

A pályázó munkák egyike, melynek jeligéje: „ Virágzó bánya ipar és földmivelés alapfeltételei egy 
önálló államnak" a feltett pályakérdést igen alaposan és részletesen fejtegeti. Ezen munka tartalma 3 fe

jezetre oszlik, melyeknek elsejében szerző a Gömörmegyébe létező bányaiparnak átnézetét adja, másodi
kában pedig fejtegeti azon általános okokat, melyek e bányaipar fejlesztésére kedvezőtlenül hatnak, a 
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harmadik fejezetben végre elöadatnak az egyes fémeknél azon kü~ön?s okok, melyek ~agyobb terme!ésö
ket akadályozzák, és részletesen felsoroltatnak az egyes különös mditványok a.bányaipar felsegélésere. 

Ezen fejtegetések oly rendszeresen vannak Ö$SZeállitva, a gömörmegyei bányászat állapotának, 
annak fejlődésére károsan ható okok kimutatása és azoknak elbáritását czélzó módok kijelölése oly szak
avatottsággal és részletességekkel vannak előadva, hogy ezen pályamunka nem csak a feltett feladatot 
kimeritöleg oldja meg, hanem önálló maradandó becscsel,is bir. . 

A pályázó munkák másodika, melynek jeligéje „Aldás szerencse" sokkal általánosabban tárgyalJa 
a feltett kérdést, nem bocsátkozván mélyebben a tárgy részletes fejtegetésébe, s ennélfogva nem oly nagy 
becscsel bir, mint az előbbi munka. . 

Az alulirt biráló tehát a kittlzött pályadijt a „Virágzó bánya ipar és földmivelés alap~eltételei 
egy szabad önálló államnak" jeligével ellátott pályamunkának odaitélendőnek véleményezi. -

Pest, 1868. julius 15-kén. 
Hantken Miksa. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók Rimaszombatban tartott 
nagyülése által a kinal kellemessé tételére kitűzött pályakérdésre 

beérkezett pályamunka birálatai. 

A Kocianovich-féle pályakérdésre beérkezett pálya munka birálatai. 

a. 

Tekintete s választmány ! 

A f. é. máj. 28-án tartott választmányi tilés jegyzőkönyvi kivonatával hozzám birálat végett át
küldött pályaműre és az eb bez mellékelt négyféle kinalkészitményre nézve, van szerencsém a következő 
véleményes jelentést tenni. 

A kittlzött pályakérdés : 
„Miként lehet a kinalt oly módon elkészíteni, hogy azt a nélkli.l, hogy gyógyhatásában hátrányt 

szenvedne, - kellemes izűvé tehesslik, és igy gyermekek számára is könnyen adagolbassuk ?" 
A bekUldött pályamű jeligéje : . 
„Omne tulit punctum, qui miscuít utile dulci ... Horat." . 
Szerző a kitlizött pályakérdést az által vélte megol~ani, hogy az általa .alakta~an k.malnak_ n.e

vezett chinoidinnak csersav vegyületét állitotta elő, mely álhtólag ugyanazon hatassal bn, mmt a chmm 
és teljesen iznélküli. 

Szerző azonban igen tévesen fogta fel a kérdést, mert itt nem a chini~ ~ótszeréről van szó, a mi
lyennek a cbinoidint némileg tekinteni lehetne, hanem a kérdé~ az, hogy a chrnmnek oly veg.y~lete. (ne~ 
pedig borulási terménye) állíttassék elő, mely ép oly hatályu, mmt amaz és nem kellen;ietlen izü. Pal!~zo 
szóval bebizonyítottnak tekinti, hogy az alaktalan chinin, azonos a közönséges, vagy Jege~ze~ett cbmi~: 
nel, minek támogatására azt is felhozza, hogy képletük megegyező és az első csak az utobbi egy.sze~u 
vizegyének tekinthető. Ezen felfogás a tudomány mai állásánál, még az esetben sem volna semmi szm 
alatt helyeselhető, ha az ugynevezett alaktalan cbinin képle~e sok.k.al biztosabban megállapítható volna, 
mint jelenleg van ; mert az ugynevezett isomer testek léte bizonyitJa, hogy ugyanazon vegyalkat mellett 
a testek vegyjelleme, tehát vegyi lényege tökéletesen eltérő lehet. Eg:fszerü példa er~e a c:yansavas.am
monium mely hevítés által az isomer hugyanynyá változik. Hogy pedig a viz elememek felvétele altal 
mennyi;e megváltozhat valamely test vegyjelieme, legfeltünőbben bizonyitja a sok közül azon e~yszei-ü 
tény, hogy a kéksavból a víz elemeinek felvétele által a csaknem hatástala.n hangyasavas ammomum ke
letkezik. 

Nem tekintve azonban ezen vegytani tekintetbéíl semmikép nem igazolható tévedést, és feltéve, hogy 
az alaktalan chininnek ugyanazon hatása volna, mint a jegeczes cbininnek, nem tekinthető a ké~·d~s 
megoldása gyógyszertani szempontból sem helyesnek. A chinin és sóinak kitünő gyógyhat~sukon kivül! 
azon rendkivüli előnyük van számos más gyógyszer felett, hogy jegeczedett állapotb~n mmt vegytam 
tisztaságu készitmények állithatók elő és ennélfogva biztosan adagolhatók, a netalán tisztátlanságok pe
dig bennök könnyen kimutathatók. A chinoidinre nézve, mely által szerző a chinint pótolhatni véli, még 
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azt sem tudni biztosan, miféle és hányféle testnek elegye, de annyit biztosan tudunk, hogy ugy a mint a 
gyárakban előállitják, az előállitás módja szerint igen változó alkatu, és alaktalan sajátságánál fogva 
mindenféle tisztátlanság lehet és legtöbbnyire van is benne jelen. 

A mellékelt készitmények vegyi vizsgálatánál kiderült, hogy az 1) számmal jelölt alaktalan kén
savas chinin, mely állitólag kiindulási pontul használtatik a többi készitmény előállitásához, mutatja a 
tisztátlan kénsavas chinin jellemző kémhatásait. Ellenben az alakt. csersavas chinin 11) a czukorkák : 
Ili) és a csokoládékban IV) a cbinint jellemző kémhatásokat előidézni, a legkülönfélébb eljárások által 
sem lehetett, mi oda mutat, hogy azokban azon chinin, mely a pályakérdésben értve volt, elő nem fordul, 
vagy legalább ugy átalakulva, hogy az vegytanilag chininnek többé nem tekinthető. 

A felhozott okoknál fogva alólirt azon nézetben van, hogy pályázó a kitüzött kérdést tévesen 
fogta fel, és hogy vegytani szempontból tekintve a kitüzött kérdést nem oldotta meg. 

Kelt Pesten, jul. 31-én 1868. 
A Tekintetes központi választmánynak kész szolgája 

Dr. Than Károly, 
m. k. e. vegyészettanár és bizottsági tag. 

• h . 

Birálati vélemény. 

A pályakérdést illetőleg „Chininösszeköttetéseket iztelenné tenni" vegyi és pharmacologiai te
. kintetben észleletek tárgyává ttizém ki, melyeknek eredménye következő : 

Az 1-ső számu készítmény kénsavat és Chinoidint tartalmaz s tökélyesen elégő. 
A 2-ik számu készitmény tannin és Chinoidin-ból álló összeköttetésnek látszik lenni. E készitmény 

is hamu visszahagyása nélkül elégőnek mutatkozott. Szerzéí szerint azonos összeköttetésü ~észitmény ál
landóan nem eredményezhető, minélfogva ajánlatosabb volna föntebbi két test lemért oldatait szárazra be-
párolni. . . . . . . 

A 3-ik és 4-ik számu készitmények szmte tannint és Chinoidint tartalmaznak. 
Pharmacologiai tekintetben 2 számu kávé .kész~t~én:y kissé ke~ény és neh~zen oldékon!; a 

4-ik számu Chocolád-készitmény csekély mérvben kielégitő. Mmdkét készitményre a kovetkező meg,iegy
zést kell tennem : 

a) hogy a lepényke alakoknál a bekeblezés után lehető t~rtós i~eig a chinoidin utóiz.e lép föl. 
b) Kivána.tos lett volna, hogy a tannin?sszeköttetés~ke~ kivül k1~ebb mérvben specifi~us hatásu 

Chinoidin összeköttetésekkel is tétettek volna k1sérletek, mmtan a tannin némely esetben, mmt contra 
indicált is szerepelhet. 

Molná1· János. 
a rokusi gyógyszertárnak gondnoka. 

e. 

Hibás az alap, melyet pályázó a kérdés megfejtéséhez kiin~ulási pont~l választott. Ugyanis pá
lyázó oly kina.1-készitményt vett munkájának alapjául, mely ámbár a kmalnak ~gyik alaktalan. módosulata; 
azonban mind vegyi szerkezetére nézve, mind pedig tisztaságára nézv~ oly bi~onytalan. kész1tmé~y, hogy 
alkatának e bizonytalansága és változhatósága következtében az orvosi hasznalatból mar régen kimarad~. 
Ámbár pályázó e kinal-módosulatot tisztitás által akarja javítani és e tisztitott kinal módosulatból ~ész1-
té a kénsavas kinal-módosulatot és ebből a csersav sóját (Tanninsó); de az ezen űton nyert készitmé
nyek a fennérintett chinoidinnak változatos és bizonytalan alkatánál fogva szintén bizo~ytalanok és vál
tozható vegyalkatűak leendenek. Sokkal inkább felelt volna meg ~ályázó a f~ltett k~rdesnek, ha. munká
latának alapjául a jegeces kinal módosulatot vette volna, mely biztos vegyi alkatanál fogva biztosabb 
eredményekre vezetett volna. 

Hogy ez alaktalan chinoidin tanninnali vegyülése által eredő szer, mely azonban inkább csak ke
verékének tekinthető e két testnek, mennyire felel meg czéljának a gyógyászatban , azt nem feladatom 
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megbirálni, csak azt vagyok bátor megjegyezni, hogy e tannin.készitmén!, mely csakis nagyobb adagok
ban képes hatást előidézni, nem fog-e nagy mennyiségli Tannm tartalmanál fogva épen ellenkező hatást 
előidézni a gyomor zsongitása következtében. . . 

Én tehát a kinal készitményt, mint nem biztos vegyalkatú és !1em mmd1g egyenl~ei;i előállith.ató 
készitményt, nem tartom olyannak, mely által pályázó a ké~dést megfeJtett~ voln~; ~nnál is mkább, ~mt
bogy a pályakérdésben nem a cbinoidin adagolása volt k1tlizve ; sem pedig e keszitmény nem oly 1zet
len, hogy a gyermekek szivesen vennék be; miután utóizt hagy hátra. Véleményem az, hogy a chinin 
keserli izét csakis hatásának rovására és vegytani alkatának tökéletes átváltoztatása által lehet megsem
misiteni. - A feltett pályakérdést csakis azon módszer által tarthatom kivihetőnek, hogy a chinin ké
szitmények oly burokkal veendők körtll, mely a száj nyálja által nem olvad, mig a gyomor nedveiben 
könnyen fölolvadván a szervezetbe f ölvétethessék a változatlan vegyalkatú chinin. 

Pest 1868-ik Augustus hó 10-én. 
Já?-may Gusztáv. 

d. 

Jelentés • 

A magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi választmánya 1868. május 23-án tar
tott lilésének 14. p. alatt hozott - alulirottal f. hó 3-án közlött - határozatára, vagyis a Kocianovich gyön
gyösi gyógyszerész ur által 20 db aranyra érdemesített keserűtlen, de hatályos chinaloldat készitésére 
szánt pályakérdésére következő jeligével „Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci" beérkezett pálya
műhöz mellékelt készitményekkel tett gyógykisérletekről : 

A kézbesités óta lefolyt időköz - 8 nap - sokkal rövidebb, semhogy ily fontos, föleg a gyer
mekgyógyászatra nézve felettébb értékes gyógyszer felett kimeritő kisérleteket szerezni s ennek alapján 
döntő véleményt nyujtani képes volnék. 

A gyermekkórházban ez idő alatt alkalmas bennfekvő kóreset egy sem fordulván e l ő, a kérdéses 
szerek közlil a csokoládé s kávébonbonokkal kétkét járólagos, mindennapos váltólázban szenvedő gyer
meknél tétettek kisérletek. 

A kóresetek következők : 
a) V. G. 3 éves, kalocsai fiucska, elég jó kifejlődésli de kissé halványsárga bőrszinű, már kétiz

ben állott ki a nyári évszakok alatt váltólázrohamokat, mindannyiszor chinal vétele által szabadulván 
meg. Most négy roham után, melyek egész szabványosan délelőtti 11 órakor jelenvén meg, esti 8 óráig 
tartottak: f. hó 5-én a rohamot közvetlen megelőző öt óra alatt, egy-egy órai időközökben nyujtatott ösz
szesen öt darab chinin-csokoládé. - Ezen napon a láz két órával később jelentkezett, gyengébb belterjü 
volt ( érlités délután öt órakor 112) s egy órával hamarabb szlint meg. Másnap délelőtt ismét öt db. cso
koládé, egy-egy órai időközben, mire a láz délutáni két órakor, tehát ismét egy órával később oly gyenge 
fokban muta*ozott, hogy a gyermek le sem fektidt, s csak bágyadt lehangolt kedélyállapota mutatta 
roszullét ét. (Erlités délután 5 órakor 100). Harmadnapon ugyanazon adag ismételtetett, mire a láz telje
sen elmaradt ( érlités 80.) A gyermeknél mérsékes léptultengés is van jelen. 

b) B. F. 41/2 éves pesti fiucska, középszerlien kifejlett és táplált , lépe rendes térfogatu, eddig 
váltólázban n_em szenvedett. Három nap óta déli 12 órakor bágyadtságtól megelőzött láztól lepetik meg, 
mely egész éjen át tart. - A chinin-csokoládékból a délelőtti órákban óránként nyujtva naponta öt db. 
fogyasztatott el. 

Első napon a láz nem igen mutatott alábbhagyást; másodikon rövidebb ideig tartott jóval gyen
géb? belterjti volt; harmadik nap el maradt, de a még hátralevő étvágytalanság ellen sod~ rheum-mal 
nyujtatott. 

c.) T. ~· ö.t éves pesti leányka, erős kifejlődésű, jól táplált, lépe rendes térfogatu. Két év óta 
~ ízben á~lott k1 mmd~nnapos váltóláz roha?1?kat. Most a lázroham borzongástól megelőzve esti 8 órakor 
Jele~tkez1k, s egész éjen át tart. - A chmm-kávébonbonokból egy-egy órai időközökben napközben 
nyujtatott összesen 8 db. két napon át ; az első 8 db. bevétele után feltlinőleg gyengébb belterjü volt a 
láz, a második 8 db. elfogyasztása után a láz nem jelent meg. 

d.) M. Zs. 8 éves pesti fiu, erős kifejlödésli, jól táplált, váltóláza ezelőtt nem volt. Két hó előtt 
körlilirt jobboldali mellhár tyalobot állott ki. Legközelebb Szolnok-Abonyban időzött 8 napon át, onnét 
f. hó 7-én mindennapos váltólázzal tért meg a déli órában jelentkező rohamokkal. Két napon át szintén 
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egy-egy órai időközökben bevett összesen egy nap 9 db. kávébonbont mire a láz elmaradt de két nap 
mulva (ma augustus 11-én) ismét megjelent. ' ' 

. „ Mindk~t gyermek ?~r ért~lmes és engedelmes, a kávébonbonokat részint keménységlik, inkább 
ped1?' o~szerágas után a szajban visszamaradt kesernyés fanyar iztik miatt nem akarta bevenni s azokat 
porra zuzva vízben sokkal könnyebben tlirték. ' 

A poralaku készitményből az első adag (augustus 10.) csak tegnap nyujtathatott miért erről adat-
tal még nem szolgálhatok. ' 

~zekből folyólag vélelll:é~yem. röviden abban összpont?sul, hogy a kérdéses készitmények közli} 
a csokolad~bo~bonok kellemes 1zu~ m1~tt a gyermekeknél legmkább örvendhetnek alkalmazásnak, ha
bogy a tovabh1 észlelések azok teljes sikeréről teendenek bizonyságot. 

Egyelőre a további kisérlettételre ezen szereket joggal ajánlhatom. 

Pest, augustus 11-én 1868. 
Bókai János, tr. 

a gyermekgyógyászat ny. rk. taná1·a és a pesti 
gyermekkórház igazgató föorvosa. 

. . P o o r I m re tr. szintén két felnőtt egyénben, kik harmadnapos vlázban szenvedtek alkalmazta 
egy1knel a kávé-cz~korkál}, - másiknál a csokoládé-szeletkék alakjában az alaktalan csers. kinalt 3-4 
akkora adagban, mmt egy éves gyermekeknél. A lázrohamok elmaradtak. ' 

IV. A szőlőművelés hanyatlása ellen. 

, . A m. or~oso_k és természe.tviz~g:álók XII. ngyűlése érteslilvén, hogy a hazai szőlőművelés ha
nya~lasanak egy1~ fő?k~, e~en műve~es1 ág ~dóv~_l való túlterheltetésében fekszik: a ngyűlés a gazdá
sz~t~ szakosz~á~y md1t~anya~_a m~gb1zta ~z all: kozépp. vál~sztmányt, egy a m. kir. felelős kormányhoz a 
szőlöadó leszalhtása vegett folter.Jesztendo, s tenyekre alap1tott munkálat készitésével. -

Az áll. középp. választmány az imént nevezett munkálat készitésére az orsz. m. gazdasági egy
letet kérte föl. 

Erre az or~z. m. gazdasági egylet alelnöke Korizmics László ur tudatván, hogy az orsz. m. ga.zd. 
e~yl~t kebelében bizottság al_aku.lt meg, mely a mezei gazdaság minden ágát felkaroló memorandumot 
keszit az ~rsz.ággyűléshez, ajánlJa a m: ~r~osok és természetv~zs~álók áll. középp. választmányának, 
hogy ez varna be e memorandum elkésziteset; s ha az abban k1feJezett, s a szőlőművelés emelésére vo
natkozó néz ~tek ~elyeslés.ével találkozná~ak! szint~zon érteményben tehetne maga részéről is lépéseket. -

Az all. kozépp. valasztmány Konzm1cs ur Javaslatát elfogadván, elhatározta bevárni az orsz. m 
gazdasági egyesület memoran~~mána~ elk~szit~sét s aztán a. ngyülés. megb~zása szerint járni el. -

E memorandum létre .Jötte felol ma1g hivatalos tudós1tást az all. közepp. választmány nem kapott. 

Kelt Pesten 1868. Aug. 11. 
Az áll. középp. választmány nevében. 

Kubinyi Ágoston, 
a középponti bizottmimy elnöke. 

V. Rimaszombatban gazdasági tanintézet. 

VI. A szerbtövis kiirtása. 

Poor Imre, 
választmányi jegyzö. 

A J?· orvosok ~s természetvizsgálók XII. ngyülése megbizásából az áll. középp. választmány: 
a) mdokolva ajánlotta a m. kir. felelős Ministeriumnak Rimaszombat várost a tervezett felsöma

gyarországi gazdasági tanintézet szék helyelil választani · -
b) fölkérte a m. kir. fel. kormányt az országszerte elte1jedt szerbtövis (xanthium spinosum) egye

temes kiirtásának elrendelése végett. -
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálat11i. 8 
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Az áll. középp. választmány mindkét kéréséröl a nmlgu fel. kormányszéktől biztató feleletet nyertj 
- a szerbtövis kiirtása pedig országszerte meg lett parancsolva. 

Kelt Pesten 1868. Aug. 11. 
Az áll. középp . választmány nevében 

Kubinyi Ágoston, 
a középponti választmány elnöke. 

VII. Term~szettudományi műszótár. 

P 001· Im1·e, 
választmányi jegyző. 

A m. orvosok és természetvizsgálók XII. ngyülése megbízta az áll. középp. választmányt, hogy 
ez szak embereket szólitson fel egy a ngyűlésen indítványozott természettudományi magyar műszótár léte
sítése végett. -

Az áll. középp, választmány a megbízás folytán felszólította a haza természettanárait és szaktudó
sait a nyilvános hírlapokban, hogy szíveskedjenek természettudományi müszavaik lajstromát f. é. Aug. 
1-ig az álJ. középp. választmány elnökéhez beküldeni. -

E felszólítás eredménye az Jön, hogy az áll. középp. választmány elnökéhez négyféle szógyüjte
mény küldetett be : 

l) F. é. jun. 18-án Szabó Ignác fölgymnasiumi tanár ur Eg.erböl beküldött négy írott ívnyi termé
szettani műszó gyüjteményt; 

2) F. é. jul. 23-án Polák Ede tr. kegyesrendi főgymnasiumi igazgató-tanár Kecskeméten, bekül
dött harmadfél irott ivnyi természettani müszógyüjteményt. -

3) F. é. jul 18-án Fehér Ipoly, benedekrendi természettanár Pannonhalmáról beküldött ötödfél 
irott ivnyi természettani műszó gyüjteményt; - végi:e 

4) F. é. Aug. 11. Poor Imre tr. beküldötte az általa 1861 és 1 63-ban kiadott „Zsebszótárát a 
szükségesb orvosi müszavaknak." 24 nyomatott iv kis nyolcadrétben és két füzetben. 

. ~ négyféle mü~zó-gyüjteményt e jelentéshez mellékelve azon kéréssel terjeszti az áll. középp. 
valasztmany a nagytekmtetü közülés elé, méltóztassék a tervezett természettudományi magyar műszótár 
létrehozatalának további tényezőit ujabb elhatározás által kijelölni. -

Kelt Pesten, az áll. középp. választmány 1868. Aug. 11. üléséböl. 

Kubinyi Ágoston, 
a középponti választmány elnöke. 

VIII. Hofmann Mihály ojtó gépe. 

Poo1· Im1·e, 
választmányi jegyzö. 

A ~· orvosok és te.rmészetvizsgálók XII. ngyülése megbízta áll. középp. választmányát, hogy a 
Hoffmann Mihály podgorzei orvos által az orvosi szakülésen bemutatott ojtógépnek (vaccinator) értéke 
felől véleményt kérjen a pesti orsz. ojtóintézet igazgatójától. -

A~ áll. középp. választmány ez ügyben a ngyülés szándéka szerint járván el, Patrubány Gergely 
tr. urat, mmt az orsz. ojtóintézet igazgatóját arra szólitotta fel, hogy szíveskedjék Hoffmann M. urnak az 
orsz. ojtóintézetben alkalmat nyujtani bemutatott ojtógépének gyakorlati bemutatására. -

. Patrubány tr. ur készséggel teljesité az áll. középp. választmány ebbeli ohajtását, s jelenlétében 
f. é. M.áJUS 28-án Hoffmann M. ur a központi ojtóintézet működési helyén a nyilvános ojtások alkalmá
val OJtógépét bemutatta. Ebből kiderült, hogy ez ojtógép által az ojtási mivelet egy mozzanat helyett 
kettő alatt vitetik végbe, hogy előnye semmi, azért nemcsak összetételére hanem alkalmazására is hátrá
nyos. - Ezek alapján Patrubány G. tr. épen ugy mint a többi gy. orvosok ezen vaccinatorban csupán 
szükségtelen szaporítását látják az ojtóeszközöknek, és semmi jelentőséget nem tulajdonítanak neki. -

Patrubány tr. ur indokolt véleménye mellékelve van. · j. 
Kelt Pesten az áll. középp. választmány 1868. Aug. 11. tartott üléséből. 

„ Kubinyi Ágoston, 
a kozépp. választmány elnöke. 

Poo1· Im1·e, 
választmányi jegyző. 
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·). Patrubány tr •. véleménye a Vaccinator feWl. 

Méltóságos K u b i ny i Ág o s t o n urnak, mint a m. orvosok és természetvizsgálók 
központi választmánya elnökének. 

A m. orvosok és természetvizsgálók központi választmánya f. é. Január 25-én tartott ülésének ha
tározata folytán Dr. Rózsay József ur, mint a m. orvosok és természetvizsgálók XIIl-ik nagygyülésének 
egyik tisz~viselője f. é. május 26-áról kelt irásbeli megkereséssel felszólitott : miszerint Hoffmann Mihály 
podgorczei orvos urnak a központi oltó-intézetben alkalmat nyujtsak oltó gépének gyakorlati bemutatá
sára, - s ~ogy ezen eszközre vonatkozó véleményes jelentésemet Méltóságodnak mint a m. orvosok és 
természetvizsgálók központi választmánya elnökének küldjem meg. 

Ennek alapján van szerencsém jelenteni : 
1-ör. Hogy a fentebbi fölszólitás folytán f. é. május 28-án Hoffmann Mihály orvos ur, a központi 

oltó intézet működési helyén, a nyilvános oltások alkalmával jelenlétemben oltó gépét gyakorlatilag be
mutatta. 

2-or. Hogy a bemutatott s ugynevezett oltó gép, egy Dimsdallféle módosított oltó eszköz. 
3-or. Hogy mint ilyennel az oltási mivelet, egy helyett, két időszakban eszközölhető. 
4 er. Hogy az ösmert Güntzféle oltó gerelyhez legközelebb áll, osztja annak hátrányát, de elő

nyét nem birja. 
5-ör. Hogy azon álitólagos előnye, miszerint általa a gyermekek irtózása és félelme az oltástól 

kikerllltetik, illusorius; mert a nagyobb gyermekek rendesen minden eszköztől irtóznak, - a kicsinyek 
3-6 hónaposok ellenben egy eszköztől sem félnek. 

6-or. Hogy, ugy látszik miszerint a szóban levő oltó gép elaggott oltó orvosoknak, kiknek kezök 
reszket, könnyebbségére lett leginkább feltalálva, - csakhogy ezen előny is igen korlátolt, ha meggon
doljuk, hogy reszkető kezü öreg uraknak rendesen láttehetségök is gyengült, melynek folytán a metszés 
helye után kell tapogatódzniok. 

Ezek alapján alólirott a Hoffmann Mihály podgorczei orvos ur által feltalált oltó gépben az oltó
eszközöknek szaporítását látja, de annak jelentőséget nem vél tulajdonithatni. 

Kelt Pesten, 1868. évi Julius 21-én. Megkülönböztetett tisztelettel 
Méltóságodnak kész kötelességü alázatos szolgája 

Dr. Patrubány Gergely. 
mint a központi oltó intézet igazgatója. 

IX. Pólya tr. inditványa. 

Az áll. középp. választmány f. é. Május 23. tartott ülésében Pólya József tr. ur választmányi tag 
azon tényből indulván ki, hogy hazai törvényszékeinknél maig hiányzanak mind a közegészségi, mind a 
közigazgatás-orvosi, mind a törvényszék-orvosi szakemberek, kik a közegészségi- és törvényszék-orvosi 
stb. ügyek tárgyalásainál akár szóbeli fölvilágosítást akár írott véleményt adnának: inditványozza, hogy 
a m. orvosok és természetvizsgálók nagytekintetü közülése tegyen sürgető lépéseket arra, hogy a kijelölt 
orvosi szakmák (melyek az igazságszolgáltatás hátrányára mindeddig hiányoztak főtörvényszékeink
nél) ezentul ugyanott képviseltessenek. -

Az áll. középp. választmány Pólya tr. ur indítványát elfogadván, ugyanazt pártolólag terjeszti a 
nagytekintetü köz ülés elé, méltóztassék azt indokoló véleményezés végett az államorvosi szakosztályhoz 
áttenni. -

Kelt Pesten, az áll. középp. választmány 1868. Aug. 11-iki üléséből. 

Kubinyi Ágoston, 
a középponti választmány elnöke. 

Poor Imre, 
választm<'myi jegyző . 

A tudomány és közegészségiigy képviseltetése a főrendi táblánál. 

Miután az országgyülési felsőház jelen szerkezeténél fogva vagy születési vagy hivatalnoki jog 
ád részvevési vagyis szavazati képességet: mindaddig míg e szerkezet áll, más tekinteteknél fogva a fel-
sőházba érdemileg bejutni nem lehet. ' 
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E ténynél fogva hasztalan lenne csak a megkisérlés is, sőt tolakodásnak vétethetnék minden e 
tekintetbeni lépés : a tudománynak általjában, a közegészségügynek kUlönösen a haza törvényhozó tes
tületének főrendi táblájánál képviseltetése llgyében. 

Egészen más eset lesz az, midőn a felsőház újraszervezése kerül napi_ rendre. Ekkor le~z ide~e, 
hogy az Akademiának egylittesen vagy osztályonként, - az egyetemmel egylittesen vttgy karonkent kep
viseltetését a magyar orvosok és természetvizsgálók nevében a központi bizottmány slirgesse, és erre a 
központi bizottmány a gyüléstől fölhatalmazást kér. 

Pólya tr. ur uj inditványa közülésre: 

A központi bizottmány figyelmezteti ez alkalommal a gyülést arra, hogy a főtö1-vényszékeknél hi-
ányzanak mind a közegészség- mind az orvos-törvény~zéki, or:vos-rendőri szakférfi~k. . . . 

A jogászok eddig külön szabadalommal birtak mmd ezen szakokat kepv1selhetm, ambár a szak
férfiak véleményét az illető esetekben kikérni voltak kénytelenek. 

Pedig a közegészség, orvos-törvényszéki, orvos-rendőri ügyek birói tárgyalásainál szükséges 
lenne az eseti szóbeli fölvilágitás ; a merev, írásban adott vélemény helyett. 

Azért ugy véli a központi bizottmány, hogy ha a gyűlés e tekintetben megegyező véleményével 
találkoznék; a főtörvényszékeknél a kijelölt szakokbani képviseltetést azonnal lehetne sürgetni, mihelyt 
a nagygyülés a teendőkkel megbízza. 

X. Arányi tnr. költségei Hunyadvár érdekében. 

A m. orvosok és természetvizsgálók XII. nagygyUlése elhatározta, Arányi tnr. urnak Hunyad
vára fölmérési, leirási s rajzolási költségeit megtéríteni, s e megtérítést részint a rajz-példányok eladá
sából, részint a ngyülési tagok egy fttal fölemelt beíratási díjából fogja eszközleni. Ugyanezen határo
zatában a XII. ngyiilés megbízta áll. középp. választmányát, hogy ez egyrészt Arányi ur költségeit, 
másrészt a Hunyadvári rajz-példányok mennyiségét tisztába hozza. 

Az áll. középp. választmány e megbízás folytán kebelébő l Poor és Rdzsay tudorokat ktildötte ki 
Arányi ur költségeinek hivatalos átnézése s a Hunyadvár rajz példányainak átvevése végett. A két 
kiküldött tag Arányi ur költségeinek hitelesitett okmányait átvizsgálván, s az eddig fölvett fizetéseket 
belőle leróván, ugy találta, hogy Arányi wr hátralevő költségei 3287 ftot s 33 k?·t tesznek. Más részről 
a ng·yülés birtokába jut a Hunyadvári rajzok- és leírásoknak még el nem adott 964 példánya, mely 
részint Arányi urnál (166 példány), - részint könyvárusoknál (798 példány) van eladás végett letéve. 
Hogy e példányok nagyobb keletnek örvendjenek, az áll. középp. választmány az egyes példányok 
árát 5 ftról 3 ftra szállította le, s elhatározta a hírlapokban gyakrabban hirdettetni. Minthogy pedig 
A. ur költséges vállalata adott lendületet egy történelmi nevezetessé gü ügynek, s az ő fölmérései rajzai 
és leírása előmunkálatul szolgálnak Hunyad várnak országos költségen létesítendő fölépítésére, mely 
ügyet a m. kir. nmlgu ministerium vett kezébe : az áll. középp. választmány helyesnek látta a magas m. 
kir. kormányhoz folyamodni, hogy az A. ur javára a XII. ngylilés által felajánlot!· áldozatunknak kifize
tendő része - 3287 ft - az orsz. pénzalapból födöztessék. Az e célból Kubinyi Agoston elnöklete alat~ 
kiküldött bizottságnak Ldnyai pénzügyminiszter ő nmga azt válaszolta, miszerint el van határozva hazai 
történelmünk eme műemlékét, Hunyad várát orsz. költségen fölépíteni; méltányosnak ismeri ugyan el ő 
nmlga, hogy az előmunkálatokért megfelelő díj fizettessék; azonban ő ez Ugyben addig mitsem tehet, 
míg azt az országgytilés el nem határozza. . 

A m. kir. pénztigyminister ur ajánlása nyomán az áll. középp. választmány a magyar birodalmi 
törvényhozó testtilethez nyujtotta be folyamodását, kérvén, hogy a Hunyadvár fölépítésének a m. termé
szetvizsgálókat terhelő előmunkálati költségei - legalább részben - az orsz. pénzalapból födöz
tessenek. 

Kelt Pesten, az áll. középp. választmány 1868. aug. 11. üléséből. 

Kubinyi Ágoston, 
elnök. 

Poor Imre, 
v. jegyzö. 
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XI. A magyar orvosok és természetvizsgálók középponti állandó választmányának 
jelentése a könyv- és levéltár ügyében. 

Mélyen tisztelt közgyiilés ! 
Alólirottak folyó év aug. 8-kán a magyar orvosok és természetvizsgálók a budapesti kir. orvos

egylet helyiségeiben lerö könyv- és levéltárát megvizsgálván: van szerencsénk tiszteletteljesen jelen· 
teni, miszerint: 

1-ször a társulat évkönyveit gyülésenként osztályozva a legjobb rendben találtuk. Meg kell 
itt jegyeznünk, hogy nagygyüléseink tisz. pénz- és levéltárnoka alólirottakat teljesen felvilágositotta 
azon év könyvekre nézve, melyek Eggenberger könyvárus bizományába adattak, úgyszintén azon 
évkönyvek mibenlétét is kimutatta, a melyek a könyv· és levéltárban őriztetnek. 

2-szor a levéltárt illetőleg örömmel jelenthetjiik, hogy azt oly tökéletes rendben találtuk, misze
rint annak bárme.ly okmányát az 1-sö pesti 1841-iki nagy-gyüléstöl kezdve az utolsó rimaszombati 
l 867-ki XII-dik nagy-gylllésig az előnkbe tett "Tárgymutató" nyomán azonnal elövehettUk. 

Dr. Rózsay József urnak, ki nagy-gyiiléseink körül annyi érdemet szerzett, ez alkalommal, külö
nösen a könyv- és levéltár alapítása és jó rendben tartása érdekében tanusitott buzgalma- és lankadat
lan szolgalmáért ezennel jegyzőkönyvi köszönetet kérünk megszavaztatni. 

Kelt Pesten, 1868-ki aug. 8-án. 

Kubinyi Ágoston, 
a középponti választmány elnöke. 

Batizfalvy Sárnuel, 
mint kikiildött tag. 

XII. Kubinyi Ágoston jelentése az emléktáblák ügyében. 

Tekintetes Nagygyülés ! 
A magyar orvosok és természetvizsgálók XII-ik nagygyülése határozatánál fogva, a Gö.mörme

gyében élvezetteljesen töltött tartóz.kodásu~k bálaemlékeül t_öbb. h~lyen emlék~ábl~~ határoztat~~n felál.: 
littatni, van szerencsém tisztelettel Jelentem, hogy ezek kőből kesz1ttetvén, az illeto, helyeken, kovetkezo 
f'elirásokkal, már fel is állittattak. 

Nevezetesen: 
1. A rimaszombati városházánál: 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XII-ik nagygyülése 1867-ik évi aug. 12-től 17-ig a 
tudomány- s vendégszerető lelkes Rimaszombat városában tartatott." 

„Emlékül a nagygyülés." 
2. Az agteleki barlang előtti sziklában: . . . 
A magyar orvosok és természetvizsgálók 1867-1 aug. 18-án a természet nagy reJtélyeit az agte

leki barl~ngban a tudomány fáklyájával vizsgálván, s mohosult sziklái előtt a magyar vendégszeretetet 
Ragály Gyula szivességéből élvezték." 

„Emlékül a nagygytilés." 
3. A krasznahorkai vár falába : . 
„Gróf Andrássy Györgynek, Kraszna~orka v~rurának, édes anyja özve~y gróf Andrá~sy I.stvá~nő 

nemes példája után kegyeletes és önzéstelen tentartóJának, a magyar orvosok es természetv1zsgalók itt
létök emlékelil 1867-i aug. 19-én." 

4. A sztraczenói ','ölgy egy sziklájába: . 
Coburg Góthai Agoston herczeg elnökünk! téged e sziklák dicsérnek!" 

" „A magyar orvosok és természetvizsgálók emlékül 1867-i aug. 21-én." 
Kelt Pesten, 1868-i aug. 17 én. 

Kubinyi Ágoston. · 
a magyar orvosok és természetvizsgálók 

középponti választmányának elnöke. 

I 
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Rózsay József pénztárnok számadása az 1867-ik évben Rimaszom
batban tartott XII-dik nagygyűlés bevételeiröl és kiadásairól. 

(A jegyzökönyv 21-ik pontjához.) 

Mélyen tisztelt nagygylilés ! 

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1867-ik évben Rimaszombatban tartott XII-ik nagygyli
lésének bevételei és kiadásairól, s e szerint a pénztár jelenlegi állásáról a kellő okmányokkal ellátott 
pénztárnoki számadást -j. alatt van szerencsénk benyujtani, melyből kitlinik, hogy : 

a bevétel . 5092 frt 68 kr. 
a kiadás pedig 3930 frt 43 kr 

volt, s e szerint a pénztári maradék . 1162 frt 25 kr., mely a kéznél levő : 4 frt 
54 kron kivlil a C, D, E alatti betét-könyvecskék szerint, a hazai pesti első takarékpénztárban van 
elhelyezve. 

A pályadíjakat illetőleg: a 200 frtos Rozsnyói és a 100 frtos Mayer-féle pályadijak 1 és K sze
rint szinte a takarékpénztárba letétettek. A Koczianovich-féle 20 darab, - és a Kovács S. Endre-féle 
100 darab aranyból álló pályadíj pedig a pénztárnoknál van letéve. A Balassa-féle pályadíj t. i. 100 db. 
arany, magánál Balassa tanár urnál van kamaton. 

A kedvező tapasztalat, miszerint nagygyliléseink évről évre látogatottabbak és főleg a rimaszom
bati gylilésen megjelent tagoknak nagy szárua arra birta a központi választmányt, hogy a XIl-ik nagy- . 
gyűlés évkönyvét - nem mint eddig 750 példányban, hanem 1000 példányban nyomassa ki. 

A mult gytllések évkönyvei részint Eggenberger magy. akad. könyvárusnál bizományképen van
nak letéve, mint a G mellékletből kitűnik, részint pedig a budapesti kir. orvosegylet helyiségeiben a 
könyvtárban tartatnak, összesen van még: 

a 11 ik pesti nagygylilésböl 200 példány 
a III-ik beszterczebányai „ 161 „ 
az V-ik kolozsvári „ 28 „ 
a Vl-ik kassa-eperjesi „ 75 „ 
a VII-ik pécsi „ 130 „ 
a VIII-ik sopronyi „ 230 „ 
a IX-ik pesti „ 200 „ 
a X-ik marosvásárhelyi „ 95 „ 
a XI-ik pozsonyi „ 56 „ 

Nem hagyhatjuk említés nélkül, miként a pesti első hazai takarékpénztár a tudomány nemes 
buzgalmától vezéreltetve, ez idén is 100 frttal járúlt a pénzalaphoz, mint ezt az F melléklet mutatja ; -
a tisztelt intézetnek évek óta tanusitott áldozatkészsége a magyar orvosok és természetvizsgálók hálás 
elismerését méltán kiérdemelte. 

Mély tisztelettel maradtunk a nagytekintetű gylilésnek 
Pesten 1868-ik augustus 12-én 

Halász Géza s. k. 
ellenőr. 

Pénztárvizsgáló bizottmány. 
K u b i n y i F e r e n c z, elnök 
Flór F erepcz, 
Kubinyi Agoston, 
Montedégoi Albert Ferencz, 
Kátai Gábor, 
Rózsay J ózsef, 
Ha lász Geiza, 
Ipolyi Arnold, 
~fartonffy Károly, 

Tavassy Antal, 
Batizfalvy Sámuel, 
Knöpfler Vilmos, 
Gerlóczy Károly, 
Ringelhann Antal, 
Szabó Alajos, 
Dapsy Vilmos, 
Kovács Seb. Endre. 

alázatos szolgái: 
Rózsay J6zsef , s. k. 

pénztárnok. 
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Számadás 
a. magyar orvosok, és természetvizsgálók 1867-ik évi augusztus hó 12-töl - 17-ig 
Rimaszombatban tartott XII-ik nagygyűlésének pénztári bevételei és kiadásairól s 

. ' l 
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6 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

általában a pénztár jelenlegi állapotáról. 

Bevétel. 

A· sz~mvizsgá~ó bizottmány 1867-ik évi augusztus hó 13-án tartott 
. ülésének J~gyző~önyve szerint pénztári maradvány volt . . 

A rimaszombati XII-1k nagygylilésre megjelent 685 tag, öt ftvl fize-
tett . . . . . . . . . . . 

A takarékpénztárban létező tőkepénz után 1868-ik évi junius hó vé-
geig járó kamatok . . . . . . . . 

Az első hazai pesti takarékpénztár adománya 1868-ik évben . . 
Eggenberger könyváros mint bizományos által 1868-ik évben eladott 

év könyvekért . . . . . 
Pénztárnoki úton eladott évkönyvekért, és pedig · 
Kolozs~ári : 1 példányért 1 frt. ( ' 
Soprom: 1 „ 2 „ 
Pozsonyi: 1 „ 5 „ 

Bevételi összeg 

K i a d á s. 

1867-ik évről visszamaradt számlák, és pedig: forditásért A, - lemá-
solásért b, c, d, . . . . . . . . . . 

1867-ik évről visszamaradt számlák, szolgálaté1·t: A, - nyomtatvá-
nyokért b, .c, d, e, levél bélyegekért: f, g, - irószerekért h, . 

A pozsonyi évkönyvnek Pestről - Rimaszombatba, és onnani vissza-
szállitásáért . . . . . . . . . . 

A pozsonyi XII-ik nagygylilés évkönyvének szerkesztéseért közgytl-
lésileg megajánlott tiszteiet dij fejében . . . . 

A titk~r, és pénztál'noknak közgyülésileg határozott utazási költség-
feJében . . . . . . . . . . -

A pénztárnoknak a pénz - és levéltár, továbbá a nagygytllés érde-
kében tett fáradozásáért közgylilési határozat szerint . . 

A rimaszombati, és rozsnyói 700 példányban megjelent napi köz-
lönyre való papir, szedés és nyomtatásért . . . . 

A rimaszombati napi közlöny szerkesztéséért s a szerkesztőnek uta-
zási költségül . . . . ' . . . . . 

A rimaszombati nagy gylllés alatt az iroda, és szolgaszemélyzetnek, 
- táviratozásokért, - · és posta bélyegért . . . · 

A rimaszombati XII-ik nagy gyűlés évkönyvének 1000 példánybani 
nyomtatásáért . . - . . . . . . 

Kiadási összeg 

Okirat 

A. 

B. 

C. D. E. 
F. 

G. 

Okirat 

A. (a-h) 

B. (a-h) 

e. (a-d) 

D. (a-c) 

E. (a-b) 

F. 

G. (a-d) 

H. 

I. (a-b, 1-7.) 

K. 

frt. kr. 

1430 7 

3425 -

108 1 61 
100 -

21 -

8 

5092 68 

frt. kr. 

76 

90 29 

68 54 

300 -

100 -

100 

238 

100 

55 

1816 

2945 

50 

84 

80 

97 
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8
1 K i a d á s Okirat · 1 frt. kr. 

~ . 

, ______ Á_tt_é_te_l __ , ______ J 2945 97 

11 Az évkönyvhöz tartozó kőnyomatokért 
12 „ „ „ fametszetekért . 
1.3 1000 példány évkönyvnek beköttetéséért, s egyébb könyvkötőmun

káért 
14 A rimaszombati évkönyvhöz tartozó munkálatok lemásolásáértjavi

tásáért és forditásáért 
15 lró szerekért . 
16 A rimaszombati nagygyülésre igazolási jegyek váltása végett érke

zett 220. pénzes levélért, postadij : 3 krjával, továbbá postave
vényekért, és levélbélyegekért. 

16 A központi választmányi ülésekre 1867/s-ik évben meghivó jegyek 
kihordásáért, a könyvtár körül tett szolgálatért, és egy könyv-

L. 547 84 
M. 144 -

N. (a-b) 

0. (a-e) 
P. (a-b) 

Q. (a-b) 

116 20 

119 40 
11 30 

29 92 

szekrény kulcsért -------+R_. -'-( a_-__,b );___ __ 
1 
__ 1_5 , 80 

Kiadási összeg 3930 43 

Tehát a bevétel tesz 5092 frt. üS krt. 
„ a kiadás „ 3930 „ 43 „ 

és igy a pénztárban marad 1262 „ 25 „ 
Kelt Pesten 1868-ik évi augusztus hó 10-én. 

Halász Géza 
ellenör. 

R6zsay József. 
pénztárnok. 

Ezen számadás tételről tételre úgy a bevételeket, mint a kiadásokat illetőleg átvizsgáltatván, a 
bevételek 5092 frt. 68 krral azaz ötezer kilenczvenkét frt. 68-krral, a kiadások 3930 frt. 43 kral, azaz 
háromezer kilenczszáz harmincz frt. 43 kr. a maradvány pedig 1162 frt. 25 azaz egyezer egyszáz hatvan
két frt, 25 krral helyesnek találtattak. Kelt Egerben a XIII-ik nagygyülés által kiküldött számvizsgáló 
bizottmánynak V:i68-ik évi augusztus hó 25-én ta1;tott iHéséből. Kubinyi Fere:ncz mint bizottmányi elnök, 
Flór Ferencz alelnök, dr. Knöpfle1· Vilmos, Kubinyi Agoston választmányi tag, Szabó Alajos bizottmányi tag, 
Ringelhann Antal, dr. montedégoi Albert Ferencz, Gerlóczi Károly, Tavasi Antal, biz. tag. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók Eger városában tartott XID-ik 
nagygyűlése által 1868-ik évi augustus 24-én kiküldött számvizsgáló 

bizottmánynak jegyzökönyve. 

Jelen voltak: Kubinyi Ferencz elnöklete alatt : Flór Ferencz m. alelnök, Rózsay József pénz· 
tárn9k, Halász Géza ellenőr, Batizfalvy Sámuel, Dapsy Vilmos, Gerlóczy Károly, Knöpfler Vilmos, Kubi
nyi Agoston, Montedegoi Albert Ferencz, Ringelhann Antal, Szabó Alajos és Tavassy Antal. 

1) A kiküldetés czélja elnökileg előadatván 
A jegyzőkönyv vezetésével Gerlóczy Károly bizatott meg. 

2) Rózsay József pénztárnok és Halász Géza ellenőr előterjesztik a Rima
szombatban tartott XJI.ik nagygyülés bevételeiről és kiadásairól készitett szám-
adást. -

• 
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A bizottmány ezen számadást pontonként tüzetes vizsgálat alá vévén és a 
bemutatott okmányokkal összehasonlitván, annak minden egyes tételét, ugy a be
vételekre mint a kiadásokra vonatkozólag helyesnek találta és ennek folytán a 
bevételeket 5092 frt 68 krra, a 
kiadásokat . 3930 frt 43 krra, a 

maradványt pedig 
állapította meg. 

1162 frt 25 krra 

Minthogy pedig ezen számadás szerint a társulat pénzei a lefolyt évben a 
legnagyobb pontossággal és lelkiismeretességgel kezeltettek, Rózsay József pénz
tárnok és Halász Géza ellenőr az általuk előterjesztett számadásra nézve, minden 
további felelősség alól felmentetni, és erről saját igazolásuk végett a nagygyülés 
jegyzőkönyvi kivonatával értesittetni véleményeztetnek. 

3) A számvizsgáló bizottmány a számadások rendszeressége érdekében 
határozatilag kimondatni véli; hogy jövőre a nagygyülés tagjainak név

sorát az ellenőr is irja alá, mely határozat a pénztárnok és ellenőrrel mihez tartás 
végett közlendő lenne. 

4) A társulat tisztviselőinek, továbbá az évkönyv és Napi Közlöny szer
kesztőinek tisztelet·dijaira nézve a számvizsgáló bizottmány - e részbeni felada
tához képest - következő javaslatot te1:jeszt elő. 

1-ször. A rimaszombati XII-ik nagygyülés terjedelmes évkönyvének szer
·kesztéseért Dr. Batizfalvy Sámuel és Dr. Rózsay Józsefnek egyenként l 50 frt, ösz
szesen tehát 300 frt. 

2 szor. Dr. Kátai Gábor titkár, és dr. Rózsay J ózsef pénztárnok utazási 
költségeire egyenkint 50 frt, összesen 100 frt. 

3-szor. A Napi Közlöny szerkesztéseért dr. Kátai Gábor számára a szoká
sos tiszteletdíj fejében 100 frt. 

4-szer. Rózsay József pénztárnoknak az 1868-ik évi fáradozásaiért 100 frt, 
- végre 

5-ször. Senka Józsefnek a tagok beírása és egyéb teendők körüli segédke
zéseért 20 frt - megszavazandó és ezen összegek kifizetésére a pénztárnok utasi
tandó lenne. 

5) A társulati évkönyvek áraira nézve 
véleményeztetik, hogy: 
a) a rimaszombati évkönyv ára 3 frtban állapittassék meg; 
b) a pozsonyi évkönyv ára nagyobb kelendőség elérhetése végett 5 frtról 

3 frtra szállittassék le, - ellenben 
e) a kolozsvári évkönyvek 1 fttal meghatározott ára - az eladásra szánt 

példányok csekély száma miatt 3 frtra emeltessék fel. 
6) Az egri XIII-ik na.gygyülés évkönyvét illetőleg következő intézkedés 

hozatik javaslatba. 
1-s~ör. Az évkönyv kinyomatása Egerben eszközöltessék, és a példányok 

száma 800· ra határoztassék. -
2-szor. A szerkesztéssel Kátai Gábor, montedégoi Albert Ferencz e. i. tit

károk az e. i . pénztárnok közremüködésével bizassanak meg. 
3-szor. Az évkönyv, a hazai tudományosság fejlesztése körül nagy érde

meket szerzett néhai Tittel Pál egri volt csillagász, - és Almásy Balogh Pál orvos
tudornak arczképeivel diszittessék. -

Ezen bizottmányi jegyzökönyv hitelesítésére 
Az elnökön és jegyzőn kivül Flór Ferencz és Halász Géza kérettek fel. 

Kelt Egerben 1868 ik évi augusztus hó 25-én. 

Jegyzette: 
Gm·lóczi Károly m. k. 

Halász Géza m. k. 

Kubinyi Ferencz m. k. 
a XIIl-ik nagygyűlés első alelnöke. 

Flór Ferencz m. k. 
egyik hitelesitö. alelnök. 

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai . 9 
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A j é g k o r s z a k. 

R6nay Jáczintt6l. 

(A jegyzőkönyv 23-ik pontjához.) 

Oly időkbe vezetem a természettu~on:ányok bará.tai~, melyek túl esnek a~, em~~~·i „em
lékezet határain, s eléidézték azon éghajlati és területi viszonyokat, melyekbol, kulonosen 
Európában, a növény- és állatélet jelenkori rendszere kiindult, - a jégk?rszakról fogok szól
ni ; de mielőtt ezt tenném, szabadjon tájékozásul, földünk ő~történetét é~mtene?1: . 

Századok hosszu során azt hittük, hogy földünk szmén, kezdettéH napjainkig, ugyan
azon növények diszlettek, ugyanazon állatok élte~, melyek jelenleg az ismert természetet ké
pezik: de korunk ujabb haladása felfedezte azon lényeket, ugyszólva azon természeteket, me
lyek földünk egymásraboruló rétegeiben el-elpusztulta.k, hogy megkövülve ott alant em
lékül álljanak a multnak, s hirdes0ék a rég, rég elnémult idé5k történetét. 

Es ez emlékek - a megkövült növények és állatvázak - nyomán, három nagy kor
szakot különböztetünk meg a kihalt és szakadatlan .lánczolatban mindig ujra felviruló termé
szetben : az é5 s é 1 e t (Palaeozoic ), a k ö z ép é 1 e t (Mesozoic) s az új é 1 e t (Cainozoic) korsza
kát. Az elsőt, legnevezetesebb, mondhatni 'uralgó lényei 11tán, a puhányok és halak-; a má
sodikat a hüllé5k-· s a harmadikat, az emlősök-világának lehetne nevezni . 

. 'Azt nem ~itatjuk, hogy képesek vagyunk e korszakok határait csalhatlan biztossággal 
·kitűzni; de annyit a fennmaradt ásatagok .után állíthatunk, ho~y minden kors~.a~nak v~ltak 
sajátszerűleg jellemzé5 növényei és állatai, ~elyek ha egyik. korból átszové5dtek 1s a 
másikba, elvégre lemaradtak a pályáról, s valódi uralmok, kevés kivétellel, csak egy-egy kor
szakra szorithat6. 

A harmadik korszak végén, midőn a jelen természetet már már képvi~elve látju~: s 
az élet zavartalan terjedését és szilárdulását keressük, meglepetve azt tapasztaljuk, hogy föl
dünk egy újabb és zivatarosabb korszak küszöbére jutott, .melJ: a _földsar~a~ körül, csakn~m 
mindenütt nagyobb mérvű áradatok és dúlások nyomaival Jelzi azon időket, melyek mmt 
jégkorszak, egy új lapot képeznek földünk é5störténetében. . . 

Az eddigi korszakok rendes, párhuzamos rétegeit, a harmadik korszak s.zmén, árada: 
tok álta:l összehordott homok- és agyaghalmazok váltják fel: mely.ek tö.b?,nyire a helybeli 
és környező szirtek lefülött poraiból keletkeztek, s ezektől kölcsönzik szmoket ; de sokszor 
lényegesen eltérnek a környezé5 talajtól és szikláktól, s messze földről nyomozandók 1). 

E hordoványokban a szerves élet maradványai ritkábbak, de annál nevezetesebbek 
ama külön nagyságu kőtöredékek, melyeket tartalmaznak, s melyek erőszakos r~mbo,~ásról 
tesznek tanuságot. E szirttöredékek közé sorolandók az ugynevezett „ vándor-szirtek , me-
1 yek néha magaslatokon jelentkeznek, néha a hordványokban temetkezne~, vagy elsz~rva a 
völgyekben, messze elterjednek, s felismerhetők arról, hogy rendesen egyik old~lok simára 
van sikálva, melyen többnyire párhuzamos karczolások, vagy egy_mást ~tszegő barázdák 
látszanak; mig a többi oldal éles, s legkisebb nyomát sem mutatja a sik~írlásnak vagy 
surlódásnak. 

1
) A devoni , vagy ösveres szirtek vidékein, mint Skó~ziába~. S.trathm~re mellett, a hordván7 ver:s; a köszé~ képletek 

közelében, mint Edinburghnál, szürkék vagy feketék ; a gréta szntek koreben, mmt Norfolk megyében es Dámában, fehé1 ek. (Lyell 
's Elements of Geology). 

67 

A vándorszirtek nagysága eltérő, az apróbb töredékek mellett vannak, melyek 400, 
800, 1000 mázsányira, sőt ennél sokkal többre is becsültettek. Dr. Kane Grönlandban, 100' 
a tenger szine fölött, legalább is 1200 mázsányi siva (syenit) vándorszirtet látott. - A szent
pétervári mocsárokban lelt vándorszirtek egyike, eredetileg 30,000 mázsát nyomott, s jelenleg 
N. Péter orosz czár szobrának szolgál talapzatul. - Amerikában a qu'appelevölgyi vándor
szirt köre 78', s 14', emelkedik ki a talajból„ - Canadában a Winnipeg tó mentében, az el
szórt vándorszirtek, mint sátrak tűnnek fel, s az útas, mielőtt közelednék, vándornépek tanyá
it képzeli maga elé5tt elterülni. - A whittighami (Green - Mountains) 43', hosszu, s 3~' 
széles vándorszirt 40,000 köblábnyira becsültetik (Page, Text-book of Geology. Dana, Ma
nual of Geology). 

A vándorszirtek néha a közeleső hegyekbé51 sodrattak el, de van számos eset arra, hogy 
anyagtartalmok után ítélve, messze földről származtak. Angliában vannak roppant vándor
szirtek, melvek itt nem honosok, s túl a tengeren, Norvegiából kellett jőniök. - Az orosz
és lengyelor~zági vándorszirtek, Lap- és Finlandból kerültek. - A dán, holsteini, poroszor· 
szági és pomeráni vándorszirtek valódi hona Svéd- és Norvegország ..... . 

Megjegyzendő még az is, hogy valamint a homok - agyag hordványok, ugy a ván
dorszirtek is, helyenként párhuzamos vonalakban nyomozhatók egymás . mellett, mig máshol, 
mintegy központból sugárzanak szét. Skócziában a hordványok és vándorszirtek, a Gram
pian hegybé51 sugárzanak el. - Éjszakamerikában a Canaan hegylánczolatból, keresztül a 
richmondi völgyön, párhuzamos vonalakban nyomozhatók a vándorszirtek ezrei, s e vonalak 
mindegyikének, egy-egy különálló hegymagasl~t felel meg .... 

Midőn ily tények állanak elő ttünk, ön~énytelenül azon kérdés merül fel: hogyan 
fejtjük meg e rendkívüli tüneményeket? hogyan magyarázzuk a sziklatöredékeket tartalma
zó, homok-agya.g hordványok párhuzamos terjedését? hogyan az alap sziklákon és a ván_dor
szirteken észlelt párhuzamos barázdákat, s végre azon roppant kövek vándorlásá~, meiyek 
szárazon tengeren keresztül, néha oly messze földre, néha száz meg száz lábnyi magasba 
. k? 
JUtotta . . 'á l é . . . ''bb . . d dk' „ Hogy a természet törvényeiben J rat an n p, itt is, mmt to nyire mm en ren IVU· 

li esetben, az okot távol kereste az okozattól, tán említeni sem kellene: igy lőn aztán, hogy 
elmesélte regéit a gonosz szellemekré>l, vagy a kihalt óriásokról, kik az idegen szirteket oda 
helyezték a magasba, s barázdákat szántottak a sziklák sima fölepén. De ~ rendkívüli tüne
mények, melyek oly meglepőleg eltértek attól. mi eddigelé_ a föld ős rétegeiben észle.ltetett 2), 
megdöbbenté a tudósokat is, s eltéré5 magyarázatokra nyuJtott alkalmat. Voltak, kik nagy
szerü áradatokkal magyarázták e tüneményeket, mások, nagyobb mér~ií földemelkedéssel ~s 
sülyedéssel, vagy a tengerben uszó jéghegyekkel, melyek még most is el-elszakadva az éj 
szaki és déli föld.sarkoktól néha 200' magaslanak ki a tengerbé51, s magukkal hordva a fold
hordványokat és szirteket, mint szigetek, messze elhaladnak a tenger hullámain, mi~ végre 
melegebb égöv alatt elolvadva, elmosva, köveikkel együtt a tengerbe sülyednek, vagy idegen 
partokon halmozzák össze az elsodort sziklatöredékeket. . 

Kétséotelen hoO'y az áradó vizek kivált haj· danta egész területeket bontottak el az 
0 ' 0 ' „ 

út közt elragadott talajjal. Hazánkban is nagymérvü homok-agyag hordványokat észlelunk, 
melyek Debreczennél 19-52, s a Bánátban 30 ölnyi mélys~gig ny•>mozhatók_; melyek Vesz
prém, Somogy, Baranya megyén keresztül, Horvátországig 20-7 0 lábnyi sárgás-~arna 
agyagsárral boriták el a vidéket, s édesvizi kagylókat tartalmazva, nagy áradatról, oly vizek-

2
) Bár Ramsay, legujabban a permi képlet romjai közt, tehát az ösélet elsö korsz~kában oly kötöredékeket lelt, melyek 

vándorszirtekre emlékezte tnek. 

9* 
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ről tesznek tanuságot, melyek a Duna jelen színe fölött, 120 lábnyi magasba emelkedhettek. 
- Kétségtelen az is, hogy rohanó patakok elsodo1ják a partokat, elsodorják a sziklatöre
dékeket 3). 

De e felhozott tényezők, ha közreműködtek is, nem fejtik meg egyes, lényeges részle
tekben a kérdéses tüneményeket; nem fejtik meg a hordványok és vándorszirtek szétsugárzó 
vagy párhuzamos elhelyezését; nem azon körülményt, hogy a vándorszirteken csak egy, 
legfeljebb két oldal van simára sikálva, mig a többi élesen marad; valamint azt .sem, hogy 
mi idézte elé a sima fölepek párhuzamos barázdáit ; mert az áradat által hengentett kövek 
elvesztik éleiket, s többnyire minden oldalról simák. Kellett itt más tényezőknek is hatni, s 
ezek felfedezése és rendszerezése főleg Agassiznek köszönhető, ki a harmadik korszak után, 
jégkorszakot feltételezett, melynek elmélete, lehet hogy még változni fog, de meglepő igazo
lást nyer azon körülményben, hogy nemcsak a földsarkak körül, hanem magában Középeu
rópában, még e pillanatban is vannak maradandó hóval fedett magaslatok, vannak jéghegyek, 
párhuzamosan terjedő hordványok és vándorszirtek .... Keressünk felvilágositást itt. 

A jég uralma az Alpesek magaslatain. 

A sveiczi Alpesek 8500' magasban a tenger szine fölött, örök hóval fedvék, mely e 
vonalon túl, évenként szaporodva, határtalanul emelkednék, ha egy része a hónak, saját súlya 
alatt nem ereszkednék le rendesen szakadatlanul. 4) 

A sikamló hó, a mint alantabb fokozatu hidegbe jut, tömör jéggé szilárdul s ebből 
indulnak meg a völgyek mentében ama ropiffi.nt, több száz, sőt 1000 lábnyi mély jégfolya
mok, melyek Gletscher (glaciers) név alatt oly ismeretesek; ezek alantabb részei, melegebb 
szinvonalba érvén, elolvadnak, s ragadozó patakok forrásaivá alakulnak, melyek kezdetben a 
talált réseken, vagy a jégben vájt alagutakon rontanak keresztül, mig végre, mintegy kisza
badulva a kristály-börtönből, leömlenek a völgybe. 

A csúszó jégfolyam szegélyein mindkét oldalról, rendesen, kisebb nagyobb sziklada
rabokból, sárral, iszappal és homokkal vegyült halmazok képződnek, melyek eséfaés, hóttza
kadás, fagyás és villámcsapás következtében, a környező szirtekről leomlanak, s elterülve a 
a jégfolyam mentében, ezt mint partok szegélyezik, s vele együtt sikamlanak lefelé, 24 óra 
alatt néhány hüvelyknyi, kivételesen egy, sőt két lábnyi távolságra. E szegélyzetek, az ugy
nevezett ,,Morainek." 

Megtörténik, hogy néha két, vagy több jégfolyam egyesül a főággal, s ez esetben a 
szegélyző halmazok is összejutnak, s „ közép-moraineket" képeznek, melyek az érintkező jég
folyamok nyomása alatt, helyenként magasra tolulnak: az „aar-gletscher" közép-morainje 
100-140'magasabb az oldal-moraineknél. 

A jégfolyamok egyenetlen fenéken haladva, meg-meghasadnak, főleg a széleken, s e 
nyilásokba lehullanak a morainek kövei, hol vagy simára mosatnak a jégalatti patakok által, 
vagy belefagynak a jégbe, s csak a kiálló egyik oldalon sikáltatnak simára; mig a roppant 
jégtömeg nyomása alatt, a közbeeső keményebb kődarabok, párhuzamos karczolásokat, vagy 
mélyebb barázdákat vájnak a. befagyott kő sima fölepén. 

Vannak esetek, midőn ismételt olvadás vagy fagyás következtében, a már simára si
kált kő, változtatja helyzetét, s ilyenkor, az elébbi karczolásokkal ellenkező iránynak idéztet
nek elé, vag:y az ujra befagyott kőnek egy másik oldala is simává lesz, mig a többi élesen 

3) A j elenkori chinai nagy folyamok 2,000,000, a Ganges 70,000 köblábnyi homokot sodornak minden órán a tengerbe; a 
Missisippi 32,000 négyszög mérföldnyi homokot halmozott össze torkolatánál. 

•) Arra, hogy a hegyeken maradandó hó keletkezzék, szükséges, hogy az említett "hóvonalon" felül, magaslatok legye
nek i s h'>l ez megvan, ott melegebb égöv alatt is kell a hónak maradandólag gyülekezni, s ez oknál fogva nevezhetö örök-hónak;" 
mely a Pyt'eneek, a Hymalayak és Andesek magaslatain szinte fellelhető. 
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marad. A jégfolyam sokhelyt, magát az alapsziklát is simára dörzsöli, vagy ennek fölepén a 
közbeeső keményebb kövekkel, mély barázdákat szánt. E sikált alapszirtek, földemelkedés 
következtében, néha a magasba jutnak, s mint kúpok állnak a környező sziklák közt, mire az 
Alpesekben több példa van, s ,,Roche moutonnée" név alatt ismertetnek. 

Megesik az is, hogy a szomszéd hegyekről, nagyobb sziklák gördülnek a jégfolyamra, 
ezzel együtt, tovább sikamlanak, s a jég elolvadása után idegen szirtek közé, vagy földemel
kedés által magaslatokra kerülnek: a Pierre Bot nevü zagy la (gneiss)-töredék 40' átmérővel 
bir, s eltérő sziklán 900' magasban áll a neufhateli tó felett. 

A jégfolyamoknál, midőn meredekebb magaslatról sikamlanak le, tünnek fel megle
pő esések, melyeken a jég, szakadozva ront le, hogy utját tovább folytathassa: ilyen az Al
pesekben a „ Glacier du Géant," mely a „ Col du Géant" magaslatról szakad a völgybe, hason
ló jégesés van a rhoni glacierben, mely egyike a leghatalmasabbaknak. 

Máshol, viz ömlik le a jégfolyam nyílásaiba, s a kavargó homokkal s kavics?kkal, 
gömbölyű lyukat váj az alapszirtben; de sikamló jéggel a vizesés is tovább vonul, m1 által 
a gömbölyii váj ás hosszura nyul va, kanál alakot ölt; ezeket az Alpeekben s és Svédországban, 
hol szintén előfordulnak, „ óriások-kazánjának" nevezik. 

A jégfolyam midőn 3500 lábnyira jut a tenger szine fölött, rendesen megáll. A bekö
vetkezett olvadás akadályozza a tovább sikamlást; de azért mégsem elég arra, hogy a rop
pant jégtömeget elolvaszsza. Egyébiránt a megállapodás határa változó. Sok függ itt a nyári 
és téli közép hőmérséktől, s különösen a nedves légtől. Néhány meleg és száraz év a hegye
ken már sokszor csökkenté a hó szaporodását, s akadályozta a jégfolyamok terjedését, mig 
szerfelett nedves lég, magát a rendes „ hó vonalt" is képes alább szállítani, mint Fuegiában, 
hol a hó 3000' magasságban már maradandó. 

Arra, hogy a jégfolyamok határa már emberemlékezet óta nevezetesen ~áltozott, van
nak adatok, melyek azt tanusítják, hogy az Alpesek jégfolyamai, a 12-ik és ·15-ik század_ kö
zött magasabban álltak, hogy a 17-ik és 18-ik században alább ereszkedtek s az egykori e~
dőket és utakat elboritották : a grindenwaldi és chamouni völgyben csak nehány száz lábnyi
ra vannak a kkertetől és lakházaktól ; mig az ősidőkre vonatkozólag felleljük az egy kori jég
folyamok nyomait ott is, hol most városok és falvak állnak, s díszlik a természet. 

A hajdani morainek, többször mint mesterséges földhány atok, vagy a folyamok ár
jaitól el szaggatva, mint halmok tünnek fel; mig az Alpesekből került óriás szirt~k, melyek 
közül több 50-60,000 köblábot tőn, keresztül asveiczi völgyön, a Jura-lánczolat1g nyomul
tak, sőt ennek halmaira is följutottak. 5) 

E roppant szirtek vándorlását, kezdetben nagyobb mérvü áradattal magyarázták és 
úszó jéggel, mely a hegyormokról legördült sziklákat magával ragadta, s a sveiczi völgyben, 
s a Jura lapályain és magaslatain el-elhullatta - ; de a vándorszirteken az éles oldalak mel· 
lett fölfedeztettek a sima fölepek, s ezeken a párhuzamos karczolások ; s az elragadt köve~ 
mellett folfedeztettek az idegen származásu morainek. E körülmények megváltoztatták a régi 
rendszert, s M. Venetz volt az első, ki 18~ l-ben azon véleményt ~nyilvánit~,hogy az Alpe.sek
ről szakadó jégfolyamok, hajdanta a Juráig hatottak, s hogy a vándorszirtek és moramek 
ezekkel kerültek oly messze földre. 

Venetz állítását pártolta Charpentier, Forbes, Morlot, S), s különösen Agassiz 7); s 

5) Ujabban bebizonyult, hogy az olasz Alpesekből is származtak morainek, melyek a Pó-völgybe jutottak, s itt közel Turin-
ig nyomozhatók. (Sig. Gabriel de Mortillet. Lyell's Antiquity of Man.) .. 

6) Morlot szerínt, az alpesek vidéke négy korszakon haladott keresztül. Az 1-sőben 2000' ~melkedést 1fel~ételez, m_~dön a 
jéghegyek a Juráig hatottak; sőt a Fort de !' Ecluse defilén, Francziaországba is benyomultak .. A 2-ikban 1000 sul!ed ?s „tortént. 
A 3-ikban új emelkedést nyomoz, mely nem jutott a Juráig,de a genévai tó partjain hatalmas mor~mokat ha~mozott. ~ 4-ik UJ sulyedés
sel járt, a jégfolyamok visszavonultak, s jelenkori helyzetökbe jutottak. (Morlet Bulletin de semeté Voudo1se des Sc1ences Naturelles. 
No 44. - Lyell antiquiti of Man. 

1) Agassiz: Etudes sur les Glaciers et Systéme Glaciere. 
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jelenleg mindinkább szilárdul azon Il!eggyéfaé>dés: hogy volt idő, midé>n az Alpesek 2000-·· 
3000' magasabbra emelkedtek mint jelenleg, s hogy e korban a jégfolyamok a J untig özön· 
löttek. 

A jég uralma a földsarkak körül. 

Az Alpesek jégtüneményei, bár mi nagyszerüeknek látszanak, a földsarkak hó- és jég
területei mellett alárendelt szerepre jutnak. 

Az északi sark alatt, földünk legnevezetesebb birodalmát Grönlandban leljük, mely
nek ismeretlen belseje, kelett<:51 nyugatig 180 D geog. mért.földre, s északtól délnek, még 
többre teijed; mig a szegélyzé>, s helyenként dán telepedők által elfoglalt terület, 7000 0 geog. 
mértföldre számittatik. 

Grönlandot, szakadatlan hó- és jégtömeg boritja, s első pillanatra azt hinné>k, hogy a 
roppant tömeg, évezredek óta nyugodtan terül e szomoru földrészre; pedig a jég lassan, de 
következetesen nyomul a tenger felé; egy kis része keletnek, a nagyobb rész nyugatnak, a 
Baffinöbölbe; jele, hogy az ország belsejében magas hegyek rejlenek, ruelyek ormai, valamint 
a moraineket jelző sziklatöredékek, még a 72 -ik szélességi fokozat alatt is láthatók, vala
hányszor a hóesés hosszabb idfüe megszünik, szelek által elsepretik, vagy a nap hatása alatt 
lelohad. 

A lefelé sikamló jég, a tenger mentében meredek partokat, s mértföldekre terjedő öb
löket képez, melyekbfü helyenként 2000' láb vastag jégtömegek ömlenek a tengerbe, maguk
kal hordva az 1000, sé5t 2000' vastag isza p-moraineket, s akisikált vándorszirteket. - Vagy 
husz ily öbölt ismerünk már S), melyek ugyanannyi völgyre, vagy meneteles hegyre mutat
nak, s azt tanusitják, hogy ott a csendesen nyugvó hólepel alatt, a jég nagyszerű rom boláso
kat tesz, s hahogy valaha e földrész éghajlata. szelidülne, akkor a hótól megszabadult jégfo
lyamok és morainek, kétségtelenül ugy tünnének fel, mint az Alpesek jelenkori jégfolyamai ; 
mig most a szünet nélkül szállongó hó alatt folytatják utjokat, s rendesen csak a partok köze
lében rontanak mint meredek jégszirtek a tengerbe. Igy lehetett hajdanta a Sveiczban, mi
dé>n az Alpesek magasabban álltak, s a jég a Jurákig hatott; s mivel ott, hol a hó egész or
szágot elborít, a jég nemcsak a völgyeken, hanem minden irányban nyomul lefelé, igen termé
szetes, hogy ez megtörtént Sveiczban is, hol az őskori morainek nyomai, oly sokszor eltérnek 
a mostani jégfolyamok irányától. 

A grönlandi tüneményeket, felleljük a déli földsark körül, Victorialandban is, hol szin
te örök hó borul az eddigelé csak részletekben ismert continensre; a hegyek ormai s a mora
inek elszórt sziklái itt is nagyon kimerednek a hóból ; a lefelé sikamló jégfolyamokból itt is 
szakadnak el mértföldekre terjedő jégszirtek, melynek vastagságát tanusitja azon körülmény, 
hogy 100-250' állnak a tenger szine fölött, tehát, a sulyegyen fentartására, hatszor vagy 
hétszer annyinak kell a viz alá merülnie. - A jelenből, áttérek ismét a multba: 

Az ős jégkorszakba. 

Hogy a harmadik korszakban, az éghajlat átalában szelidebb volt, ezt a növény- és 
állatélet maradványai csalhatlanul bizonyítják. Magában Grönlandban a harmadik korszak, 
második, ugynevezett "Miocen" képletében oly növények virultak, melyek csak szelid éghaj
lat sajátai; ilyenek, hogy egy példát adjak, a tobozterrné> Sequoia Landsdorfii, melynek 
egyik faja a "Sequoia sempervirens" most is él Kaliforniában. - Islandban több mint tizen
öt növényfaj létezett ez időben, melyek jelenleg csak meleg tartományokban élhetnek. 

8
) Rink, J ournal of the Royal. Geog. Society. 
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De a mily kétségtelen, hogy a. hal'madik korszak élete szelídebb éghajlati viszonyok 
közt díszlett, oly bizonyos, hogy e korszak után a földsarkok körül, különösen éjszakon, is
mételt nagyobb mérvü földemelkedések és sülyedések történtek, hogy a lég meghűlt, hogy a 
magaslatokat maradandó hó fedé, melybé)}, valamint most, jégfolyamok özönlöttek, s tovább 
és tovább ereszkedve, oda_ is eljutottak, hol jelenleg mérsékelt éghajlatot élvezünk. 

A jégfolyamok, az é5sidé5kben is magukkal ragadták a talajt, az elzuzott apróbb kö
veket, s a völgyekbe szakadó szirteket, mely utóbbiak, belefagyva a jégbe, ezzel együtt to
vább sikamlottak; igy történt, hogy a közbeeső keményebb anyagok, valamint a vándorszir
teken, ugy a jég alatt elterülő sziklákon is barázdákat vontak, melyek a jégfolyam menetét 
jelelik. 

Végre, bekövetkezett ismét azon idé>, melyben a területi viszonyok megváltoztak, a 
lég szelidült, az egyes önálló jéghegyek eltűntek, s a jégfolyamok visszavonultak, hátrahagyva 
az egykori dúlás romjait, az agyag-homok hordványokat, s a vándor szirteket; melyek 
legsűrühben jelentkeznek éjszak folé, honnét mintegy központból sugárzottak szét három 
nagy ágazatban; ezek egyike dél-nyugatnak tartott, Angliába: a másik délnek, Dániában ; 
s a harmadik dél-keletnek, Német-Lengyel- és Oroszországba. 

J ellemzé) e tartományban, hogy a morainek és vándorszirtek, néha szerfelett messze 
esnek a magas hegyektől, hogy messzete1jedö völgyek és közbeesé5 tengerszorosok által vá- -
lasztatnak el azon szikláktól, melyektől egykoron elszakadtak, s hogy a vándorszirtek vo-
nala, s az alapsziklán szántott barázdák iránya, sokhelyt egészen eltérő a viz jelenkori mene
telétől. 

A vándorszirtek az éjszaki és déli sark alatt, egyiránt gyérülnek a földegyenlitő felé, 
s végre, Európában az 50-ik Ázsiában és Amerikában a 40-ik szélességi fokozaton megszün~ 
nek, s e vonalon túl, csak elszigetelve mutatkoznak, mint Sveiczban, hol az Alpesek körül .ÚJ 
rendszert képeznek ... 

Tehát képesek volnánk azon vészes idők határait kitűzni, melyek a harmadik kor
szak után földünkre nehezedtek, s az éjszaki sark körül egész birodalmakat árasztottak el az 
ősszirtek romjaival. Amerikában e határ a Mendocino fokozattól, Philadelphiáig n1om~zható; 
Európában, beleesik Anglia, Dánia, Belgium - - Poroszország, Csehország éJszaki l'~sze, 
honnét a határ Prága alatt elhaladva, érinti a Kárpáthokat, s Lemberg fölött bevonul Ázsiába, 
hol az Ararat, sőt Himalaya lánczolatig leereszkedik, melynek éjszakra eső völgyeit, a ván~ 
dorszirteket tartalmazó hordványok, helyenként l 000' magasra megtölték. - Hasonlókép 
bebizonyult, hogy a jéghegyek a ~éli földsarktól, az 50-ik, sé5t 40-ik szélességi fokozatig: 
Patagoniába, Terra del Fuegóba és Uj-Seelandba nyomultak. 

Ha valaki azt kérdezné, meddig tartott a jégkorszak? Erre tüzetesen, tán évekkel fe
lelni nem tudunk. Többen megkisértették már e titok leleplezését, de tudományos értékü 
eredményre, eddigelé még nem jutott senki; mert a számitók rendesen a jelenkori földemel
kedés és sülyedés .... történetébfü indultak ki, mi nyujthat felvilá.g_ositást a multra; d~ az 
évek meghatározásában mindenkorra ingatag alap maradand. Annyit azonban tán álhtha
tunk, hogy a jégkorszak, ha nem is ugyanazon idé>ben, de elvégre kisebb nagyobb mérvek
ben a földsark köriil bekövetkezett; hogy a területi változatok nem történtek rögtön, hogy a 
hideg fokonként növekedett, s a jéghegyek lassan nyomultak elé5re . . . . Tanu~itja ezt a min
denütt fellelhető élet-vándorlás, mely éjszakr61, minden irányban a földegyenl!tŐ felé vonult. 

Norveg- és Svédországban a morainek, a sikált és barázdás alapszi~lák, valamint a 
9-16' átmérővel biró vándorszirtek, 6000' magasban nyomozhatók, s pedig ott, hol törté
nelmi idé>kben nem volt maradandó hó. - Minden arra mutat itt, hogy kezdetben csak egyes 
jéghegyek tüntek fel, utóbb a hó és jég, valamint Grönlandban, elborult az egész országra; 
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mig végre a jégfolyamok visszavonultak éjszaknak a 70-ik széJ. fokozatig, s e vonalon túl, 
még mindig fellelheté5k. 

Oroszországban is a harmadrendü képletek szinén leljük az éles sziklatöredékeket1 s 
a több száz lábnyira terjedé5 jéghordványokat, melyek nem tartalmazzák többé az alaprétegek, 
szelidebb éghajlatot tanusit6, csigáit; hanem éjszaki kagylóka~. Hasonlót tapasztalunk Porosz, 
Cseh-és Lengyelország jéghordványiban. 

Skócziában, Agassiz már 1840-ben azon meggyé5ződésre jutott, hogy volt idő, mi
dé5n ezen ország belsejében a Granpian hegységet roppant vastagságu jég boritá, melybé51 a 
jéghegyek szétsugárzottak. E véleményt késé5bb, a nagyobb gonddal nyomozott vándorszir
tek s a ki sikált alapszik lák barázdái igazolták. A vándorszirtek és jéghord ványok 1 OOO sőt 2000' 
magasban is fellelhetők; de az éjszaki kagylók, 500' magason túl nem jelentkeznek 9.) 

Walesben, Buckland (1842) nyomozta elé5ször a jéghegyek központját a snowdoniai 
(Carnarvonshire) magaslatokon, honnét a kisebb nagyobb vándorszirtek, hét fö völgyön vo
nultak keresztül; tehát a jégkorszak kezdetén Wales magasabban állt, mint jelenleg; ezt. 
rendkivüli, valószinüleg 2300' sülyedés és újabb emelkedés után, egy második szára.zföldi 
jégkor váltotta fel 10.) - Walesben legnevezetesebb azon körülmény, hogy az éjszaki kagy
lókat tartalmazó jéghordványok, itt 1360' magasban is fellelhetők; mire eddigelé még nincs 
sehol a világon példa. 

Angliában még inkább szaporodnak az adatok, melyek azt tanusitják, hogy éjszaki 
részét, a Thames torkolattól a bristoli kanálisig, jeges tenger boritá, hogy ez időben csak a 
magaslatok meredtek ki a vizbő!, s az egész ország, Irlanddal, Skócziával együtt, apró sziget
csoportozatot képezett; hogy a sülyedést oly emelkedés követte, mely Irlandot összeköttetésbe 
hozta Angliával, s ezt a Continenssel, honnét az űjabb európai élet, keletről nyugatnak indulva, 
egész Britanniára elszármazott; mig végre a szárazföldi szinvonal többszörös és lényeges 
változatai után, bekövetkeztek a jelen területi visz~nyok ; Irland Angliától és Anglia a Con
tinenstől szakadt el, s jelenleg 600' magasban, csak az éjszaki kagylók hirdetik az egykori 
sülyedést 1 i,) 

Amerikában a jégkorszak tüneményeinek gondos nyomozása, azon meggyőződésre 
vezetett, hogy kezdetben a hideg növekedésével, a föld lassan, fokozatosan 1 OOO- - 3000' 
sülyedett s hogy e magaslatok egymás után víz alá kerültek, melyeken az úszó jéghegyek 
inély karczolásokat és barázri ákat vontak, kijelelvén ez által, éjszakról nyugatnak, a sikamló 
jég utait. - A lassu sülyedés következtében, a partok mindig beljebb vonultak; mig a szá
razföld határai vizbe ereszkedve, oly mélységbe jutottak, hol a jég többé nem érinté az elme
rült sziklákat, s ezekre terültek a jéggel járó homok-agyag hordványok, ezekre hullottak a 
vándor-szirtek. - A sülyedést, fokozatos emelkedés követte, az egykori partok egymásután 
szinre kerültek, s a fenéken összegyült jéghordványok és későbbi üledékek, ismét a hullá
mok játéka lőnek vagy elmosattak, vagy összezavartattak, vagy a folyamokból özönlő homok 
és kavics rétegek által eltakartattak; igy történt, hogy a szárazra jutott fenéken, helyenként 
csak a kisikált alapszirteket és ezek barázdáit leljük; mig máshol, az alapra jéghordványok 
terülnek, vagy tisztán, vagy elfedve későbbi iszapolások által. 

Az európai jégtüneményekben, túlnyomó a szárazföldi havasok működése; Amerikában 
átalánosabb az uszó jég, tehát az áradatok hatása; de abban megegyeznek, hogy az éjszaki 
kagylók ritkán emelkednek 600' magasabbra. Van azonban egy jelentékeny körUlmény, 
mely főleg Amerikában nyert igazolást, s ez az, hogy a jég rombolását, a harmadik korszak 

9) Thomas Brown, 1860. a perthshirei jéghordványban 35 éj szaki kagyl6t lelt; ezek közt, Leda truncata, P ecten 
Graenlandicus, Carnella nigra . . .. (Lyell. El. of Geology. Ch. XII.) 

IO) .Memoir on the W elsh Glaciers" Ramsay : Qnar t. Geological J ourn. 1852. vol. 21. 
11) Hogy 600' sülyedés egész Britanniát szigetcsoportozattá változtatná, ezt hiteles adatok nyomán, egy térképen 

kimutatá Lyell; (The antiqL1ity of Man.) 
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nevezetesebb állatai is túlélték; jele, hogy a hideg terjedése lassu és fokozatos volt, hogy az 
ősállatok, ha elpusztultak is helyenként, többnyire csak leszorultak a régi pályáról 12). 

Ilyenek azon körülmények , melyek magyarázatára a jégkorszak feltételeztetett; be 
fog-e az elmélet minden egyes részletében bizonyulni? erre, a mindinkább szaporodó adatok 
felelendnek ; de hogy a harmadik korszak után , különösen földünk éjszaki felében, lényeges 
területi változások történtek, hogy az é5skori szelidebb légmérsékletet, szigoru hideg váltotta 
fel, s hogy a szerves élet a földegyenlitö felé vándorolt .... ezt, mint láttuk, tények hirdetik: 
a fő nehézség e szerint, nem annyira a feltételezett jégkorszak lételében, mint azon okok nyo
mozásában rejlik, melyek a rendkívüli változatokat eléidézték 13). 

A légmérséklet, szoros viszonyban áll, és állt minden korszakban, a területi szinvo
nal változataival. Emelkedjék a földsarkak valamelyike magasabbra, foglaljon el nagyobb 
tért mint a másik, s e körülmény, ha például a déli földsarkra szoritkoznék , épen ellenkezé5 
eredmény ekre vezetne a hőmérsékletben, mint minőket jelenleg tapasztalunk; mig a földsar
kak mindegyikének emelkedése ugyanazon időben éjszakról délről egyiránt növekedő, s a 
földegyenlitő felé terjedő hideget fog eléidézni. 

Hogy a földemelkedésnek ez eredménye , nem puszta feltevés, arról nemcsak a föld
sarkak jégterületei, hanem a minden égöv alatt létező, örök hóval fedett magaslatok, meggyő
ző tanuságot adnak; mig a harmadrendü képletek tanulmányozása kétségen túl helyezi, hogy 
a jelen területi viszonyokat, oly változatok előzték meg a színvonalban , következőleg a szá
razföld határaiban, miszerint e kornak térképe, egy jeles geolog (Lyell) állitása nyomán, csak 
ugy hasonlitana a mostani földrajzhoz, mint hasonlít jelenleg Európa Amerikához vagy Af
rikához. 

A földemelkedés okainak kutatása, még mindig nyilt kérdés; de legtermészetesebb , 
legbiztosabban magyarázó, s mondhatni, legtöbb elismerésben részei:dtett oka, a föld meleg
ségében, s az innét származó vulkanikus mozgalmakban keresendő; bár meg kell vallanunk, 
hogy nem isme1jük azon titkos vegyműködések utait és körülményeit, melyek a föld belhő
ségét hely enként vagy koronként magasabbra fokozzák; de hogy megtörténik, arra a mult
ból és jelenből elég példánk van. - A legrégibb szirtek fel-felrontottak, s vagy keresztül törtek 
a későbbkori képleteken, vagy ezeket magasra emelték: az Alpesek és pyrenei hegyek, 10,000' 
magasba jutottak a tengerből, s pedig a harmadik korszakban, mert ennek tengeri üledékeit, 
az ugynevezett nummulit képleteket magukkal emelték; az Andesek szinte a harmadrendü 
képletekkel 14,000' magasra emelték a második korszak gryphaeait és ammonit csigáit .... 
Vannak emberemlékezet óta is számos adatok arra, hogy a színvonal vagy rögtön és erősza
kosan változott, mint Peruban és Chiliben (1819) , hol az ismételt és nevezetes földemelkedé
seket, mindig- lávaömlés kisérte; vagy csendesen és észrevétlenül történik, mint Norveg- és 
Svédor!?zágban , hol éjszakr61 nyugatnak , vagy 300 mértföldnyi terjedelemben , a föld egy 
század alatt két és fél lábnyira emelkedik; mig Grönlandban a 60-ik és 70-ik szélességi fo
kozat közt, már négy század óta sülyedés észleltetik, mely egy században 3-4' tehető. 

A földemelkedésre vonatkozólag, a növekedő belhőség hatása főleg abban áll , hogy 
keresztül hatva a szirteken, magas fokozatban felmelegíti , vagy tán épen felolvasztja azo-

12) Ilyen a megatherium, a mylodon s az elefán tok őse , az 6riá.s mastodon. New- J erseyben (1845), hat masztodon váz 
találtatott oly ingoványok m:iradványaiban, melyek késöbhen a jéghordványok mélyedése fölött keletkez tek . Newbu rgban 
INewyork áll.) szinte j éghordványok fö lött lelték az eddig ismert mastodon vá zak legnagyobbikát: hossza 25', magassága 12', 
ti agyara 10' volt. - Arra, hogy a mastodonok, túlélve a j égkorszakot, újabh geologiai időkben maradtak ki a z élet rendszeréből, 
v:tn Oroszország ban is példa, hol megfagyott mastodonok is találtattak. 

13) Vannak, kik a jégkorszak okait, a földtengely- vagy a földpálya- változataiban, s nagyobbszerü meteorologiai tü
neményekben ... keresik. E tényezők részletes tá rgyalása, méltánylása és eredményeinek l e hető számítása, messze túl vinne 
fe ladatom határnin, az'ért jelenleg a jégkorszak okait közel ott keresem, hol tüneményei felmerültek. 

:Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkála tai. , l 0 
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kat. minek következtében a test tömege növekedik, s nagyobb kiterjedésben, szükségkép ne
vez~tes változatokat fog a szinvonalban eléidézni. - A meleg hatása még növekedik a ki
fejlett gázok, roppant erőre fokozható rugékonysága, s azon fogékony anyag .által, mely ol
vadás esetén, a sziklaüregekbe ömlik, vagy feltolul a talált réseken, s növeh, néha hosszu 
időn keresztül, a környező szirtek hőségét; tanusitja ezt a J orullo (Mexikó) tűzhányóból 1759-
ben kiömlött 500' vastag láva, mely félszázad után is megtartá magas fokozatu ~őségét.. - A 
stromboli (Lipari sziget) kráter lávája két évezred óta van már forrongásban, mmtha k1apad
hatlan tűzforrással volna összeköttetésben. Minő dúlásokat eszközölhetnek hasonló tűzfolya
mok, a föld mélységében, minő emelkedéseknek lehettek okai a multban, s lehetnek még a 
jövőben, miután Devílle kisérleteiből bebizonyult, hogy a gránit köbtartalma, olvadás követ
keztében tiz százalékkal növekedik. 

A földemelkedés nem csak azért hat a hőmérsékletre , mert az emelkedő terület hide
gebb légkörbe jut, hanem kiválólag azon körülménynél fogva, mert lényegesen változtatja a 
rónák és hegyek viszonyait, a vizek arányát a szárazföldhöz , s a melegebb tengerárak 
irányát. 

A hegyek akkor iil, midőn 8500' magasban örök hóval fedvék, felfogva a légvonatot, 
kisebb térre szoritják a hideget; mig a síkság, szabad tért engedve a hideg légvonalnak, elő
segíti. Ez lehetett a multban egyik oka, hogy Amerikában a jégkorszak tünemény ei t.íz 
fokkal alább nyomozhatók, mig Európában, hol a végig vonuló egyes hegylánczolatok, út
ját állták a hideg terjedésének; s ez oka, hogy a tél rendes vonala, dél felé még most is alább 
száll Amerikában, mint Európában. - Anglia, ugyanazon szélességi vonalba esik Poroszor
szággal, az Amur folyammal, Kamtchatkával LabrRdorral .... s még is, minő mérsékelt ott 
a lég, minő szelidek a telek; mert a környező tenger, minden oldalról elzárja az éjszaki Con
tinenstől. 

Egy pillanat az őskorszakok történetére, meggyőzhet mindenkit arról, hogy f'öld
emelkedés és sülyedés következtében, a tenger és szárazföld helyenként sokszor, ismételve 
változott. - Adok egy példát ujabb geologiai időkből. - Afrikában a Sahara, a harmadik 
korszak után, tehat a jégjárat idejében is, tenger volt; tanusitják ezt a tengeri kagylók, főleg 
az ujabbkori közönséges fésű-csiga (Cardium edule), mely a homok színén, s a mélységben 
mindenütt özönlik 14). Míg a Sahara tenger volt, a déli szél, keresztül vonulva szinén , vfapá
rákkal telve jutott Európába, hol az Alpesek által magasabb körbe űzve, h6vá lőn, s szaka
datlanul táplálta, növelte az Alpesek hóbirodalmát. - Később földemelkedés következtében 
a tenger eltifot, Sahara pusztává lőn, s a déli szél, mely egykoron táplálta az Alpesek hóré
tegeit, most mint égető sirocco, olvasztja azokat, s e pillanatban egyik hatalmas tényező , a 
jégfolyamok terjedésének akadályozásában. 

Ismeretes, hogy földünk nevezetesebb tengereiben, keleten ugy mint nyugaton, van
nak különváló vízárak, melyek emberemlékezet óta, mint óriás folyamok ömlenek, s rendsze
res irányban szegik keresztül a nag·y tenger hullámait 15). 

A legnevezetesebb tengerárak egyike, az ugynevezett mexikói öbölár (Golf-strom); e 
. hatalmas folyama az atlanti tengernek keletről nyugotnak tart a mexikói öbölbe, s Florida 

és a Bahama szigetek közt, éjszaknak kanyarodva, a partok mentében Newfoundlandig hat; 
honnét egyik ága Európa felé fordul, mig- a másik délnek hullámzik , s egyesül azon tropi
kus folyammal, melyből kiindult, s ez által kiegésziti petekör alakban az atlanti nagy 
tengerárt: hogy újra és miudi~ újra a mexikói öbölbe, s innét éj szaknak és Európának 
tartson. 

H) Ritt~ r volt az e lső, ki ml!.r 1817-b•rn nyilvánítá azon véleményt, hogy a Sahara egy koron tenge r volt. Későbbi 
kntatások, Ritter vélem ényét igazolták, s a hiteles adatok annyira szaporodtak, hogy jelenleg, a saharni tenger egykori léte le, 
mint bebizonyúlt tény elfogadható. Lyell, El; of Geology. Ch. Xll, u, A teugerárak rendszeré t adj a Daua: Manna! of Geology. 
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A mexikói öbölár, Amerika és Európa hőmérsékére egyiránt hat. Amerikában , a 
Behring-szoroson keresztül hullámzó jégnek útját állja, mely Newfoundlandnál , érintve a 
melegebb öbölárt, rendesen elolvad; mig Európában, gondos számítások nyomán, a melegsé
get átalában 6-7 Fahr. fokozattal emeli 16) És ez főleg azon körülménynek tulajdonítandó, 
hogy az öbölár a bahamai szoros, s a partok alkatánál fogva, éj szaknak tart, s Európa felé
irányul. Változzanak e helybeli, mondhatni esetleges viszonyok, s az ár más irányt veend, 
s Európában magasabbra fokozandja a hideget. - Megtörtént-e ez a jégkorszakban? arra 
egész biztossággal nem felelhetünk; de aligha csalatkozunk, midőn feltételezzük, hogy azon 
nagy mérvű területi változatok közt, melyekre annyi adatunk van, a tengerárak megváltozott 
iránya is szerepelt a hideg növekedésében. - Hasonló befolyá8t gyakorolhatott a multban 
azon alig 200' mély tengerszorosok elzárása, melyek Amerikát Ázsiától, s Angliát az európai 
Contineni'ltől elválasztják: a Behring- és a Dóverszoros ; míg most a nyilt tengeren éjszakra 
ny omulnak a melegebb atlanti hullámok, s akadályozzák a jég terjedését ... . 

Adtam mennyire a körülmények engedték, rövid vázlatát azon tényezőknek , melyek 
közreműködése a jégkorszakban több mint valószinű; s ha nem leplezik is le a multnak tit
kait, némi fényt deritenek azon korra, melynek történetét, maga a természet j egyezte fel l\Z 

ősidők vándor szirteire. 

16
) H opkins; Geol. Quat. Journal. v. VIII. 1852. Lyell The Ant,iqait : of Man. Ch . XVIII. 
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Heves és Külső Szolnok megyék földtani leirása. 

Szab6 J 6zseft6l 

Egy fö ldtani térképpel. 

Irodalma 

Hevesmegyének hegyes táját, a Mátrát, már rég óta vizsgálják természettudósok, de 
azért még sem mondhatjuk hogy földtani irodalma gazdag volna. Kimeritőbb tanulmány 
tárgyául mind eddig nem vétetett. 

Forrásaimat melyekre támaszkodom, ide értve saját kirándulásaimat is, időrendben 
következtetem egymásra. 

Be u da n t 1818 * Pestről Aszódon keresztül Gyöngyösre ment, s onnét a hegyen 
keresztül Parádra tett kirándulást, hol akkor a timsó fözés még üzetett. Parádról felm ent a 
Saskő és Kékesre, honnét leereszkedett a gyöngyösi út felé ott egy horpadást megtekintendő, 
melyről ~ichtel azt irta, hogy kráter, s melyről Beudant határozottan állítja, hogy nem kráter. 
P:i-rád táján a Zöldkőtrachytot tette még vizsgálata tárgyaul s aztán a Mátra éjszaki oldalán 
S1roknak Baktának tartva Egerbe utazott. Egerből kirándult Felső-Tárkány és Zsérczbe a 
palabányákat megtekintendő. Egerből ismét Parádra, és ismét átment Nógrádba Somosujfa
luba, onnét a Karancsot s a gömöri hegyeket járván be. 

B.eudant. a Mátrában megkülönböztette a Zöldké5trachytot a hegycsoport éj szaki ol
dalán, m1g a középtömeg anyagaul sötét szinti Tracbytot hoz fel , melynél a táblás váladék 
gyakran észlelhető. A délnyugati lejteken trachytos porphyrt állit fel alacsonyabb, sőt némileg 
elö?egy eket képezve a Mátra fömagaslatához képest. Végre emliti a Trachytconglomerátot, a 
Tajtkő-conglomerátot, továbbá azon kovabrecciákat, melyekből a timsót fözték s a homok
képletet. 

. Szab 6 József 1859. A Magyar gazdasági Egyesület megbizásából az Alföld talaj 
nememek tanulmányozására folytatólag kiküldve lévén, bejártam Heves és Külső Szolnok 
megyék alsikját, de nem mulasztottam el az alkalmat futó pillantást vetni a Mátrára és a Bükk 
szomszéd környékére is kirándulást tenni. A Mátrát Egerből jártam Le, nevezetesen Sirok 
Recsk, Parád s innét a Kékes és Saskő voltak egy kirándulásom tárgya; egy máskor a Mátra 
déli oldalán mentem Deménd, Verpelét, F. Nána és Sááron megállapodva. Gyöngy0sre. Gyön
gyösön megtekintvén az ottani Fa.rkasmályt, mentem Solymosra, Patára és innét Szurdok
Püspökin keresztül Pásztóra, éjszaknak tartottam az el őhegyeket vizsgálandó, s igy Kazár 
Homok Terenne, Nádujfalu, Derecske (Kamizsvár) s Recsk megérintésével ujra a Mátra éjszaki 
oldalán kerültem vissza Egerbe. 

. ~zen. alkalommal ugy talaj - mind kőzetpéldányokat gyíi.jtöttem, s amazokat a 
phys1kai tulajdonságok áttanulmányozása okáért Molnár J ános urnak átadtam, ki azt magára 
vállalta, befejezte s az eredmény először itt közöltetik, némileg mint jelen értekezésem fü g
geléke. A k őzetpéldányok a további feldolgozásra an y agul tartattak fenn . 

W o 1 f H. 1859. A birodalmi földtani intézet részéről Bécsből mint fölvevő geolog 
J.. 

~. 
* Voyage minéralogique et geologique en Hongrie pendant l' a nnéc 1818. Paris 18 22. 3 köde• zöveg, 1 atla; . 
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kiküldve, rövidjel-entésben megismerteti kutatásának eredményét a Bükk hegységről, * mely
nek nagyobb része ugyan Borsod megyébe esik, de nyugati vége Hevesbe nyul be, s Eger 
közvetlen környékét képezi keletről, ugy hogy a ki a Blikk viszonyairól szól, az Hevesmegye 
geologiai irodalmához is járul. 

A Bükkben Wolf ur mint legalsóbb képletet egy zöldes és kékes-fekete agyagpalát 
ismer fel, melyben nehány helyen födpala van kiválva; fölötte következik egy zöldes és vör
henyes agyagpala., mészpala rétegekkel váltakozva. Ezen mészrétegek felső emeletében szá
mos kövület van, melyek azonban igen roszul vannak megtartva, ugy hogy csak egy 0 r t h is
fajt lehetett kivenni. Ennek nyomán meglehetős biztossággal mondhatni, hogy e képlet a 
kőszén korából való. E fölött homokkő van, mit Tarkahomokké5nek (Buntsandstein) tart; 
ezt aztán világos mészkő váltja fel, hatalmasan kifejlődve, mit Hochstetter nyomán az Alpok 
hallstatti rétegeihez és igy a felső Triashoz számít. Ez képezi a Bükk legkiválóbb magas
latait. Ezen másodkori képletekre következnek aztán a harmadkoriak, melyek közt alu}ról föl
felé Wolf ur a következőket említi: Nummulitmész, Homok- s agyagréteg, melyben barna
szén is van (Tapolczánál ;) födetik Trachytporphyr s ennek lávái által. A Trachytporphyrok 
Tajtkö és Tajtkőconglomerátba mennek át, miket Congeriatartalmu homok és agyagrétegek 
borítanak. 

Régibb eruptivkőzetet Szarvaskő és Monosbél között említ, melynek akkor Z ö 1 dk ő 
(Grünstein) nevet adott; ebből későbben Diorit és még későbben Diabas lett. 

Kubinyi Ferenc z és Szab ó József ] 860 .. A következő é~ben örön;i,mel ra
gadtam meg az alkalmat, a Mátra oly szorgalmas buvára ajánlatát elfogadm, azt az o társa~ 
ságában utazni be. Mintegy kiegészitéseül a tavali kirándulásomnak, melyben a Mátra keleti 
részére fordíttatott több idő, az idén a nyugati részének szenteltünk nagyobb figyelmet. Hat
vannál mindjárt a legdélibb trachytpontnál Lőrincz falu határában levő igen é.rdekes köbá
nyánál állapodtunk meg, melynek homogen fekete kőzete a hatvan-gyöngyösi orsza?uton, 
melynek készítésére fordittatik, már ugy is magára vonta figyelmünket. Ezt akkor mmden
ki Razaltnak tartotta még, de a helyszínén hajlandóbb voltam azt hinni, hogy nem az, hanem 
fekete Traehyt. Lőrincztől éjszakra tartottunk a Zagyva völgyében, s a Mátra ezen oldalának 
minden nevezetesebb pontját megnéztük, igy mindjárt a Selyp pusztán megkezdve volt, de 
ekkorig ismét abbahagyott barnaszé?bányát, az apczi hegyet, is~ét átcsaptunk a„Mát~~ bel
jébe Fancsal-Szücsinek Fajzatra. Fajzat környékét magát megtekmtve, onn~t Gyongyos-Pa
tára, Solymosra s Gyöngyösre mentünk. Gyöng~ösről m.egtettük Beuda:nt k1rándulás~t a he
gyen keresztül Parádra: s azon helynél, mely F1chtel álhtólagos kráterje lehet, s tekmtve az 
alakot, első pillanatra mindenkit azon ~ondolatra ~10zhat, me~álla~odtunk, de csa~hamar meg
győződtünk, hogy annak minden má.s kráter-attnbutuma lnányz.1k. Parádon kirán4~ltunk a 
Cseviczéhez s ennek földtani viszonyait szemügyre véve, megtekmtettük az Ó- és Ujhuta, a 
Köszörűspatak, a Timsós kőzeteit, mindenütt bőven gyüjtve példányokat a nemzeti muzeum 
s az egyetem számára, hogy alapul szolgáljanak otthon teendő petrographiai bőveb~ tanul
mányozásra. Parádról átcsaptunk a szomszéd Nógrád és Gömör azon baz~.lt-v1déké~'e : 
melynek középpontja gyanánt Ajnácskö tekinthető. Innét visszatérv_e, a Mátrát UJra megé.~'m
tettük Pászt6nál, honnét a Muzslatetőre, a nyugati Mátra ezen legmagasabb csucsára tettunk 
kirándulást, s azzal bucsút vettünk. 

Birodalmi földtani intézet 1866. 1867. Az osztrák birodalom első át
nézeti térképe a bécsi geologok által már 1861-ben elkészülvén, további feladatuk volt_: eg~ 
részletesebb térképhez gyüjteni adatokat, s az észleleteket nagyobb mérvü térképbe raJzolm 

* Jahrbnch der geelog. Reichsanstalt 1859 Sitzungsbericht von 12 april. 
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be. Magyarországra is reá kerülvén a sor, Hevesrpegye környékén a .bécsi geologok 186.6-ban 
jártak, s különösen három r:.zakasz müködött. l) A Mátra hegységet vizsgálta báró Andrián és 
Raczkiewicz; az északi részt benyulva Gömör és Nógrádba, Paul és Gé5bel i a Bükköt Hauer, 
Stache, Klein Gesell és Bökh. Eredményeik részint egyes kidolgozott jelentésben olvashatók, 
mint a mátra éjszaki vidékének harmadkori képletei Paul-tól 2), vagy a Mátra térképének be
mutatása alkalmával tett s szintén nyomtatásban megjelent közleményekben 3); minek kiegé
szítése gyanánt vehető Andriánnak egy másik kis közleménye a recski ércztelepekré51 4), részint 
láthatók az eredmények egybefoglalva magán az intézet által kiadott geologi~i térképen 
(2000 -1") melybé51 megjelent az egész Mátra, a Bükk, Hev.esnek ~ Mát::ától éJS~akra esé5 
része egészen, délre ellenben csak Ké5telek-Karczag szélességi vonaláig, m1g a déhbb lap a 
katonai geographiai intézet által eddig el nem készittetvén, a geologiai intézet által sem 
adathatott ki. 

Mindezen általánosabb tárgyalásokhoz veheté5k még Cotta közlései a Mátra réz- és 
ezüsttelepeir<H, valamint a Mátra egyes ké5zeteinek elemzése s tanulmányozása nevezetesen a 
Trachytoké s a Diabasé, kiknek szerzé5i Hauer Károly, s Fellner Bécsben s felkérésemre Ber
náth József Pesten, s kiknek ide vágó adatairól lesz alkalmam az illető ké5zetek tárgyalásánál 
részletesen szólani. 

Szabó J 6 zs e f 18 6 8. A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyülése al
kalmából, mely Egerben volt összejövendé5, Heves és Szolnok megyék topographiájához a 
földtani viszonyok is leirandók voltak, s annak eszközlésére a magyarhoni Földtani társulat 
kéretett fel, a mely e feladat megoldásával engem tisztelt meg. Anyagom elég bé5ven volt 
ugyan már magamnak, s ahhoz jöttek a bécsi geologok becses eredményei, de az egész megye 
leiratához még is volt mi hiányzott, s minek pótlásához ezen év folytán egy r,övid, aztán a 
szünnapok alatt egy hosszabb utat tettem. A főbb hiányok közöl szabadjon ezekre szorit
koznom: a) a birodalmi intézet térképén épen oly kevéssé mint a leírásokban a hevesme
gyei széntelepekről említés nem történik, holott ez a megye földtani leirásánál iparos fontos
ságánál fogva szerepet játszik. b) Nem tétetik említés a Wehrlitről, mi Hevesmegye ásvány
unicuma. c.) Seholsem fordul élő a térképen, vagy a leirásban az oligocenképlet, holott én 
már 1859-ben hoztam oly tályagot, melyben a budai kiscelli tályag foraminiferái jönnek elő 
s 1867-ben Zsigmondy ur Recsk vidékéré51 is hozott ilyent. Végre az én feladatom a talajok
r61 behatóbban szólani; mindezen adatok megszerzésére s régibb eredményeim ujabb átte
kintésére Heves és Külső-Szolnok megyét délről kezdve éjszaknak bejártam, s valamint min
denki más utánam a meglevő adatokhoz ujakat gyüjtene, ugyanazt tettem magam is, s 
azokat egy általam készitett nagymérvü térképen a nagygyülésen bemutattam, s ezen leirás
hoz készitett kisebb térképen is összeállítva teijesztem elő mint a szöveg áttekintetes illustrá
tióját. Ugyanezen utam alkalmával n::igyobb számmal gyüjtöttem példányokat a végből, 
hogy az Egerben tartott nagygyülés emlékére honi iskoláink s muzeumaink számára a felvett 
terület kőzetei kellé5leg leírva s egyszersmind térképezve szétküldessenek, mint kiegészités a 
már meglevé5 s rendesen csak külföldi lelhelyekré51 szedett ké5zetfajokhoz. A kiállitás és szét
küldés költségeit a vallás és közoktatási k. m. miniszterium magára vállalni sziveskedett. 

1) Jahrbuch der geolog. R eichsanstalt 1866. XVI. Band. Verhandlungen 126. 
!) Ugyanabban "Das Tertiargebiet nördlich von der M1ttra. von C. M. Paul. 
") Jahrbuch sat. 1867. 79. lap. F. Freih. v. Andrian. Vorlage der Karte des Mntragebirges und seiner Umgebung 
') Jahrbuch der. geol. Reichsa.ns t;dt 1867. 167. I· F. Freiberr v. Andrian. Die geol. Verhaltnisse der Erzlagerstiitten 

von Recsk. 
•\ Jahrbuch der geol. Reichsanstalt 1866 kivonatilag a „Clansthaler Berg· und Hüttenmannische Zeitung" 1866 1·sÖ 

számából. 
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Heves és Külső Szolnok földtani képletei. 

Heves és Külső Szolnok földtani képletei vagy tűz- vagy vízeredésüek, tehát eruptív 
vagy üledékes kőzetek, s ezek között a Mátrát, mint a terület legkiválóbb pontját az eruptivak 
képezvén, a leírásnál ezeket bocsátom előre, s az üledékesek következni fognak ezen soro
zat szerint. 

Erupti v közetek. 

Diabas 
Trachyt ( Andesit. 

) Zöldkőtrachyt. 
} Amphiboltrachyt. 
( Rhyolith (quarcztrachyt). 

( Tledékes kőzetek. 

Ké5szénképleti pala. homokké5 és quarcit. 
Jura mész. 
E o c e n . .Nummulitmész és homokkő. 
0 l i go e e n. 1 Mész márga. 

1 Tályag. 
Neogen.

1

1 Márga. 
Homok (Apoka). 
Tra ch yttu:ff. 

. Rhyolithtu:ff. 

1 

Barnaszéntelepek. 
Cerithi nm rétegek (Csiszpala ). 
Congeriatályag. 
Limnoquarcit. 

N e g y e d k o r i. ~ Kavics. 
) Nyirok. 
f Lösz. 

Mos t k o r i. Mésztuff. 
T a 1 aj ok. Nyiroktalaj. 

Sárgaföld vagy lösztalaj. 
Homoktalaj. 
Szék. 
Fehér iszap-talaj. 

Dia has. 

Hevesmegye kőzetei között egyik nevezetesség a Diabas. Ezen másodkori eruptiv kő
zet t1őbb csak a Bükkben volt ismeretes, Szarvaskő helységnél, Egerté51 északra az apátfalvi 
orszLígúton, hol a patak az ágyát részben abba vájván be, szépen van feltárva, s a legjelesebb 
lelhelynek mondható. A patak jobb és baloldalán a fekete, csaknem egynemű kőzet Diabas, s 
itt feltalálni könnyU, mert a sziklateté5n Szarvaské5 várnak romja áll. e várhegy egészen Dia
bas. A példányokat a patak ágyában ütöttem a ké5szálból. 

A Diabas a mostani petrographok szerint Labrador és Augit majd finöm, majd dnrva. 
krystályos-szemcsés elegye, mihez Chlorit csatlakozik. 
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A szarvaské5i Diabas finomszerü, s mellékes elegyrész gyanánt Pyrit látható benne, a 
gyakori repedéseken pedig fehér Calcit, mint mállás-termény, néha vaskos tömegekre vasta-
godván ki. . .. „ 

A Diabasok még eddig kevés számmal vannak megismertetve, annál, ~a~yobb koszo-
netet érdemel Fellner, ki öt csehországi Diabas elemzése mellett a szarvask?1t is magára vál
lalta, I) és az átlagos elemzés számai meglehetősen egybevágnak. Bővebb tájékozásul egymás 
mellé állitok három diabas-elemzést, 

I. Szarvaskő. Elemezte FellQer. 1867. 
II. Birkenberg Csehországban przibrami palából (Barrande B. étage-a). Elemezte 

Fellner 1867. 
III. Kastellet és Montebello között Christiania mellett. Silurmedenczében. Elemezte 

Kjerulf 1855. 2) 

I. II. III. 

Kovasav 50.04 5l.5s 50.14 
Timföld l0.2s 14.97 16.43 
Vasoxydul 18.90 l8.g4 12.79 
Manganoxydul nyoma 
Mészföld lO.G2 7.94 6„19 
Magnesia 3.24 0„17 4.36 
Nátron 3.60 3.21 4.56 
Kali 1.70 nyoma 1.5± 
Víz 2.24 3.22 2.40 
Szénsav Ü. 3tj 

100.62 100.23 99.01 

Fellner emliti, hogy a mechanikai elemzést is megkezdette, s a Földpátot külön fogja 
meghatározni. 

Én a lángelemzési kísérleteket a Szarvaskői Diabas földpátjával megtettem, s ugy 
találtam, hogy az ugy a sajátszerü sima és csendes olvadásánál, mint pedig gypsszel megol
vasztva, alkali tartalmánál fogva, Labradornak mutatkozik, s igy azt ezen tulajdonságánál 
fogva is Diabasnak fogadhatni el. . 

W eh r 1 i t. A szarvaskői Dia.has még nevezetesebb lesz ha tekmtetbe vesszük, hogy a 
még most sem eléggé tanulmányozott Wehrlit is benne jön elő. 

Ezen ásvány rég óta ismeretes. A gyakorlat ~mberei vaskövet ke:esve .bukka~tak 
reá, és a bányát melyet a feltaláláskor nyitottak, most IS vasbányának i:iondJák. Zipser Liev
ritnek tartotta, s mint ilyet írta le. W ehrle Selmeczen a bányászakademián a vegytan tanára 
elemezte (1834) s ezen eredmény közzététele után Kobell mineralog Münchenben belátván, 
hogy tökéletesen nem üt össze a Lievrittel, nevezetesen azon az alapon, hogy a sósav cs~k 
tökéletlenül bontja fel, míg a Lievrit abban könnyen felolvad s kocsonyás lesz, W eh r l i t
n e k nevezte el. 3) 

Én ez évi utamban a bányába ujra bementem, s ugy az elöjöve~ körülményekre 
nézve némely uj adatot gyüjtöttem, mind pedig uj elemzést eszkö~ölte:n, mit. Than tanár nr 
szives volt az egyetemi laboratoriumban Lengyel ur által véghez vitetm, s a rnmek eredménye 
itt közöltetik legelőször . 

1) Verhandlungen der geol. Reichsanstalt 1867. 31. 1. 
' ) Lehrbuch der Petrographie. Zirkel. Bonn 1866. II. 82. . . . , . 
3) Igen helytelenü l írva fordul elö a lelhely Kobellnél s utána sokaknál. Kobell igy lfJ a: „ t:izurras~? im Zemescher 

Comitat", a helyett: Szarvaskő im Hevescher Comitat. (Geschichte der Miner ~ logi e von Franz von Kobell. Munchen 1864). 

Kovasav 
Vasoxyd 
Vasoxydul 
Mészföld 
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Legyel 1868. 
s t;:j 

"'" "' ~ ClG §l 
~ ('De:> 
cr~;-

~~~ 
o:(JQ "'" 

Wehrle 1834. 
34.60 
42.38 

15.7g 
5.g4 

Magnesia ~ =-- ~ 
~~~ 

Timföld ~-""· 6' s O.I2 &../~~=· 
Manganoxydul ~ · ~ ~ 0.28 
Víz - ::s l.oo 

A bánya a szarvaskői völgy jobb oldalán van az u. n. Vaskapu oromján, a meredek 
erdős hegy 2/3 magasságában. A tárna vagy 25 ölre van behajtva. Kezdetben keskeny s a 
közet erősen mállott, ugy hogy ki se lehet venni mi, de 4 -5 ölre be már W ehrlitnek ismer
hető fel, s ilyen marad mind végig. Az egész tárnában csupán Wehrlit látszik, ugy hogy an
nak látszó vastagsága a két ölet meghaladja. Leveles szövegü, s a lapok a bánya beljében 
a mécsek világánál erősen fénylenek. Az ásvány szivóssága tetemes. 

Hogy micsoda kőzetben fordul elő, bajos eldönteni, mert nincs kellőleg feltárva. Ha. 
azonban a bánya körül a hegy kőzetét vizsgáljuk, ott kettőt lelünk: igen elmállott Diabast, 
mi Zöldkőre emlékeztet, és az ellenkezff oldalon a palaképletet, miből azt lehet következtetnit 
hogy a W ehrlit érülési képzödmény az eruptív Diabas és az üledékes kőszéncsoporti pala
képlet határán. 

Tetemes vas tartalmánál fogva, azt vas-érez gyanánt lehetne használni, ugy mint né
hol a hozzá közel álló Lievritet használják. 

Ujabban ugy értesülök, hogy a bükk több pontján is fedeztek fel aDiabas környékén 
Wehrlitet. 

A Diabas a Mátrában is fellép, de kisebb tömegben két ponton u. m. Sirok mellett Dar
nó és Kőkút hegyen, és Recsktől DK-re a siroki uton a Bajpatakvölgy felé n. Berki puszta 
szirtje áll abból a bid közelében, hol az quarczpalán tör keresztül. Ezen helyeken azonban 
korán sincs ugy feltárva mint Szarvaskőn. 

Trachyt. 

A Trachyt fogalma a tudomány jelen állásában igen ingatag. Kezdetben ~1822) Hau~ 
által Auvergne vulkáni kőzeteire, s mindjárt reá Beudant által a magyarhom harmadkori 
vulkáni kőzetekre alkalmaztatott. Beudant, ki Hauy nézetét a Trachytról hozzánk átültette, a 
legilletékesebb bevezetője volt Trachytjainknak az irodalomba. Abban az időben a Trachytot 
alkotó ásványok meghatározása még igen tökéletlen volt; későbben a Sanidint állitották fel 
mint a Trachytok lényeges földpátj~t, s ezen ismejel mel!ett a .rajnai (Sieben-ge~i~ge) Tra
chytok a nagy Sanidinekkel váltak Jellegessé. Trachytok ilyen Jelleges nagy Samdmnal ho
nunkban nem is fordulnak elő. 

A kőzetek tanulmányozása haladván, némely Trachytban a Sanidin mellett Oligoklast is 
fedeztek fel, sőt most vannak Trachytok Oligoklasszal ~anidin nélkül. Rose a Trach~t~őzete~ 
beosztásánál ide számít még Labradortartalmu kőzetet Is. A Földpát tehát lehet Samdrn , O!I
goklas, sőt tán Labrador is; mig a másik, de alárendeltebb fontosságu az Amphy bol , nt-
kábban Quarcz, Augit, s Csillám. · 

A Mátrát illetőleg a Trachyt tulajdonkrpen gyünév, s ily értelemben csaknem egészen 
azon harmadkori vulkáni kőzeteket értjük alatta most is, melyeket még Beudant számított a 
Trachytokhoz. Én különösen a Mátrában a Trachytokat a következő módon osztom fel : A n
d e s i t, Z ö 1 dk ő, A mp h i b o 1 T r a ch y t, és R h y o 1 i t h, mi részben Quarcztrachyt. 

Magyar Orvosok és T ermészetvizsgálók Munkálatai. 11 
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Hevesmegyének föhegysége a Mátra, mondhatni, hogy kizárólag Trachythegység 
s abban az említett féleségek mindegyike eH:5fordul; ezen eruptív kőzetek s azok törmelék 
képletei a brecciák tuffok sat. kiválólag alkotják a Mátra petrographia.i mozaikját. . 

A Trachytot, mint Magyarhon összes területének képletét te~mtve,. azt lehet állítan~, 
hogy az a Mátrában többé kevesebbé szigetszerűen lép fel: sem a v1segrád1, sem a selmec~.1, 
sem az eperjes-tokaji trachyt-csoporttal közvetlenül nem függvén össze, a Magyarország teru
letén előforduló Trachytok egy önálló tagja gyanánt tárgyalható. 

A n de s i t alatt értjük azon Trachytot, melynek Földpátja Oligoklas, s ezen ~ivül alig 
lehet mást kivenni. Finom csiszolaton Amphibol és Magnesit is kivehető, az Amph1bol néha 
a dar::i.bok mállási kérgén is. Korra nézve e.z a legöregebb. 

A Z ö 1 dk ő szerintem nem más, mint Andesit, mely igen finom osztatu kénegekkel 
van áthatva, melyek abban vegybomlást idéztek elő, innét a földpát is fehér fénytelen, az 
alapanyag is halványabb az Andesitnál. Nem ritkán van, hogy a Zöldköben elváltozatlan 
Andesit maradt még meg, vagy hogy egy Andesit a felső rétegben, alul átmegy fokozatosan 
Zöldkőtrachytba. Az ércztelérek természetesen soha sem jöhetnek elő az ép Andesitben, ha
nem mindenkor a Zöldköben, mert mihelyt fellépnek az Andesitben , azt n. mállás által oda 
változtatják, hogy Zöldkőnek nevezzük. 

Az Andesit és Zöldkő tehát oligoklas-amphibol trachytok s korra nézve a legidősbbek. 
A mp h i b o 1-T r a ch y t na k nevezek egy korra nézve határozottan fiatalabb Tra

chytot, melynek Földpátjáról mindeddig keveset tudunk, de jellemző az, hogy benne az Am
phibol mindenkor kiválik, ugy hogy puszta szemmel kivehetni. Ha a Mátrában. egye~ víz
mosásokban járunk, s a Trachyt hömpölyöket az ő bőrféle málláskérgökkel vizsgáljuk, a 
mállás bizonyos stádiumában a leghatározottabban megmondhatjuk, hogy melyik az And~sit, 
melyik az Amphibol-Trachit? Amannak málláskérge hamuszinü s homogen, emezé szmre 
megegyezhetik, de mindig rajta vannak az Amphibolkrystályok , melyek a mállásnak tovább 
állanak ellent, mint az alapanyag. Ott végre, hol az Amphibol-Trachyt kereszttil tör az An
desiten, a kérdés e két Trachyt különfélesége fölött tisztán el van döntve, és a Mátrában 

---Ilyen pont kettő van, mind a kettő igen jeles, s annak helyén bővebben leírom. 
R h y o 1 i t h alatt a Mátrára vonatkozólag kétféle 'l'rachytot értek, e 1 ősz ö r sphae

rulitos Trachytokat Quarcz nélkül, mi a Mátrában két helyen jön elő; másodszor sphaeruli
tos kőzeteket krystályos Quarcz kiválással. 

A Trachyt egyes fajai között az Andesitnak jutott a főszerep , s a Mátra erre nézve 
a fő-környéknek mondható. 

Azon egész magaslat, melynek a Mátra távolról tekintve alakját köszöni, kizárólag 
ezen a Cordillerák Andes hegylánczaiban otthonos s onnét elnevezett Trachyt-fajból áll. 4) 

Legfeltünőbb s legjobb tájékozást nyujtó lelhely gyanánt szabadjon említeni a Kékkő és ~ 
Saskő nevü két legmagasabb csucsot a Mátra hegységnek csaknem közepén, hol az Andes1t 
jellegesen fordul elő, s a hova későbben külön kirándulásban szabadjon vezetni az olvasót. 

Innét éjszakra hirtelen végződik, de keletre a Bükk felé tart, s minden magasabb ge
rinczet csaknem kivétel nélkül képezi. A Kékestöl délre szintén erősen van kifejlé5dve s 
Gyöngyös mellett a Sárhegy a legdélibb pontja, hol neve.zetes brecciaképleteivel találkozunk 
nehány kőbányában. , 

Leghosszabb vonalban követhetjük azonban a Kékestől nyugotra, hol E-Ny.-ra felka
nyarodik s képezi először a Galya hegységet, továbbá ujra megfordulván D-Ny.-nak, mint a 

4) Az Andesitet, midőn fekete színe, nagy keménysége s szivossága még épségben van, a nép C s e r k ö n e k ne
vezi, de igy nevezi Nógrád s Gömörben a hasonló kinézésü Bazaltot is. 
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Muzslateté5 ismeretes, s ettől délre több egyes feltünő kupokat alkot, melyek között említendő 
a Zagyva bal partján a Jobbágyi hegy (N. Hársas), az Apczi hegy, s bellebb nehány hegy 
Fajzat pusztán s Gyöngyös-Pata körül. 

A Mátra alkotásában második szerep a Z ö 1 dk őt r a eh y t na k jut s két csoportban 
ismeretes: a nagy-obb a Mátra Andesit-gerinczének déli, a kisebb az éjszaki részén van. A 
déli csoport kezdődik Gyöngyös-Tarján s Oroszinál, s feltart éjszaknak a Gallya felé. Ebben 
több telér van, melyek ólom, ezüst, arany s réz bányászatra szolgáltattak alkalmat, de cse
kély eredménynyel. 

A Zöldkőtrachyt éjszaki csoportja területre kisebb, de élesebben van kiválva, s telé
rei is többet látszanak érni, azokat a mátrai Unio jelenben is mívelteti. Ezen kőzet kezdődik 
Recsknél, s innét éjszaknak tart a 'rimsósig. Fő s igen jellemzö két kupot képez Recsk és 
a Timsós között. Legnevezetesebp bányák a Lahotza és a Fehérkő hegyben vannak. Ezekről 
későbben bővebben. 

Az A mp h y b o 1- T r a ch y t o t az egész Mátrában még nem ismerem , s így csak 
egyes pontjain fogom leírni, s ezek között legnevezetesebb maga a Saskő, továbbá ·a Lahotza 
hegy délkeleti oldala, Solymos és a Lőrinczi hegy. Előjön a patakkövekről itélve egyéb he
lyeken is , de időm nem volt annyira bejárni, hogy azt oly élesen választhattam volna ki az 
Andesitból, mint azt tettem a Hegyalján, de kétséget nem szenved, hogy a kiválasztás a 
Mátrában is éppen ugy keresztülvihető. 

Végre a Rhyolith az ő sphaerulitos féleségeiben, de minden Quarcz nélkül, alárendel
ten előjön először Solymosnál az ottani kis hegyen, másodszor Lőrinczen, s mind a két lel
helyen az Amphibol-Trachyt érülésén találjuk az Andesittal, s ezen Rhyolithról alig mondha
tok egyebet, minthogy az elváltozása az Andesitnak, ennek utólagos megolvadása által, mit a 
rajta keresztül tört Amphibol-Trachyt idézett elő. 

A Quarcztrachytot, mint Richthofen valóságos Rhyolithját ellenben a Mátrában s köze
lebbi környékén nem kevesebb mint 9 helyen ismerem. 

Legnevezetesebb lelhelye Deménd Egertől délre, s itt különösen a Pünkösdhegy, hol 
annak szurokköves sphaerulitos féleségei, tele quarczkrystályokkal igen jól vannak kőbányák
ban feltárva a hegynek a tetején az egri országút mellett. A sziklafal magassága a bányák
ban vagy 20 bécsi láb. A kőzetet útcsinálásra hordják. 

Leereszkedve a Pünkösdhegyi bányából Deménd felé, az u. n. Hidegvölgyben ugyan
ezen Quarcztrachytot találjuk, de itt feketébb és szilárdabb. Még lejebb az u. n. Ereszvényi 
bányában, közvetlen a falu felett e képlet mint eruptiv-breccia jön elő, köve igen jól farag
ható, s mondják, hogy sem tűz, sem víz, sem fagy nem rontja. Használják vasgyárak s gőzmal
mok, kemencze rakásra. Az egri székesegyház előtt álló szobrokat is ebböl faragták. 

Deméndtől éjszakra ugyanazon völgyben Eger-Szalóknál Tajtkőconglomerát jön elő 
sok szabad krystályos quarcczal: ezek között amethystszínüek is fordultak elő egy kut-ásás 
alkalmával. 

Keletre Egertől találni a Bükk délkeleti szegélye gyanánt, s mint közelebb eső neve
zetes lelhelyeket legyet?- elég megemlíteni Szomolyát, hol nagyban fejtik, s honnét egy pél
dányban Andesitet mint kőzet-zárványt birok. Quarcz krystály van benne de nem sok; el
lenben egy más lelhely Egerh~z közel DK-re Tibód mellett az Ostoros-völgy, hol a Rhyolith 
quarczkrystályokban bővelkedik; olyféle az itt, mint a Hegyalján Szántónál a Sátor éjszaki 
tövében. A Rhyolith által a Mátra s a Bükk némileg összeköttetésbe jut a Tokaj-eperjesi 
Trachytcsoporttal, tekintvén, hogy a Rhyolith közel Miskolczig követhető. 

Egertől keletre, tehát a valóságos Mátrában keletről nyugotra a Quarcztarta.lmu 
Rhyolithot a következő kelyeken ismerem. Először is Sirok vára, hol az eruptiv Tajt
kőconglomerátban krystályos Quarcz sok van. 

Második a Mátra éjszaki oldalán Recsk határában a rézbánya közelében. A pél-
11 * 
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dányt Kubinyi Ferencz urtól kaptam, az Ta~tké5c.onglo.i;n.erat sok quarczkrystálylyal. A több 
apró rézbánya közül, hogy voltaképen melyik, mncs följegyezve. 

A harmadik és a legnevezetesebbek egyike a Csevicze hegye, az u. n. Széchenyi 
domb Parádon, mit külön fogok lefrni. 5) 

Végre a negyedik a Mátra nyugoti részén Hasznos falu határában a Czigánypa
tak bal partján, itt is Tajtkéfoonglomerát van, melynek némely példányában bőven, másban 
szegényebben van Quarczkrystály. 

A térképen még több helyen van bejegyezve a Rhyolithtuff, de azok tanulmányozása 
nem lévén befejezve, nem számíthatom fel sem a határozottan quarcztartalmu, sem a quarcz
mentek között. 

Még tovább nyugotra a quarcztartalmu Tajtkőconglomerátokat ismerem Kis-Terenne 
és Iványpuszta határában. Quarczkryi:;tály mind a két helyen felismerhet() a Tajtké>conglo
merátban. Ez utóbbi helyen a Ktshányó hegyen sok a quarcz, mi különösen a mállott felü
leten jól veheté5 ki. Ezen kőzetben egyes növéoyda.rabok is jönnek elé> megszenülve , mi a 
fehér kőzetből az é) fekete szinével eré>sen l'Í ki. 

Az egyes Trachytok nevezetesebb lelhelyei különösen. 

Ezen általános megjegyzések után szabadjon nehány kirándulást részletesebben írni 
le, mi által a ké>zetek összefüggését lehet szóba hozni, mig az általános tárgyalásnál az egyes 
kirándulásokból elszakított észleleteket kelletett összeállítani. Ezen kirándulásoknál külö
nösen tekintetbe veszem az ipari vagy gyógyfont~sságot, s igy a Mátra bányászata és Pará
don a timsós fürdé> meg a Csevicze vagy ismert.ebben a parádi víz földtani viszonyai is te
kintetbe. jönnek. Nevezetesen e következé> nevezetesebb lelhelyekré>l fogok szólani egyes ki
rándulásokban: 

a) Kirándulás a Mátra magasára a Kékké> és Saskfüe, mint illustrátiója az Andesit s 
részben az Amphibol-Trachyt viszonyainak. 

b) A Mátra fém bányászata, mint illustrátiója a Zöldkötrachytnak, s érczteléreinek. 
c) Kirándulás Lé>rinczre és Solymosra, hol a quarczment Rhyolith jön elé> érdekes és 

tanulságos viszonyok között. 
d) Végre kirándulás a Cseviczéhez, hol a hires parádi víz bugygyan ki a quarcz

krystál ytartalmu Rh yolithtuffból. 

a) Kirándulás a Mátra magasára a Kékkő és Sasköre. 

A Mátra legmagasabb két csucsának neve Kékkő vagy Kékes és Saskő. A Kékké> a 
magasabb s ezen áll a triangulátiói pyramis. Magassága a katonai térkép adata szerint · 
a tenger felett 531 bécsi öl (318 6'). Egymással csaknem ,'kelet-nyugati 6) vonalban állanak; 
a Saskő képezvén a vonal keleti, a Kékes a nyugati végét. 

A kirándulást Parádról tettem meg (1859 10/ix)· A faluból indulva egyenesen délnek 
tartva előbb Ó-Hutára jutottunk. Maga Ó-Huta földtani viszonyairól más alkalommal szólok, 
itt csupán azt említem, hogy az u. n. Nagyforrás pataka mentében, mi a Somhegy part mel
lett foly el, a kőzet sötét homokkő (1 , I 0/ 1x 1859), tehát Ó-Huta ezen déli részén e képlet fordul 
elő. Köszörűkőnek gyenge, korán sem oly jó mint fölebb innét nyugotra a Köszörűs-pa
takban. 

S as kő. Előbb a Saskőre értünk, az merészen néz éjszakra Parád felé igen mere-

") B. Andrián térképén a Csevicze kőzete T rachyttuffnak van bejegyezve ; ez oly duil a quarczkrystályokbao, hogy 
lehetetlen Rhyolith tuffuak nem venni. 

6) Pontosabban EKK-DNy. Ny. 
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dek, helyenként tulhajló szikla.falával, mig nyugotról a Kékessel függ össze kissé behorpadott 
gerincz által, valamint egy délre futó alacsonyabb ge~~nczczel is. Kőzete szivós Amphibol
Trachyt. Magán a tetőn táblás váladéku (3, 1~ 1859). Ude állapotban az alapanyag szine zöl
des szlirke, abból kisebb nagyobb földpátok válnak ki, üvegfényű hasadásokkal. Ezen kivtll 
nagyobb sötét zöld Amphibolok is kivehetők, de mindig csak tűlapokkal. Mállás magát rajta 
egy vékony bőrnemű kéregben külöli, melynek szine sárgás barna, s fénye nincs. Az üdébb 
málláskérgen a földpátkristályok piszkos fehér színnel vannak meg, a régibben kihullottak, 
tehát az alapanyag ellentállóbb mint krystályzárványai. 

Egy ily állandó vegyü kőzet csakugyan van hivatva a legkiválóbb trachytcsucsok 
egyikét képezni. 

Valamivel alacsonyabb csucson, melyre előbb jöttem mint a Saskőre, a ké>zet hasonló 
táblás váladéku tömött Trachyt; e szilárd féleséget egy oly üreges féleség veszi körül, mely 
helyenként conglomerátnemű, s úgy látszik, mintha a szilárd darabok s a trachyt finom zuza
dék keverékéből állana. Ezen féleségét eruptiv-brecciának is mondhatni (2, i~ 1859). A szilár
dabb zárványok még elég épek, de az üreges részleg helyenként fénytelen anyagkőnek mond
ható. A szilárd tömött Trachytból a zárványok ököl sőt fejnagyságuak is vannak. Ezen fé
leség követhető fel a Saskő tetejéig. 

K é k k é>. A Sasköré>l mentem át a Kékkőre. Erdővel lévén benőve, koránt sincs oly 
szép kilátás róla, mint a Saskfüől, s azt csak úgy élvezhetni, ha az ember a triangulatiói py
ramisra megy fel. Neve valószinüleg onnét van, hogy a kőzet kül szine kékes szürke, egészen 
eltérő a Saskő közetétől. 

A Kékkő tetején a Trachyt alapanyaga üde felületen kékes szürke, abból nagyszám
mal vannak Földpátok kiválva, melyek az egészen üde példányokon üvegfényűek, a kevésb
bé üdéken fehérek, fénytelenek. Mállás itt is csak a felületről hat be, s barna bőrnemű kérget 
idéz elé, mely a mállásnak tovább áll ellen, mint a krystályzárványok, s igy ezek kihullanak. 

Nagyban tekintve a mállás a kőzet felületén szalagokat idéz elő, melyek vagy szín 
vagy jobban kiállás által ütnek el egymástól. Ez világosan a mellett szól, hogy a kőzet iz
zón folyó rétegek által jött létre, melyek vegyi, s physikai tulajdonságai különbözök voltak. 
Bernáth ur kérésemre vegy-vizsgálat alá vette, s ezt irja róla 7), "Az egyenetlen törésű szürke
fekete és törött alap-anyag számtalan apró fehérszemet tartalmaz, .. . . melyek nagysága kö
lesszemnyi, ámbár kivételesen nagyobb is van, s oly sűrűn bennővék, hogy egymást csaknem 
é·rintik. Némely szem fehér, nem-átlátszó és fénytelen, más sárgásfehér, áttetsző üvegfényű 
és ezek között számos az átmenet, de mindnyája oly erősen tapad az alapanyaghoz, hogy 
kiszedni nem sikerült .... A forraszcsőlánggal izzítva az alapanyag, finom éleken fekete, nem 
átlátszó gömbbé olvasztható, mig a fehér szemek nem változnak. 

Tömöttsége 2.66 

Kovasav 
Timföld 
Vasoxyd 
Vasoxydul 
Mészföld 
Magnesia 
Káli 
Nátron 
Víz 

Az összes elemzés eredménye : 

7) Mathematikai s természettudományi közlemények IV. kötet 1866. 301 1. 

56.73 
9.3g 

13.32 
4.53 

10.o.i 
l.59 

l.s.i 
1.37 
Ü.93 
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Az elemzéshez .az anyag a lehető legépebb példányb61 vétetett. A számokat.tekintvén, 
igen könnyen azon következtetésre lehetünk indítva, hogy az 56°~0 kovasav valan;1i~t a mész 
nagy- s az alkalik csekél~ebb menn~iség:énél fo~va a Földpát semmi esetre nem Samdm, hanem 
legalább is Oligoklas, m1 az Andes1tet Jellemzi. .. 

A Saské5Wl különbözik szinén kivül az által is, -hogy sem oly nagy földpátok sem am
phibolok nincsenek az alapanyagb61 kiválva. 

Lefelé jövet a Kékkő alján a Sasköfelé ismét olyféle Trachytot leltem (5, ' 0!ix 1859), 
mint a Saskön, csakhogy eré5sen üreges, és igy ritkás, de szine zöldes szürke, s nagyobb Föld
pát és Amphibol kiválva jőnek elő benne. 

Valjon keresztülvihető-e a Mátrában az Andesit és• Amphibol-Trachyt elválasztása, 
későbbi kutatás feladata. 

Még lejebb, kürülbelé51 hol a sötét bomokké5 jött elő, réteges Trachyt-conglomerátot 
leltem, (6, i% 1859), de annak viszonyát a homokköhöz közelebb nem határozhattam meg, 
eléggé föltárt érülési pontot nem találván. 

E szerint a Kékké> és Saskő az éjszaki oldalon közvetlen a homokkő képlettel vannak 
érintkezésben. 

Még lejebb éjszaknak Ó-Hutánál a Rbyolith következik. 
Egy ruás alkalommal a déli oldalról tettem meg a kiránd~lást, nevezetesen Kr.i.

rácsondról Markazon keresztül (1868. aug. 8), honnét egészen más viszonyok mutatkoznak. 
Karácsondtól kiindulva a Szapáry tanya mellett, az erdő felé a parton fehér földnem 

lép fel, a mely pezseg, s bővelkedik márgaconcretiókban, ezt itt egyéb távolabbi pontok ~tán 
itélve a congeriaképlethez számitom, melyet itt Lösz fed. Ezen elöjövet azonban csak kivé-
tel, mert azt elhagyva Markazig a felület álland6an nyiroktalaj. . 

Markazról eli5bb a markazi várhegyre mentünk, melyen egy rom még áll. Enne.k . ép1-
téséhez a legközelebbi hegyek kőzetét vették, s abban látni ugy Andesitet mint Amphibol
Trachytot. A várhegy kőzete Andesit, melynek felületén vagy ilrjeiben szép Hyalith is talál-
kozik. · 

A Markazi várhegyröl a várvölgyön keresztül ENy-irányban haladtunkavárvölgyben 
fel a S a s k ö felé. 

A talajok között egy homokos és soványabb nyirok is fordult elő helyenként; savval 
nem pezseg. Ez eredését tekintve ugy látszik, hogy nem az eruptív Trachytból, hanem a már 
mállásnak indult tuffból származik. Szine nem annyira vörös, mint sárgás. 

A hozszúra nyuló völgyben a kőzet szakadatlanul Andesit; v~gre a szekérut megsza
kad, melyen idáig aránylag meglehetős kényelemmel jöttünk, s vezetőnk egy meredek heg.fi 
ösvényhez vezetett, mely szerinte a Saskő déli tövében van. Egy hegy, melynek neve a kis 
Saskő, jobbra maradt, s a nagy Sasköre indultunk. Fele magasságban egy forrás fakadt, mely 
ugy, mint a Trachyt és nyirok források, tudtomra eddig kivétel nélkül, igen jó vizet szol
gáltat. 

Fel érvén ·a Nagy-Saskl5re, ezen oldalról az ugy veszi ki magát, mint egy gerincz, mely 
egyrészt a Kékkővel függ össze, más végén egy kis sziklacsucsban végződik, a mely a gerincz
nélmagasabb s köröskörül szabad lévén, a Saskő nevet valóban kiérdemli. A kilátás róla 
meglepő szép: látni innét a Mátra éjszaki hullámos vidékét egészen, de látni a délkeleti ol
dalon az Alföld tetemes részét is az ö merev sikságával. A két kiindulási pontomat Parádot és 
Karácsondot innét egyszerre láthattam be. 

A gerincz iránya K Ny, a keleti vég a Sa.ské5, a nyugotin megy az ember a Kékes ge
rinczére. Ennek gerincze csaknem keresztben áll a Saskő gerinczéhez. 

Kőzettanilag a Saskő kétféle Trachytból áll: Andesittuffból, melyben egyes_ és ~é~a 
igen nagy Andesit tömegek vannak, s ebből áll nevezetesen maga a Sashegy csucs sziklája is ; 
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ellenben ettől a gerincz nyergére ereszkedve táblás váladéku Amphibol-Trachyttal találkozunk' 
mely magát mintha az Andesitból tolta volna fel. E viszony itt azonban egészen tisztán 
feltárva nincs. 

Elhagyva e gerinczet s a Kékes felé haladva csupa Andesit féleségekkel találkozunk, 
nevezetesen Andesittuffal, mely a Kékesnek csaknem tetejéig tart, a Kékes éjszaki meredekebb 
lejtje nagyobb részt abból áll. A Kékes keleti lejtjén mindjá!t a tető mellett van egy foltünő 
alako szikla, neve Disznókő, ennek kőzete üreges Andesit, a szikla tetején az ürök nagyobbak és 
szaporábbak, a töve felé gyérebbek s kisebbek. Közel ezen szikláho~, tehát .ily ~etemes ma
gasságban páratlan j6ságu forrásvíz van, ismét tanuság azon a TokaJ-HegyalJán is állandóan 
tapasztalt körülményre, hogy a Trachyt (Andesit és Arnphibpl-Trachyt) v~lamint az ezek_ mál
lása által létre jött Tu:ff s Nyirok jó vizet adnak, mig a Zöldkő s a Rhyohth csaknem kivétel 
nélkül rosszat szolgáltatnak. 

A Kékes vagy 300 lábbal haladja meg a Sasköt, s annak kőzete azon jelleg~s An~e
sit, mely elemzéshez vétetett. Szívóssága tetemes, de színre nézve soha sem sötét annyira, mmt 
a Mátra Andesitja alantabbi pontokról. 

A Kékes és a Saskő megmászása Parádr61 kényelmesebb mint Markazról, an?ál in
kább, hogy azon (igen rosz) szekér-út, mely Parádról átvisz Gyöngyösre, nem messze esik, ad
dig tehát szekéren is megtehetni. 

Kékestől az Andesit képezte gerincz E Ny irányban halad, s azon a következő csu
csok emelkednek ki. Mindjárt a Kékesnél, de magasságra tetemesen alászállva van a 
Csorhegy, utána a Bagolyké5, Véczverés, Nagylápa tető, Lip6t tető, Széles Máté MűLely, 
Martalócz és végre a Galya, mely felé a gerin~z annyi~·a felem~lkede.tt, hogy a ~~~ya a ~át
rának második pontja, magasságra nézve a triangulat10 adatai szennt 508 bécsi ol (?048) s 
igya Kékes csak 138 lábbal magasabb nálánál. A Galya s~abadabba~ fekvén s e:dő koro
nájától is megfosztva lévén, gyönyörü messzelátást élvezhetm róla. Kozete Andesit, de hoz
záférhető egyes tusk6kban meglehetősen mállott állapotban. A ~alyá.t61 a M~tra tetemesen 
száll le s irányát az E Ny-titói inkább tisztán Nyugotira változtatJa. VégpontJa a nyug?ton 
az Ágasvár, s odáig egy Andesit völgyön az u. n. fiskalit~sokra (felhagy~tt .huták telepitvé
nyei) jut az ember. A patakkövek között azonban Amph1bol Trachytok is tisztán mutatkoz
ván, pontosabb kutatás által az Andesitból kiválasztani bizonyosan lehetne. . 

Az Ágasvárról röviden szabadjon itt megemlíteni azon nevezetes tényt, hogy annak déh 
meredek lejtjén ly:ukak vannak, melyekről azt állitják az ottaniak, hogy tetemes .nagyságu 
barlang szája. En a hely szinén voltam, s az u. n. Csörgő lyuk környékét megvizsgáltam. 
A kőzet Tajtkőconglomerát, mely itt az Ágasvár Andesitjéhez támaszkodik. Vezető ~em 
találkozván, bementünk a barlangba idegenek hárman; abban a lég üde, de a mászás igen 
bajos, s megoszolván a nyilás többfelé, kijöttünk. A kerülő állitja, hogy ő nem rég egy urral 
40 ölre ment be, zsineg segítségével. Mások azt mondják, hogy a kőzet csak kezdetben 
fehér, bellebb a feketében tart a barlang. . 

A Trachyt barlang a ritkaságok közé tartozik, s magyarhoni Trachitvidékemknek 
tudtomra ez unicuma volna . . Megérdemli, hogy pontosabban vizsgáltassék meg. 

Az Andesitröl a megismertetést befejezendő, szabadjon a Mátra Andesitj.eire vonat
kozó azon vegyelemzéseket ide csatolni, melyeket Bernáth ur az általam gyüJtött példá-
nyokkal vitt véghez. S) . 

Három lelhelyről valók ezen Andesitek: egy a Mátra közepéről, a déh oldalon, kettö a 
nyugoti részről. 

I. Solymos helységtől éjszakra, a falu mellett közvetlenül emelkedő Rhyolith hegyen, 

8) Mathematikai s természettudományi közlemények. 1865-1866 IV. kötet. 306 lap. 
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a Gyöngyös patak mentében kis darab Trachittuff van e Rhyolitbhegy tövében, s azontul 
a patak bal és jobb partján Andesit lép fel. A Gyöngyös patak ágyában törtem a kőszálból 
azon példányt (h 1860 1219), melyet Bernáth urnak elemzésre adtam. 

Külleme szerint Andesit. Sötét, szürke, krystályosan szemcsés, a szemek középnagy
ságuak. A törés egyenetlen; a törlapon látszó krystálylapok mind földpátnak mutatkoz
nak, egyebet puszta szemmel kivenni nem lehet. Nagyitóval finom sárga ereket látni; me
lyek anyaga gyanta kinézésű, s ezek az egész kőzetet áthatják. 

Tömöttsége 2. 71 9· 

II. Faj z a t pusztáról, mi Gyöngyös Patától E E K-re esik, tettem egy kirándulást a 
Világos hegyre, mi már Gyöngyqs Tarján határába esik, s ezen hegy D Ny oldalán az u. n. 
Disznódomb alján gyüjtöttem azon példányt, melyet elemzésre adtam (26 1860 1°19). 

A ké5zet Andesit, de nem normál kinézésű. Az alapanyag homályos szurok-fényű, 
melybé51 sárgás Földpátok vannak kiválva, de csaknem soha megta.rtott körvonalokkal, ha
nem az alapanyagba szabálytalan határokkal benőve. A törés egyenetlen. A törlapon más 
mint Földpát nem tünik fel. 

Tömöttsége 2.57. 
III. Szücsi falu és Gyöngyös-Pata között van egy alacsony hegy, melynek neve 

Szücsi hegy, vagy Kecskekő. Kőzete porphyros: sötét sziirke alapanyagban sok fehér Föld
pát van kiválva, melyek nagy része nem mutatja a krystály-körvonalokat, de olyanok sem 
hiányzanak, melyeknél ezek jól kiveheté5k. Hasonlóképen nem normál állapotu kőzet. Ber
náth ur nagyit6val szintén talált hasadékokat, telve barnás-veres anyaggal, mely, ugy látszik 
megolvadva volt. 

A hely szinén látni, hogy ezen kőzeten keresztül egy opál-ér huzódik, s ezen ér men
tében többhelyt jasp-opál különféle szinnel található. Egy oly jelenség, mely a Mátra Tra
chytkörnyékének nagyban sajátja. Ezen kovasav-töltelékii erekben helyenként a Jasp, a Chal
cedon, Achat szép példányokban jön elő, s a kőzet elmállása folytán az ér kiáll, eltöredezik, s 
az emlitettem Quarcz-féleségek a hegy lejteken elszórva találtatnak. Olykor a szántóföldeken 
a legszebbeket szedhetni. Az ezen repedéseken egykor kitódult kovasav, magába az Andesit
közetbe is behatott, s azt normál tulajdonságától megfosztotta. 

Tömöttsége 2.60 · 
Az imént leirt három Andesit mennyileges elemzése a következő számokat adja: 

Kovasav 
Timföld 
Vasoxyd 
Vasoxydul 
Mészföld 
Magnesia 
Kali 
Nátron 
Víz 

I. Solymos. II. Fajzat. III. Szücsi. 
Gyöngyös-patakból. Világos hegy. Kecskekő. 

56.92 68.ss 60.7.:; 
ll.23 8.1 9 9.23 

15,06 6.13 17.71 
1.60 2 ·91 L s2 
8.so 6.1s 7.os 
0.92 0.40 nyom 

„2.01 3.os 2.71 
1.24 l .44 0.32 

2.79 2.12 0.71 
100.61 99.37 lOO.G2 

Az oxygen arányok legközelebb állanak Bernáth ur szerint az Oligoklashoz, ugy hogy 
' ezen közeteket Oligoklas - Trachytnak tarthatjuk. Az I. meglehetősen normál-alkotásu, a II. 
III.-hoz kovasavnak kellett jönni, va16szinüleg beszüremkezés által azon repedéseken, me
ly~ket kovasav-ásványokkal kitöltve találunk is ugy Fajzat mit Szücsi vidékén, mind a kettő 
táJán az Achat, J asp, Oalcedon nagy mennyiségben jövén elő . 
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b) A lUátra ércztelérei a Zöldkötrachytban. 

· A Zöldkötracbyt vagy röviden a Zöldkő (a németbányászok ős nyelvén Gi·ünstsin), a 
rendesen fekete A~_des1t vagy Amphiboltrachhyttól világosabb és különösen zöldbe ha'ló szine 
által általáno1:ian konnyen feltüuik. J 

~ Mátra éjszaki lejtjén Recsk és Parád között lévén a fő ércztelepek, s ezen vidék ál
talában Jobban lévén tanúlrnányozva, a leirást ezen kezdem. 

. , H~rom. hegy van itt, mel~ben bán_yákat l~tunk, a Lahocza s ez a legfontosabb, a Fe
hé1kő és a. Veiesvár. Ezen utóbbi a parádi völgy JObb oldalán van szemközt a timsóssal, ben
ne volt ~aJtva __ az Orczy tárna, de nem sok reményre biztatván, mivelése abba hagyatott. A 
más ~-ettő a volgy bal old~lán _van, a _F eh é r kő közvetlen a Timsós felett, ugy hogy ez an
nak tov~ben van s gy6gyv1zét 1s tárnámak egyikéből kapja. A La h o c z a végre a völgy men
téber. le]ebb van Rec.sk felé s ezzel határos. Ez a legfontosabb, legváltozatosabb s legjobban 
tanulmányozott, a viszonyokat legczélszerűbb itt deriteni fel, s aztán alkalmazni a többi 
hegyre. 

A La h o c z a a Tarna bal partján Recsk Derecske faluk és a Timsós fürdő között van. 
K Ny hossztengelye vagy ·2400°; E D tengelye, vagy 12000. Kőzettani szerkezete a követ
k~ző .= F elül itt ?.t~. ~?ldké5-riy~rok ~ le.gfelső ké~let, me!y savval nem pezseg. Ez alatt nagyobb 
kiterjedésben kulonosen az éJs.zal~1 leJten találm az Ohgocen-tályagot tele jellemző foramini
ferák~~l. Ez alatt leltem a déh le1ten a György tárna mellett nummulitmeszet egyes vékony 
táblatoredékekben, az erdé5ben lehet hogy összefüggőbben is fordul elő. Ezen üledékes leplek 
alatt jönnek az eruptív ké5zetek s én itt hármat különböztetek meg: Zöldkö, Amphibol-Tra
chyt és l ehetőleg Quarcz-trachyt (Dacit). . 

. . . Z ö 1 d k ő a fő az érczvez~tő kőzet, s ez. a bányák he!jében, valamint a hegy éjszaki 
leJtJén ~s legnagyobbrészt találtatik. A hol Pyntekkel van átjárva, ott egészen el van mállva 
a. hol ~mcs elmállva, mi ritkán. fordul elő, ott Pyritet sem látni benne, s itt ércztelér sem huzó~ 
dik raJta keresztül, az egész hegyről, valamint a Fehérkőről is lehet mondani hogy akénegek 
élegülési és kilu_gozási vegyfolyamatnak v:1nnak alávetve nagy mérvben. ' 
... Amph1 bol-Tra,?hyt a patak J~bb olda.lán van a parádi völgyben,!:; a Tims6sból 
JOVe az uton már a fehérko farka gyanánt is találm. Igen szépen megtartva leltem a Kohók 
közelében .a .. tó körn~ékén, hol .benne egy csatorna van vájva. Itt szilárdsága nagy, s a Föld
pát~kon k1vul Amph1b?l van be,nne ~agyobb krystályokban. A Lahocza hegynek dé~i olda
lán is megvan, s huz6d1k Recsk felé, itt egy feltünő hegyfarkban végződvén, melynek neve 
~agykő s melyet egy kereszt m_ég f~ltüné5bbé tes~. Ámbár az ércztelérek kiválólag a zöld
kőben vannak, de részben az Amph1boltrachyton is keresztül huzódnak, s ezen is idéznek elő 
változásokat. 

Míg ezen két fé]e Trachytban quarczot nem fedezhettem fel a leggondosabb ker~sés 
után se, a Labocza déli Jejtjén a gerincz felé a Lahocza teteje s a Nagykő között, ugyszintén 
a Fel.ső György tárna táján is egy mállás félben levő sziklából több péidányt ütöttem le, mely
nek likacsos alapanyagába~ Q_uarcz szemek is fordulnak elő igen erős üvegfénynyel; a kőzet 
ott szálban van, de térbeh viszonyát, vagy fe11épésének módját kipuhatolni nem birtam, az 
oly kevéssé volt feltárva. 
. B. And.rian által gyüjtött példányokat Bécsben Hauer K. elemezte. A lelhely úgy van 
Jegyezve: Dacit von Recsk oberhalb des Timsóbades 9). Ebben egy fehér és sárga Földpá-

") Verhandlnngen der geologischen Reichsanstalt 1867. 
_Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 12 
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tot különböztet meg, a melyek külön elemezve, s késBbben egy ujabb üdébb anyaggal ismé-
telve a következő eredménynyel iratnak le : ' 

Sárga földpát fehér földpát ujabb üdébb földpát 
Kovasav 56.28 55.53 53.99 
Timföld 26.45 26.74 26.78 
·Vasoxydul 2.22 
Mészföld 9.85 9.78 9.09 
Magnesia nyom nyom 0.30 
Kali l.51 0.82 
Natron 5.o8 • 4.21 
Izzitási veszteség. l.07 1 ·99 (Szénsav és viz) 

99.91 99.30 

Az Oxygen arányok szerint tehát a Labrador és Oligoklas között állana. 
Ugyan csak a kőzetet is elemezte Hauer, a melynek némely példányaiban több Am

phibol, másokban kevesebb Amphibol volt. Csillám gyérén. Quarczot nem talált benne. Bár 
mennyire ~dének nézett is a ké5zet, sok Carbonátot tartalmaz és kénegek az egész tömegen el
vannak te1Jedve. Még maga a földpát is pezseg: A La.hoczai ké5zet elemzése Hauer szerint a 
következő eredményt adta : 

Kovasav 
Timföld 
Vasoxydul 
Mészföld 
Magnesia 
Kali 
Natron 
Vaskéneg 
Szénsav és viz 

53·68 
17·42 

5·92 
6·i5 
2·11 
0.2 
3·8s 
1·20 
8·os 

100.30 

Ezen elemzés látszólag Andesit volt s kilehet venni, hogy az összes kőzet közel áll 
Kovasav tartalmára nézve a földpát összetételéhez. Tömöttsége ezen kBzetnek 2· 607. 

Ezen ké5zetek tehát, miként Hauer is megjegyzi, Dacitnak nem nevezheté5k, azért azon
ban b. Andriánnak azon állitása, hogy quarcztartalmu Trachytok (Dacitok) a Lahocza összetéte
lében részt vesznek, szintén áll, mert azokat miként fellebb említettem, látszólag igen is alá
rendelten föllépve magam is találtam. 

A Lahoczában a következő bányák vannak mivelésben: a déli oldalon aKatarina tár
na a legalsó. E fölött van még kettB: elé5bb a középső György s legfelül a Felső György. 

A Katarina górczán láthatni legnagyobb mennyiségben aZöldké5 ésAmphyboltrachyt 
darabokat és kicsiben Andesit trachytokat. A felső két tárna górczán szaruköves telérké5zet 
fordul elé5, és benne zöldkB és Andesit zárványok, mi arra mutat, hogy ezen szaruké5 utóbbi 
képződmény. . 

A Lahocza hegy éjszaki vagy derecskei oldalán a János és Gahe Gottes tárna mivel
tetnek. Ezeknél a bányából semmi Amphibol- Trachyt, csupán csak zöldkB és szaruköves-telér
kőzet-hordatik ki. 
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Az érezek között ezen telérekben előfordul: •rermés réz, vaskos Tetraedrit, Réz és Vaské
neg, Sphalerit, Galenit, Enargit, mely utolsó leginkább a Gabe-Gottes, de kisebb mennyi
ségben a Katharina-tárna egy ereszkéjében is találtatott. Az Enargit likacsos . Szarukő üre
geiben van fennött krystálykákban, vagy vaskosan s nevezetes kiséré5je az Asphalt, mely az 
egész Quarcztelért átjá1ja, sé5t egyes ürökben fél·kemény csöppeket képez. 

Az asphalt bizonyos mélységben ugy látszik messzebb elterjedve jön elö, mert egy
részt Recsk-határában egy kút ismeretes, melynek vize bitumenes, de egy ugyanilyen forrás 
az u. n. Fekete-C:;evitze, Recsktől DNyNy-ra is előfordul. 

A Lahocza .té5szomszédságában van a Fehér-ké5-hegy a Tarna jobb partján a Timsós 
fölött; itt két tárna van müvelésben: az „egyesség és a Guter-Nachbar." A ké5zet mállott 
Zöldké5, az ásványok leginkább ezüsttartalmu-Tetraedrit, továbbá Sphalerit, Pyrit, Chalko
pyrit. Az értöltelék leginkább üreges quarcz, kísérve Calcit, Gypsz vagy Baryt által. Itt Enar
git nem fordul elő. 

A Mátra déli oldalán a bányák Gyöngyös-Oroszi határában vannak. E faluból indul
va, azokat a magas Mátra völgyében igen bent találni. A ké5zet odamenve csaknem változatla
nul Andesit; mindössze csak vagy három bányát mivelnek, a melyek 200-250 ölre bemenő 
tárnák által képeztetnek. Ezenkívül még a solymosi határban is mondanak lenni bányát. A te
lértöltelék Quarcz, melyet Pyrit igen eré5sen jár át, de ugyanez a hegység kő~etébe is behat. 
It zuzérczeket nyertek, nevezetesen a Károlyi-tárnában; melyek ólom-, ezüst! sé5t arany tartal
múak is voltak. A telepekről, összehasonlítva a Parádiakkal, azt mondhatm, hogy csapásuk 
szabályosabb, mint amazoké s vastagságuk 3-6 láb. 

e). Az Amphibol-1,rachyt érülése az Andesittal. 

Ezen érülés két lelhelyen igen feltüné5 körülmények között jé5 elé5 s részletes tanulmá
nyokra nagyon alkalmas. 

a) Solymosi hegy. 

Solymos falu Gyöngyös közvetlen szomszédságában éjszakra fekszik s itt a geol~.gok 
által Andesit és Rhyolith emlitettik. A Rhyolith, ha annak .?supán szövegét és általános kul.le
mét vizsgáljuk, jellegesnek volna mondható; de ás.ványtam ,alkata nem f~lel meg a Rhyohth 
fogalmának mert benne a szabad Quarcznak semmi nyoma nem fedezheto fel. A hegynek leg
különfélébb' oldaláról gyűjtött példányokat vette~ i;ne?hanikai elemzés tárgyául, d~ a Quarcz
ra nézve mindig negatív eredménynyel. Az. 1868-1k1 kirándulásom .alkalmával pedig kétség: 
kivtil meggyé5zé5dtem, hogy az nem más, mmt átváltozása az Andesitn~k, utóla~os s részbem 
megolvadás által, úgyannyira, hogy a solymosi hegy ké5zetét az Andes1t Rhyohthos állapotá-
nak mondhatni. . 

A solymosi hegy nyugoti tövében az egészen ép Andes~t szálban van, de föl.~elé men
ve a hegyre fokonként elváltozik, az Andesit szöve~e sphaeruhtos lesz és ugyanegyutt fekete 
Csillám is lép fel, mi az ép Andesitban nem találtatik. - . 

A hegy keleti tövénél a vizmosásban csupa Andesit hömpölyököt találunk, Jele hogy 
Éjszak s E. K-nek Andesit uralkodik. Az árokban, melyet legnag.yobb részt Tracbyt-T~ 
tölt ki levelnyomatokkal 4-~ öl vastagságban, lejebb haladva egy .~g.en érdeke~ pontra ]U
tunk melyben magát az Andfls1t-té5szomszédságában dy k e alakban feluti az .Amph1bol-Trachyt, 
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ugy hogy mind az érülés mind pedig a ketté>nek egyéb viszonyai tisztán _kivehet?k; a dyke 
vastagsága az árokban láthatólag vagy három öl. Ejszaknyugot felé látsz~k az érmtkezés az 
Andesittal, míg Délkeletré>l (az árokban lefelé) Andesit tuff fedi el. Az A~des1t ezen helyen ~ssze 
vissza van szakadozva s mállásnak indulva;. ezen hasadékokon tolta fel magát az Amph1bol
Trachyt magában zárva nagyszámban Andesit törmelékeket oly m?don, hogy ezek az A~.de
sit-tömeghez közelebb még szögletesek, attól távolabb megkopva, sé>t utóbb egészen meggom
bölyödve találtattak benne; lllég nagyobb távolságban az Amphibol-Trachyt a zárványoktól 
menten és igen ép állapotban jön elé5. 

Az Amphibol-Trachyt és az Andesit között a különbség leginkább a mállás kérgen ve
heté> ki ; a fehérszürke bé>rnemű mállás kérgen Amphibol krystályok egész épségben ~llanak 
ki, azok a mállásnak jobban ellentállván, mint a ké>zet alapanyaga; ellenben Andes1tnél az 
alapanyagból Földpátok hullanak ki, Amphibol épen nem is mutatkozván. 

Az árokban ugyanitt kihullott Andesit-golyók is találtatnak, az érülési határon gyor
sabb lévén a mállás, a kétféle Trachyt között az összefüggés meglazul. 

Ez itt világos bizonyság arra, hogy a kétféleTrachyt között az Amphibol-Trachyt a fi
atalabb, mely az Andesiten keresztültörvén s azt részben megolvasztván, oly módon változtat
hatta el, hogy szövege és küllemében rhyolithos lett. 

Ugyanennek megalapítására tehetünk egy második kirándulást a „Lé>rinczi" hegyre. 

• 
b ) . Lörinczi hegy. 

Hatvan fölött éjszakra, Lé>rinczi falutól keletre van az elsé> pont, hol eruptiv-ké>zettel 
találkozunk 10). 

A Mátra nyugoti láncza keletré>l réteges harmadkori képletekkel van szegélyezve, a 
melyeket Lé>sz és nyirok fed s összesen a Trachytot magasan fedik; ellenben a láncz nyugo
ti része, mélyen van feltárva a Zagyva s mellékfolyói által, melyek az üledékes kőzeteket 
nagyrészt elsodorták, s igy a Trachyt hegyek szerkezetét láthatóbbá tet~ék.. Ezen oldalról 
a Lé>rinczi, Apczi, és Jobbágyi hegyekre Fancsalról csaknem egészen felJlltm akár szekéren 
is, nevezetesen Fancsalból. 

A zagyvai oldalon a Trachyt hegysor érdekes példáját tünteti fel az Andesit és Am
hibol-Tr. fellépésének. A LéSrinczi Hegyes-hegy a legépebb Amphibol-Trachyt, mely magát 
kiütötte az Andesitból. s ez utóbbi ilyenkorfeltünéS változást mutat: a legfelséS emeleten 0sak
nem bársonyos szövegii, alább ez Sphaerulitos lesz, még lejebb szine világosodik, s a sphae
rulitok ilyen világosabb szinűbén is fellépnek, máskor nem gömbök, hanem csupa rhomboidos 
idomú szögletes darab'Jkra válik szét, mienites szövegre emlékeztetvén. Legalul végre táblás 
lesz, s a szín ibolyaszin. -

Az Amphibol-Trachyt ép anyaga az, a mi az országútra használtatik. Színe csaknem 
fekete, az alapanyag egynemü, abból igen ép Földpát és Amphibol vannak kiválva. Folyósos
sági rétegek mutatkoznak rajta: a ké>zet csaknem oly törékeny, mint az obsidian. Váladék.a 
durva oszlopos. Nevezetes, hogy ezen fekete anyagban világos, csaknem fehér erek vannak ki
válva egymással párhuzamosan, ezen fehérebb ereka mállás felületen úgylátszik quarczhomo
kot tartalmaznak. Vastagsága egy-egy ilyen érnek egy pár vonaltól egész két hüvelykig megy, 
vagy hetet számítottam ; azok iránya se nem szintes se nem függélyes, az úgylátszik a kéSzet 
mostani alakbeli viszonyaival nincs összefüggésben. Elemzésre adtam úgy ezen világosabb 

• 
10

) A L!lrinczi hegynek közepét azelőtt Basaltnak tartották, azt már Beudant bejegyzette térképébe, töle átvette Hai-
dinge;, m?gvan az 1861-iki áttekintetes geologhLi térképen is, de Andriánnak részletesebb térképéből kimaradt, holott az még 
most is mmt kőbánya mivelte'tik s az országutra jeles1..anyagot szolgáltat. -
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erekhé>l, mint a szomszédságában levé> fekete anyaD"ból s Bernáth úr az elemzésben a kovasavra 
nézve csakugyan tüntetett ki különbséget, mert ;, világos féleségben 72% -ot, a sötétben pe
dig csak 61 kovasavat mutatott ki. -

.. ~z Amphibol-Trachyt i~t teh~t kúp-alakulag tört. keresztül az Andesiton, míg egyrészt 
a korkulo_nbségre nézve szóló b1zonyiték, úgy másrészt tisztán mutatja, hogy érintkezése által 
az Andes1t Trachytot.szövegére és küllemére nézve Rhyolithtá változtatta át, de a melyben nem 
lévén szabad quarcz kiválva, valóságos Rhyolithot nem képez, hanem csak az Andesit rhyolithos 
állapotának mondható. 

Eze? elvált?zott Andesitet a r ép Vereské>nek nevezi, s mint rosszabb anyagot hasonló
képen hrirdJák útcsmálásr1;1. Nevezetes rajta, hogynag)'obb távolságban az Amphibol-Trachyt
tól fokozatosan átmenve a normal-Andesitet is fellelhetjük. 

Éjszakra a selypi-puszta és Apcz között az Amphibol-Trachyt újra fellép, valamint 
a sphaerulitos Andesit is. Az apczi és jobbágyi Andesit-hegyek között szintén ismerem az 
Andesit-Trachytot, belőle áll E"'ancsal határában az u. n. „Nagy-Tarczor" hegy. -

d) A Rhyolith viszonyai a Cseviczénél. 

A Quarcztrachyt vagy Richthofen után a valóságos Rhyolithra nézve csupán ké>zettani
]ag kétségkívül Egerté>l délre Deménd határában a Pilnkösdhegyet mondanám a legnevezete
sebb s legtanulságosabb pontnak, ha e ké>zetet csak magában tekinteném; de van egy olyan 
pont is, melyet b. Andrián az éS térképén Rhyolithnak nem tüntetett ki, tehát már ez által 
ujabb adatul szolgál ; Mátra földtani viszonyainak megismertetésénél, még inkább fontosságot 
nyer pedig az által, hogy ezen alkalommal a parádi csevicze földtani viszonyairól tüzeteseb-
ben fogok szólani. ' 

A Parádi Csevicze 11
) földtani viszony~i. 

A Kénhydrogen és szénsav tartalm u vizek között honunkban használatra nézve egy 
sincs annyira elterjedve mint a parádi viz, vagy ott a tájszólás szerint, a parádi csevicze. 

A forrás a Mátra vanalának csaknem közepén van az éjszaki oldalon a magas hegy
láncz eléShegységében, Parád falutól fél órára DNy irányban fel a magas hegység felé az u. 
n. Csevicze völgyben. A völgy azon részén, hol a föforrás s a fürdéS épületek állanak, 
több apró lépcséSzetes felsik különböztetheté> meg. 

Á Csevicze forrás a legalsó síkból üti ki magát. Ahhoz egy mesterséges mélyeszt-
. mény vagy 10 lépcsőjén megy le az ember, hol leérve, a forrást maga elött látja. A viz egy 

ferdén álló tölcsérded nyilásban áll, mi termés kéSben van vájva s azon kéSzet conglomerát 
nemü homokkéS. Ezen természetes kéSzetre van azután négysiögesen faragott kövekből fél
körbe építve azon mélyedmény, melyben áll az, a ki a vizet meríti. 

A viz egyszer egyszer nincs nagy mennyiségben, kimerni nem nehéz, s aztán várni 
kell, mig megtelik. A forrásnál iva egészen más az ize és ereje, mint a szétküldöttben, kü
lönben a szénsav és a vas iz tünik ki itt eré>sebben. 

Alig néhány ölre e forrástól foly a patak, a melynek bal oldalán áll a forrás, s ezen 
patak fenekén különösen a hid alatt látni ugyanazon quarczconglomerátot, mint a forrás lyu
kában, s a forrás szintje ezen patak vizénél ugy tetszik hogy nem áll magasabban. 

A patak bal oldalán a forrástól éjszak nyugatra a legközelebbi domb uj neve a Szé
chenyi domb (régibb neve a palóczok szerint „Sós csevi"), s ez a forrásra né,zve fontos, 
mert a ferde tölcsérded üreg, ezen domb alá látszik menni, s ezért annak ké>zettani részlete
sebb leirása nem mulasztható el. 

11) A Mátrában minden ásványvizet e s e v i e z én e k mond a nép. 
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A Széchényi dombra sétányok vezetnek fel, s ezeken felérve, magunkat egy elég ter
jedelmes felsik0n találjuk, a melyen a sétálók utjai már rneg:izünnek. E felsikon ismételve 
látunk sekélyebb horpadásokat, melyekben az esőviz meg gyiH, de fölöslege az u. n. Gilicza 
patakba foly le, mely völgynek egyik t. i. a jobb oldalát ugyanazon Széchényi domb képezi. 
E domb tehát egy felsik nyulványnak tekinthető, mely a Csevicze völgy bal -- s a Gilicza 
völgy jobb oldalát képezi, s ott hol e két völgy találkozik, nyelvalakulag végződik, mi a cse
vicze-parádi ut felében történik. 

A Széchényi domb felsikját Nyirok képezi s azon Andesitet találunk elszórva, de 
csak mint patakkövet, az a domb saját kőzetével szervesen nem függ össze. 

A Széchenyi domb szerkezetét igen jól lehet tanulmányozni a Gilicza patak völgyé
ben, itt az tisztán fel van tárva egy meredek lejten, melyen a patakhoz levezet az út. A ké5-
zet át meg át mállásnak indult, azért a mit lát az ember, többnyire dara, s csak ritkábban for-
dul elő összeállva. · 

Tisztán kivehető azonban, hogy a kőzet Rhyolitb, melyben Krystályos Quarcz elég 
gyakran jön elő, kiilönösen a darában nem nehéz találni egyes szép kristályok::it. A mállás 
annyira elharapódzott, hogy nem ritkán a Quarczkrystályt is ketté törve látjuk, sőt néha ujja
ink között dörsölhetjük szét. Némely kézi példányon sötétszürke Agyagpala (25 14,19 

1860) 12) mint zárv~\ny fordul elő 2 centimeternyi darabokban is; ezen péld~nyok annyira 
mállottak, hogy azokon ki nem vehetni krystályos vagy törmelék állapotban van-e; el
lenben a ( 422 % 1868) példány épebb s ezen láthatni, hogy eruptív· breccia. Ezen utolsó 
példányok a Széchenyi domb ENy-i vagyis azon meredek oldaláról valók , mely a Gilicza 
patak völgyének jobb oldalát képezi, itt ily szilárd állapotban csak egy két ponton áll ki: 
sok bennök az egészen épen maradt Quarcz víztiszta töredékekben, valamint apró szögletes 
törmelékben feketés szürke agyagpala. ( 4 7, 5/ 6 1868) Rhyolithdara a Széchenyi domb ugyan
ezen oldaláról. 

Ezen lelhely nevezetes még azért is, mert lejebb menve a Gilicza-patak völgyébe más 
képlet következik, s annak érintkezése az eruptiv-Rhyolith brecciával jól látható. Ez fehér 
durva homok, mely igen erős hajlásu rétegekben támaszkodik a Rbyolithbrecciához, kezdé5d
ve a hegyek tán fele magasságában. A homokrétegeken kavicsréteg van, mely még fehé
rebb homokból s quarczhömpölyökböl áll. A hegy tövében homokbánya is van, s azt onnét 
nagy mennyiségben hordják a Csevicze melletti üveghutába, hol azt Quarcz gyanánt használ
ják a közönségesebb gyártmány készitésére. 

A feltünőbb féleségekből vettem példányokat, s ezek között a hegy oldal magasabb 
pontjáról finom homokkő sok fehér csillámpikkelylyel, csaknem iszaptapintatu. Ezt a gyár
ban nem használják. 

( 44, 51vr 1868) A homökképlet felsőbb emelete. A kavicsok közt a tyuktojásnyiak a 
közép nagyságot képezik. Anyagra nézve van fehér áttetsző, és lepidolith pirosságu szép 
Quarcz, de tán nagyobb számmal van feketés kovapala mint hömpöly. Az összefüggés a durva 
homok és a hömpölyök között itt igen csekély. 

(45, 5/ vr 1868) Durva homokkő, néha egyes hömpölyök által conglomerátnemü, a ka
vics réteg alatt van. Ez az, mit az üveggyártásra használnak 13), a hömpölyöket azonban ki
választják, s eldobjá.k. A homok és Quarczkavics látható összes vastagsága nehány ölet tesz; 
tetejére azonban a Rhyolithbreccia gurul folyvást s ott egy mostkori réteget képez, melyn~k 
rétegzete azonos a hegylejttel. 

Bővebb tájékozás végett e ponton a Gilicza patak ellenkező vagy bal oldalára is át-

12) Gyüjteményemben nz egyetemnél ezen jegy alatt jönnek elő a példányok. , 
18) Előbb azonban égetik, s átizzott állapotban hideg vizbe huzzák , hol még finomabb részekre esik szét s aztan 

zuzzák lisztfinomságurn. Szinére nézve csak valamivel áll hátrább, mint a ti szta Quarcz-darabok, melyeket Gömörböl hoznak a 
gyárba. Ennek lisztje fehérebb, s a finomabb iivegekhez vétetik. 
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~entem s ott egy ke~ésb~ .meredek lejten egy felsikra jutni fel, melynek neve Fény e s v e
rő, ezen áll a_fényes1 !'1aJ01'. . Magassá.ga a Széchényi dombbal körülbelől megegyez. 

~ fels1k huzód1k E~ irányban Parád falu felé s nyelvalakulag végzödik a falu előtt. 
Földtam szerkezete az említett ponton lenn a Gilicza patak bal oldalán ( 46, 5;v, 1868) 
Quarczconglomerát, a mely egészben folytatása a jobb oldali hason képletnek, de különbözik 
annyiban, hogy eré5sen összeáll, s barnaveres szine a vas jelenlétét árulja el, mi a kötszer 
egyik alkatrészét is képezi. 

Alatta a homok nem tünik ki, hanem fel a juh akol felé Ny i r ok fedi vastagon, 
mely savval nem pezseg. 

A C~evicze fö ~orrása környékének több pontján is vizsgáltam a kőzeteket, úgy vagy 
200 lépésnyire a Csev1cze-patak bal partján Wrabelyi ur kertjében Rhyolith-tuff van szál
ban tele kristályos Pyrittel; a quarcz is igen tisztán felismerhető. Ezen törmelék kőzet olykor 
quarczpala darabokat tartalmaz. Fölebb az üveg huta felé ezen kőzet szintén meg van; sőt er
re látni, hogy a viza patak mentében a Pyriteket ki mossa. (5, J4; 9 1860) példány a fönnebbi 
kertből. 

A Sétatér sarkán a csevicze patak árkában hasonlókép meg van az eruptiv Rhyolith, 
hol krystályos (10, 14/ 9 1860) hol törmelékes állapotban (11, 14;9 1860); ammabban kaolin
ná mállott Földpátok és szabad krystályokban, de kissé gömbölyödött élek és csucsokkal 
a quarcz tisztán kivehető, emebben pedig azokon kívül sok apró Pyrit.kristály is van. 

Említették, hogy a sétasor sarkán egy ember uj forrást talált, de betemették. 
Nem messze a főforrástól már rég óta meg van az u. n. második kút, az valamivel 

fölebb látszik lenni. Itt a faragott kövek közvetlenül a Rhyolithtuffra vannak téve, tehát nincs 
meg a homok és quarczconglomerát- réteg, mint az első forrásnál. A viz hasonlít az elsőhöz 
de gyengébb, s csak akkor használják, ha az első kifogyott, de ekkor az üvegre reá iiják „má
sodik kút". A közönség azonban korán sincs vele aunyira kielégitve mint az elsővel, ugy hogy 
csak igen nagy megrendelések s igy szükség esetében küldenek szét belőle. 

A Cseviczénél fel menve az alig félórára eső üveg hutához, még egy képlettel találkoz
ni; ez egy fekete Agyagpala, mely azonban Parád felé is meg van (33 14; 9 1860). Fekete színét 
ugy látszik finom osztatu Pyritnek köszöni, s iszapolva a maradék csaknem egészen Pyritek
ből áll, a melynek idoma gyanittatni engedi, hogy érczesült foraminiferák. Lelhelye ezen pél· 
dánynak Parád és Csevicze között van, vagy még pontosabban azon fekete Andesittól, mely 
a Parád Csevicze fele utján az u. n. Két hid közénél a patak mellett érdekesen üti fel magát 
Csevicze felé s itt tisztán ki vehetni, hogy ugyanazon Quarczconglomerát fedi ( 4, 14) 9 1860), 
melyet a Széchényi dombon a Rhyolithtal érintkezésben több ponton látunk. Ezen conglome
rát hömpölyei között a Trachytnak semmi nyoma. A Cseviczétől fel az üveghuta felé a hutá
nál levé5 lakház előtti hídnál az agyagpala jól kivehető: s innét felfelé tart, egészen Vadoka 
-Orom aljáig, mig a patak mentében pár lépéssel lejebb látni, hogy rajta (itt szürke szinti) 
homokkő fekszik; korra nézve tehát állithatni, hogy az agyagpala az öregebb, a homokkép
let a fiatalabb. 

Még föllebh az u. n. Sós tölgyesen a legfelső képlet Nyirok, abban bőven fordul elő 
Trachyt mint ·hömpöly, valamint qarcztermelék megleheté5sen megtartott élekkel. Látszólag 
Limnoquarcit. 

Bővebb tájékozás végett egy a Csevicze völgyétől nyugotra eső mellékvölgy kőzettani vi
szonyait is ide veszem, ez a Gilicza patak völgyének felső résr.e, kezdve a kis Lipót hegytől kö
zel azon ponthoz, melyen e völgyet már ismertettem; t. i. a Fényes Verőn lévő majorhoz. 

A Kis-Lipót hegyre föl menve találni homokkövet, s látni, rhogy annak feküje agyag
pala. A homokkőben sajátszerű kiválások vannak, melyeknél lehetetlen meg nem állapodni. 
~ gömbök (63 14(9 1860) szövege körhéjas, a héj rétegek vastagsága különböző, valamint színe 
lS. A középeil egy ép mag mutatkozik, s ettől a szél felé a mállás mindig eré5sebb. A mag 
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szine az azt körülvevő héj sötét barnaszürke, s tovább a szél felé mindig világosabb rétegek 
következnek. Anyagra nézve Trachyt törmeléknek látszik lenni, s így szorosan véve Trac
hythomok, melyet azonban valamely ásványoldat átjárt, azt összetartván s saját üvegfényt 
kölcsönözvéu, mely épen ugy mutatkozik, mint a mállott réteghéjakon, mib<:H arra lehet kö
vetkeztetni, hogy ut6lagosan jött hozzá. Ezen anyag minőségét s6sav elárulja, a homokké> 
darabjára reá öntve tartós pezsgést idéz elő, mi által a fény, valamint az egyes szemek össze
állása is megszűnik, tehát mészcarbonát, mely a homokszemek között krystályegyénes szö
veggel, azaz a Calcit hasadáslapjait kitüntető módon van elhelyeződve, s a fény nem egyéb, 
mint a Calcit hasadás lapjának fénye. Az oldatba sok vas is megy át. 

Még fölebb mep.ve egy ponton Trachyt következik, de különös módosulatban; ugyanis 
vékonyabb vastagabb táblákra yan elválva s annyira elmállva, hogy semmi fénye, sőt erősen 
agyagszaga van. Az alsóbb rétegek épebbek, s ezek között mandolakövek találtatnak, me
lyek az ürt, hol egészen, hol csak részben töltik ki. Egynél kivenni , hogy a részben kitöl
tött ürt víztiszta fennőtt Quarczkrystályok vonják be. Az egészen k,itöltött ürök mandolái 
között is gyakran kivenni a Quarczot Calcedon féleségben , de mind a mellett a kőzeten 
több pont van, mely savval pezseg, sőt egyes vékony üregtöltelékek egészen Calcitból látsza
nak állani (76 

1% 1860). A Trachyt láthatólag igen aprón krystályos Andesit. Szine zöl
des szürke. 

Ezen lelhelytől még fölebb haladva a Kis-Lipóthegyen a Gilicza patak jobb oldalán 
eruptiv Trachytbreccia jön elő (82 14; 9 1860), melyben sok a fekete csillám. A mállásnak nyo
mai ezen is mutatkoznak, Quarczczal utólagosan kitöltött ürök, Hyalithkérgek r aj ta is találha
tók. Krystályodott Quarczot bennőve ugy mint a Rhyolithban, nem sikerlilt felfedezni benne. 
Zárványul említendő Andesit s Agyagpala darabok. Feltünö' benne a Csillám, mi a Rhyolithhoz 
huzza, és az Andesit szögletes zárványa, mi az Andesittól eltávolítja, annál fiatalabbnak mu
tatván ki. 

A vízmosás felé menve látni, hogy ezen Trachytbreccia tisztán Andesitconglomerátba 
megy át, melyben az Andesithömpölyök uralkodnak, s ez alatt az Andesit kivehető táblás 
fekete féleségben. 

Az alap tehát Andesit, melynek egyik oldalán a (76 14; 9 1860) zöldes szUrke mando
lás táblák, a másikon a (82 14/ 9 1860) csillámtartalmú Trachytbreccia van. 

Az agyagpala hol a zöldes táblás, hol a fekete táblás ép Andesitot fedi; a Kis Lipót 
hegy alatt t. i. a Gilicza patak elejété51 igen hosszan tart le, s csak a fekete Csevicze felé borul 
reá a Homokkő. 

Fekete- vagy R o sz C s e v i ez e. A Széchenyi domb neni az egyedüli Rhyolith 
a parádi fürdő táján, terjed az délre, de még.inkább éjszakra, hol a parádi völgy patakának 
egyik fő ad6z6ja a Gilicza patak azt jól feltárja. Itt fölebb (a viz folyás szerint) mint a Szé
chenyi domb van, találunk még két dombot a Sós Csert és a ·Sós Cseri Kerékvárt, melyek 
Rhyolithból állanak, s egykor a Széchenyi dombbal összefüggő testet képeztek, melyben 
magának a Gilicza patak fokonként medret ásott. A S6s Cseri Kerékvár nevű dombról egy érde
kes pé~dányt gyüjtöttem, melyben krystályodott Quarcz, vagy viztiszta quarczszemek, uagy 
mennyiségben vannak (9, 1860 14/9)· Ugyanezen kézi darabban Andesit fordul elő mint kő
zetzárvány, de erősen rueghalaványulva. 

A helyenkint meglehetős meredekségű völgy talpának egyik pontján bugyog ki egy 
forrás, mit fekete vagy rosz Cseviczének mondanak. Ize kiválólag kőolajra emlékeztet, a ké5-
zet, melyből közvetlenül bugyog ki, homokkő, s ennek a forrás szomszédságában magának is 
er~s bitumen szaga van. Az elfolyó vizen, ha kellőleg állunk, szivárványos hártyákban lát
szik a petroleum eluszni; a forrás medenczéjében lévő fekete iszap pedig egyes Asphalt sze-
mekből áll. · 
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Hydrothion szagot ezen forrásnál nen1 észleltem. Inni nem kellemetleD. 
A petTo~e~m elöjötte itt figyelmet érdemel, az nagy területen lehet elteijedve, mely 

le tart ~ecs~ a~Jáig, s a homokképletben lévő víztömeg azt magával a Csevicze legjobb for
.rásával is kozh, az elemzés, és m1 még érzékenyebb, a nyelv azt abban is felfedezvén. 

Ezen forrás távol áll azon hasadéktól, melyből a jó Csevicze veszi szénsav és kéntar
talmát, azért ezeket nélkülözzük benne kitünőbb fokban. 
- Hátra van. még a Csev1cze környékét k e 1 e t felől vizsgálni. Itt a képletek között 
k~t.ponton Andesit lép fel, különösen az u. n. Két hid közénél, hol a fürdőktől jövő patak a 
G1hcza patakkal. egyesül. A kőzet itt alacsony sziklát képez, de igtn épen van megtartva. Ez 
a patak bal partJán van; de szemközt átcsap a jobbpartra is kissé bellebb, s az itt kezdé5dő 
Köszörű.s p~tak j~bb oldalán a szöget képezi. A két híd köze táján a patak bal partján még 
a Rhyohth is felüti magát, mint egy tagja a Széchenyi dombnak . ..A. többi részt s a legna
gyobbat azonban a homokkő képezi, melyet tanulmányozni legjobb alkalom van a Köszörüs 
patak völgyében, hol egy helyen az u. n. Tariska fark meredek szikla falán a látható vastag
sága vagy 13 bécsi öl. 

Területre nézve a Homokkő a Csevicze körül az uralkodó általában, keletre, délre . ' nyugotra, éJszakra az veszi körül, mi a hydrographiai viszonyok méltatására fontos. 

A Csevicze leirása részletesebben. 

Két forrás van tulajdonképen, mely itt összefoglalható: egyik a fő, a mely a kereske
kedésbe jön, s ez a parádi fürdő területét átszelő kis patak baloldalán van, attól vagy 50 
lábra, s ezt az l-sé5 forrásnak nevezik: a másik ugyanazon patak jobb oldalán, az első for
rástól vagy 112 lábnyi távolságban. Ennek vize gyengébb s nem oly kellemes mint az 
elsé5é, azért nem is küldik szét, csak akkor, ha az első forrásé kifogyott, de az üvegre reá van 
irva "hogy a "második kút." 

A tudományos vizsgálatnál azonban czélszerü mind a kettőt egybe foglalni. 
A víznek tanulmányozását physikai s vegytani tekintetben Felletár ur vitte véghez, s 

az ő adataiból 14) a következőkben összeállítom mindazt , rui a forrás földtani viszonyaira 
világot derít. 

A fökut az első számu, 1860 sept. 1. óránként 52.13 litert, vagy 24 óránként 1275.12 
litert adott. Évenkint több mint 100000 üveget töltenek belőle . 

A viz tökéletesen tiszta s oly átlátszó, hogy fenekén a legkisebb kavics is látható; a 
mederben, miután folyton meritik, semmi üledéket sem képez, élénk kénkönenyszagu s félig 
töltött üvegben rázva légrészeket nagy mennyiségben fejleszt, ilyenkor szaga is erősebb: 
Ize szénsavdus tartalmáná.l fogva kellemes csípős s élénken emlékeztet a kénkönenyre; az 
utó íz pedig a kőolaj jelenlétét tanusitja, melyet a gyomorból feltörő légnemek is hosszabb 
időig magukkal ragadnak. 

Hőfokát Felletár 1860 aug. 30-án 2500 légmérséknél l3°C (= 10'40 R)-nak találta. 
Jól elzárt üvegben hosszu ideig változatlan a viz, de a léggel érintkezvén, megzava

rodik s fehér üledéket képez, ez nem más mint kén, finom osztatu állapotban, képződik pedig 
a kénkönenyből, ennek hydrogenje vizzé oxydálódván, mi által a kén kiszabadul. Ugyan
együtt záptojás szaga is elveszett. A lég további behatásánál ezen kéncsapadék ujra ele
nyészik, s a viz oly tiszta s átlátszó lesz, mint kezdetben, mert a kén kénsavvá élegült, most 
csak a kőolaj szaga hat át, de 1-2 nap mulva ez is megszűnik, s az iz csupán lagos lesz. 

Tömöttsége 14.5 ° C-nál l.002ss3 • 

1') Felletár Emil "A parádi kénes gyógyvizek vegybontása." A k. m. Természettudományi Társulat Közlö 
nye. 1861. 

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 13 
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Vegyhatása a kémpapirra eleinte a szabad szénsav miatt savanyu, a bele mártott 
veres .lakmuszpapir azonban a légen 15-20 másod perez mulva már kezd kékülni, s két 
perez után tökéletesen kék lesz. . . 

A második számu vagy segéd forrásnál a v1z egy valóságos kutb61 Jön, melynél a 
faragott kövek, melyekkel ki van rakva, ugy látszik, közvetlenül Rhyolithtuffon nyugosznak. 
A viz ugy fenékről mint az oldalról nyomul bele. . 

A viz mennyisége 1850 sept. 5-ikén 6ránként 30-, 24 órában 720 hter. 

fokban. 
A viz igen kis mértékben homályos. Szaga s íze mint az elséS forrásé, de gyengébb 

HéSfoka 1860 aug. 30-án 250 C. légmérséknél 12° C ( = 9.6° R). 
Vegyhatása kémpapirokra mint az eléSbbié, de gyengébb fokban. 
Tömöttsége l.002·467 . . 
A csevicze vegyelemzésének eredménye 1 OOO gramm vizben. 

Káli 
Nátron 
Mész 
Magnesia 
Vasoxydul 
Mangánoxydul 
Chlor 

I. számu (fö) forrás II. számu (segéd) forrás. 
0.05071 0.04812 
0.65881 Ü.45316 
Ü.19621 0.301 so 
0.01 683 O.oso15 
O.uo104 0.00154 
0.00232 0.00195 
0.00993 o.012s3 

I. számu (fő) forrrá,s II. számu (segéd) forrás. 
Kovasav 0.01230 0.01380 
Kénsav 0.03754 Ü.19951 
Timföld 0.00053 0.00121 
Szerves anyag O.oos5o 0.01650 
Szénsav aljhoz kötve 0.70512 Ü.577 97 
Szénsav félig kötött s szabad 2.96448 2.s4093 
Kénkön-lég O.ous1 0.00929 
Alkénecssav nyom nyom 
Kénf érnek nyom nyom 
Kőolaj nyom nyom. 

A csevicze források környékének földtani kutatásáb61 kiderül, hogy a Széchenyi 
domb tuffszerü Rhyolitbja nem ~ledékes, hanem eruptiv kö_zet, melyet .körülvesz előbb e&'y 
agyagpala, mely meglehetéSsen VIZhatlan. Korára nézve ahgha nem ohgocen tályag, de itt 
elváltozott annyira, hogy az eddig iszapolt példányokban foraminiferákat nem, hanem csak 
finom osztatu vaskéneget találtam. 

Az agyagpala fölött homok és kavics képlet van, mely a völgymélyedmények töltel~
kéhez a legnagyobb contingenst adja. Kövületeket nem leltem benne, de. nagyon feltehetéS, 
hogy nem más, mint az éjszakra nagyon elterjedve levéS neogen homok ide nyul6 képlete, 
valamint az Andrián-féle térképen is osztályozva van. Ezen homo~ képlet ott, hol a ~z~che
nyi domb, vagy ennek nyugoti folytatása a Gilicza patak bal part3án az u. n. Rhyohth3ával 
közvetlen érintkezésben van, gyakran quarczconglomeráttá áll össze. 

A legfelséS réteg itt ott Nyirok. . 
A Csevicze vize nem geologiai, hanem csak légcsapadéki , mire annak hőfoka mutat, 

az nem lévén más, mint valamely kútvízr~ek héSfoka. A vízsűrít~ kéSzet a h?mokképlet, mely 
a Csevicze környékén nagyon el van ter3edve, és a Mátra germcz~ felé 3óval m~gasabbra 
emelkedik, mint a Csevicze két forrása. Ezen kéSzet tetemesen likacsos, s a hkacsokon 
lehat a víz az agyag rétegig, s ennek felületén szivárog alantabb helyekre. Ezen utjában 
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találkozik a Széchenyi domb körül a Rhyolithtal, mely az agyagpala rétegeit megszakítja, s 
minthogy ezen kéSzet is ritkás, azt keresztül járja, s valószínűleg ismét agyagréteg pártfogása 
mellett, abban több ideig , vesztegel, s megtorlódván források képződnek belőle a Széchenyi 
domb Rhyolithja környékén. 

A homokkéS igen szegény a vízben felolvadható részekben, s ha a víz csak azon hatna 
keresztül, egyéb mint tiszta forrásvíz nem válnék belé5le. Egészen máskép áll a dolog a 
Széchenyi domb Rhyolithjával. , 

A Mátrában látszólag van még egy repedés, mely a felületen be van ugyan hegedve, 
de nem a mélyben; ezen keresztül az egykor működött vulkánismus végső, elhalóban levő 
nyilvánulása történik gáz-exhalatiok, nevezetesen könkéneg, szénsav : chlor s vízgőz által. 
Ezen repedés hatása külöli magát a Lahotza, FehérkéS, Veresvár, Ó-huta, Széchenyi domb s 
innét megszakadva a Mátra magas gerincze által, kisebb fokban a déli oldalon a Gyöngyös 
Oroszi ércztelepek környékén. A gáz-exhalatio a kőzetet, melyen keresztül hat, átjárja, 
vegybontja, s a reá lecsapódó vagy bele szivárgó atmospbar-víznek alkalmat szolgáltat a 
felolvadó részeket kilugozni. 

A Cseviczére vonatkozólag a homokképletben meggyült légcsapadéki víz a mint a 
Széchenyi domb Rhyolithjába ér, egy oly kőzetbe jut, mely a mállásnak erősen indult, mely
ben a Quarcz és Csillám elegyrészeket kivéve, a többi mind szolgáltathat kilugozható részt. 
Itt találkozik a víz a kitóduló szénsavval, a kén s cblor-vegyekkel , itt veheti fel a földpátok 
bomlási terményeit, s ezekkel társulva bugygyan ki s képezi a szerencsés vegyületü ter
ményt, mely Parádnak nevet s pénzt szer~z. 

A vegyi alkatrészekben az alkálik s a mész aránya oda mutatnak, hogy a földpát 
Oligoklas, mert ezek körülbelöl azon arányban vannak felolvadva, melyben azt ezen földpát 
szolgáltatja, a Rhyolith uralkodó s az Andesit egyedüli földpátja. 

A Széchenyi domb beljében feltehető repedéshez közelebb álló első forrás gazdagabb 
ugy a kénben és szénsavban, mint az alkalikban, mint az attól távolabb eső második; a még 
tovább fakadó Fekete Csevicze bitumenes, tehát oly részben mulja felül a más kettőt; mely 
nem vulkáni eredetü, hanem az üledékes képletekből jött hozzá. 

A homokkő szemre né.zve elég durva, ugy szintén a Rbyolith is, az va.16ságos darává 
változván át, az első forrás vize iszapment, s még azon szerencsés körülmény is együtt van, 
hogy azon felső Féteg, melyből fakad, szilárd és csaknem vízhatlan quarczconglomerát; ez 
hathatósan védi a Csevicze vizét a körülötte levő külvizek beszüremkedése ellen, mi a nélkül 
ki nem volna kerülhetéS, nevezetesen azon patak vize által sem , mely a forráshoz oly közel 
s a mely ezen conglomerát-képlet hátán foly. 

A Széchenyi domb tetején kis felsik van, s azon nem ritkán víz áll. Hogy ez közvet
lenli.l hathat a Csevicze szaporításához, könnyen belátható. 

Ül e d é k e s k ő z e t e k. 

Köszén-képletiek. 

A kéSszén-képlethez tartozó képletek leginkább a Bükkben uralkodnak, de onnét át
húzódnak a Mátra éjszakkeleti részébe is, és állanak az u. n. Culm-képlethez számíthat6 pa
lákból, homokkövekből és szarukövekböl. Egyik nevezetesebb lelhely Szarvas~önél van, 
hol az a Diabast körülveszi s másrészt az attól keletre fellépéS Jura-mészre borul, mnét nyu
got felé Bátor helység környékén újra találkozunk vele s ettől délre csaknem Baktáig tart. 
A Mátrában Recsk és Sirok között a Tarna jobb és bal-partján szintén fellép s itt a Rhyo
litbtal jön érintkezésbe. Egyik lelhelyen Recskről Sz. Máriára menve az úttól .halra az u .. n. 
Kőkútnál mész-pala is van beWle kiválva, mely azonban kovasavval át van Járva annyira, 
hogy az abból égetett mész j6nak nem találtatott. 

13* 
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Ezen képlet legnevezetesebb tagja a Föd-pala, s erre nézve Egerből-Felső-Tárkány 
felé kell kirándulást tennünk. Az út Egerből éjszaknak Felnémethi mellett szalad el s ezt 
balra hagyva jutni azon völgybe, melynek folytatásában Felső-Tárkány fekszik. - E völgy 
már egészen a Bükkben van; Felső-Tárkányt is elhagyva a Lök völgybe jutni, honnét egy 
igen rögös-sziklás, de szép tájképű út vezet Miskolczra. E völgy keskeny nyilásánál jobb
ról-balról a Jura-mész meredek sziklái nyúlnak fel, s tartanak messze be változás nélkül, kö
vületnek és rétegzetnek nem vettem észre nyomait. A meszet végre Agyagpala váltja fel, s 
ebből több hegy áll keletnek Zsércz-falu felé. Itt Felső-Tárkány határában az u. n. Laipos
Lápa, vagy a mint a nép mondja a Zsindelbánya-lápa egyik fö lelhelye az Agyagpalának, s 
annak itt az a félesége fordul elő, melyet házfödélre használhatni , mivégre azt igen sok apró 
bányában törik. 

A kő fekete szürke, nem egészen egynemű, finomabb elegyrészű rétegek között dur
vábbak is fordulnak elő. Olykor quarcz van kiválva az agyag- vagy föd-palából, hol sza
bálytalan rétegenként, hol kisebb-nagyobb fészkekben. Kövületnek semmi nyoma. 

A fekü nem tünik ki, a mészről bizvást tarthatni, hogy az Agyagpalánál fiatalabb, de 
magát a geologiai hatást nem láttam. 

Ezen a lelhelyen kivül még Zérczen és Visnyen jő föd-pala elő, de ZséJ"Czen jelenleg 
nem fejtik. 

Úgylátszik, hogy e föd-palának van kelete, de kereskedést nagyobb távolságba eddig 
nem űznek vele. A fejtésmód a legősibb, és igy sokat elrontanak.*) 

Nehány épületnél Egerben - többi között a lyceumnál - már több évtizede, hogy 
a próbát jól kiállja. A vasuti közlekedés megnyíltával magában a fővárosban is kaphat al
kalmazást. 

Jú1·a-mész. 

A birodalmi földtani intézet térképén a Bükk hegységnek tömött mészképlete a Júrá-
-----

*)Az egri érseki uradalomhoz tartozó Borsod megyében fekvő A kőzsindelyek árszabálya. 
felsőtárkányi igen gazdag termékü palakő, a helyi, de kelendőség hiányá
ban leginkább uradalmi czélra készitett zsindely természet szerinti minő
ségben használtatott egész 1868-ik évi october 1-ig, - több, a föld felszí
nén mutatkozott palatelep felsőtárkányi paraszt, s igy szakavatatlan mun
kások által kiaknáztatván, a palakőzsindely készités rövid időre megszünt. 
- Tapasztalván azonban az uradalom a palakő kitünöségét, elhatározta, 
hogy a palakő telepet felkutatandja és annak mivelését rendszeres bányá
szati módon életbe léptetendi, ezen határozat folytán beszerezte magának 
az uradalom a rendszeres palakő zsindely készitrshez szükségelt külömb
féle eszközöket, s lépéseket tett a Pozsony megyei Máriavölgyi palakő 
bányánál, hogy onnan nehány szakértő munkáot nyerhessen, mi sike
rülvén, kezdetlegesen lehozott onnan 4 munkást, kiknek egyike a pala
kőnek a hegy gyomrából való kiemelésével, - kettő a repesztéssel, -
egy pedig a táblák köriilmetélésével foglalkozik, beaklláztatván a hegy 
oldala, kitűnt, ho11:y a palakő a legkitünőbb, - az angol vagy bármi más 
telepnél semmivel sem áll alább, - ha azt minőségre felül nem múlja. 
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I. 15 10 4 -

II. 12 8.9.10.12 3 20 

Ill. 10 7. 8. 9.10. 2 40 

IV. 9 6.7 . 8.9 1 80 A megkezdett készítési módnál fogva a palakő zsindely mint az ide 
mellékelt árszabály tanusitja, rendes, egyforma nagyságú és alkatú táblák-
ra metszetik, - mely módon biztos számítás tétethetik, hogy egy négy- akn 
szög öl befedésére hány ily tábla kívántatik , - és ebből kifolyólag 

v. 9 51/2 1 50 félgömb al 

kitudható , hogy egy négyszög öl mennyibe kerül. - A mai készlet n 
35,360 db. tábla, 44,000 pikkely és 2527 mázsa közönséges zsindelyből áll. 

VI. 9 61/2 l 50 szögletes 

Rendeztetvén ekképen a palakő-zsindely készítés, és a begy olda
láról a föld eltávolittatván, mintegy 3 ölnyire behatolt a bányász a ki
aknázhatatlan hegy old: . .Jába , - a mai állapot szerint már naponta 
1000 db. tábla metszetik, mely után hetenként egyszersmind mintegy 
40 mázsa közönséges palakő zsindely is kikerül. 

VII. 

VIII. 

IX. 

x. 
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5.6. 7.8 1 40 

4.6.6.7 L 20 

51;, 1 30 

3.4.5. 50 
Meggyőződvén az uradalom a palaklí naponta növekedő jobb mi

némil.ségéről, s a telepnek mind inkább növekedő mennyiségéről, lépése
ket:tett több szakértő bányász-munkás beszerzése iránt, - .és remény
lem lehet, hogy a készülő vasút megnyíltával nagy mennyiségben készit
tethetvén e legkitünőbb fedő anyag, - az ország piaczán nagy kelendő-
ségnek és átalános megelégedésnek lesz szerencséje örvendeni. Az érul"i urad. Igazgató aziveaségéből közli a Szerk. 

MAGYAR 
TUDOMÁíiYOS AKADÉMIA 
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hoz számíttatik. Ezt bemutathatni legalkalmasabban a Nagy-Egeden, mely Eger városát 
keletről oly kiválólag uralja. Legközelebb a Kis-Egedi-kőbá.nyában találni, hol a város kö
vezésére való követ faragják. Egy kékes tömött-mész ez, melyben kövületnek még az elmál
lott felületen sem találtam nyomát. A rétegzet tiszta, egy iránytadó helyen a csapás 16 1/ a 
óra; a dülés DK 32.o 

A Nagy-Egedre felmenve előbb Nummulit-meszet találunk, a mely feltart egész az 
első csúcsig, de azt felváltja későbben a Júra-mész. A Nagy-Egedröl halad EK. irányban, 
abból áll a Várhegy~ tart Felsö-Tárkánynak, itt becsapván Borsodba, s csak itt lép fel 
aztán uralkodólag. 

Eocen-képletek. 

A legrégibb harmadkori képlet gyanánt a Nummulit-mész ismeretes, a melyet leg
inkább a Bükkben találunk kifejlődve, de nyomai meg varrnak a Mátrában is. A Bükkben 
mindjárt Eger közelében találjuk a Vécsey-völgyben, s innét a Nagy-Eged tetejéig követ
hetni, lígy, hogy azon rész is , hol a triangulatioi pyramis állott , ezen kőzetből áll. ~ 
magassága az Egednek itt a triangulatio szerint 290 öl (1740 bécsi láb). Innét követhetm 
EK. irányban Zsércz felé. 

Meg van azonban a Mátrában is és pedig két helyen, az egyik Derecske, hol az 
vékony rétegben az Amphibol-Trachyt fölött és az Oligocen tályag alatt több ponton 
látszik azon dombok szakadékos oldalán, melyek Derecske és Kanázsvár között huzódnak: 

Egy harmadik lelhely a Lahocza-hegy Recsk és Parád között, hol azt a hegy déli 
lejtjén a felső és közép György-tárnák táján, egyes táblatöredékekben találtam, a hegyre 
felmenet jobbra. 

Ugy a derecskei, mint ezen lelhelyen a Nummulithok csak gyéren fordulnak 
elő benne. 

Az Eocen-képletekhez némely pontokon a: birodalmi földtani intézet térképén, bi
zonyos homokkövek is számíttatnak. -

Oligocen-képletek. 

Az Oligocen képletek lígy a Bükkben, mint a ' Mátrában, szoros összefüggésben a 
Nummulit-mészszel vannak kifejlődve, sokkal általánosabban, mint ez utóbbi. -

Ha Egerből az Eged felé megyünk, alig a városból kiérve a vártól felmenő uton az 
u. n. "Hóhér-parton" már találkozunk vele egyes pontokon. Fölebb menve az érseki tégla
ház felé az Almagyari hegy és Czigléd képezte völgyben, nevezetesen a. Czi?léd o!dalán 
erősen van kifejlődve, s itt a nagyobb állati zárványokat puszta szemmel 1s k1vehetm. To
vább haladva ezen az Ó-Budai Kis-Czelli tályaghoz már petrogn1phiai tekintetben is _hason
lító kőzetet azon mész-márga váltja fel , mely Budán is meg van, mint a Nummuht-mész 
fedűje, s az Egeden is hasonló helyet foglal el, mert tovább haladva a Nummulit-mész követ
kezik reá. 

A Mátrában, nevezetesen ennek éjszaki oldalán Derecskénél Bodony felé és Recsknél 
kétségen kivül van helyezve előjötte. Az agyag-kőzetnek itt több félesége fordul el6, neveze
tesen a Nyirok és az Oligocen tályag, melyek egymástól a külkinézésre alig térnek el, hanem 
csak a sósav és méginkább az iszapolás különböztetik meg egymástól. . 

Derecskénél ugyanazon lelhely, hol a Nummulit-mész emlittetett, ezt födve, az Ohgo
cen tályag jön elő. A Lahoczának nyugoti oldalán a Gabe-Gottes tárna fölött k?zvetlenül igy 
állanak a rétegek: legalul a Zöldkő-Andesit elmállott állapotban, fölötte az Oligocen-márga, 
töredezett táblákban s vagy két helyen ék-gyanánt a Zöldkő-Andesitba hatva; ezt fedi R. 

Kisczelli tályag attól élesen lévén elválva, savval élénken pezseg. Végre a legfelsB képlet a. 



1 

1 

102 
/ 
Nyirok, mely itt-ott közvetlen a Zöldké5 -A~des.iton nyu.gszik,. mig másut~ az Olig~cen-tálya
got boritja. A hegy töve felé 4 - 6 lábra is k1vas~agsz1k, m1g. felfelé k1vékonyod1k. Savval 
nem pezseg s ennek segitségével könnyü megtudm, hol végzé5d1k a tályag, s hol kezdé5dik a 
Nyirok. -

Hantken ur meghatározása szerint ezen lelhelyen leggyakoribbak a következé5 Fora
miniferák: 

Rhabdogonium Szabói. Hantken. 
Cristallaria argota. Reuss. 

Haplophragmium acutidorsatum. Hantken. 
Robulina cultrata, D' Orb. 
Schizophora Neugeboreni. Reuss. -
Feltehetni, hogy azon tályag és részben agyagpala, mely Recskté51 kezdve a magas 

Mátra mélyebb völgyei talpán felvan tartva, szintén alig lesz egyéb, mint ezen képletnek a 
folytatása. 

N eogen-képletek. 

A Neogen-képletek hosszú sorban és nagy változatosságban vannak a Mátra elé5he: 
gyeiben kifejlődve s anyagra nézve részint mészből, részint homokból, részint a harmadkori 
Vulkánok törrnelékeiből állanak. 

A p ok a. - A legelterjettebb ezen képletek között a homok és homokkő, melyet a 
gyéren előforduló , de biztos kövületek által ezen korszakba kell soroznunk , a hol összeáll és 
követ képez, a nép általjában „apoká"-nak nevezi, innét azon tájra nézve nem czélszerütlen 
az egész képletet is Apoka-képletnek mondani. A térképen annak nagy elterjedtsége, különösen 
a Mátra éjszaki oldalán, de részben a keletin is kivehet?. M~gjegyzendő azonban,. hogy ne.m 
minden homok Neogen-korszak, mert van Hevesmegye éJszak1 részében negy edkori homok is. 

A neogen homok és itt-ott márgában találtató kövületeket, de már inkább a határos 
Gömörmegyéből Paul ur sorolja fel 15). 

Előttem ismeretes lelhelyek a következők: 
B át o r, hol a homokkő egyes szálai csupa kagylók, nevezetes P e c t e n o p e re u 1 a

r is Lam. s ehhez társulva kevesebb mennyiségben C o r b u 1 a g i b b a. 
Sirokon a helységbe hordva láttam jó homokköveket épületkőnek, melyek szin

tén hasonló Pecteneket tartalmaztak, de a valódi lelhelyet nem tudom. 
Recsk határában a szántóföldön heverve szintén kaptam homokkövet, megleheWsen 

ép élekkel, melynek nagyobb része Pecten. 
Uxa ur bányatiszt Egerben végre Várkony vidékéré51 Borsodban adott át egy ho

mokkövet, mint feküjét az ottani barna szén telepnek, ebben meghatározható P a no p a e a 
Men a rdi Desh. és Pyrula cingulata Bronn. Bocsról (Heves) hasonlókép ismerek 
homokkövet pecten lenyomatokkal és osztrigával. 

B a rna szént e 1 epe k. A Mátra neogen képletei széntelepeket foglalnak magokban, 
a melyek látszólag különböző emeletbe tartoznak. Leginkább éjszakra vannak H magas Mát
rától, s az ismertebbek Heves határán túl, de nem nagy távolságban vannak feltárva Borsod
ban (Monosbél, Csehi, Szucs, Nádasd, Arló, Csépány, űzd, Várkony,Czenter, Királyd sat), és N óg
rádban (Nemti, Kis-Terenne, Pálfalva, Salgó-Tarján, Zagyva sat), de azért Hevesbe is esik elég s 
azok között egynémely jó tulajdonságu is. Ismertebb lelhelyek Bátor, Bakta, Szarvaské5, Bócs 
Bátony, Fancsal, Selyp-puszta, Gyöngyös sat. , . . . . 

A B á tori széntelepet Uxa ur az egri érsekség és káptalan bányatisztJének sz1ves ka-

1' ) Das Tertiargebiet nördlich von der Matra in Nord-Ungarn von C. M. Paul. Jahrbuch de r k. k. geol. Reichsan
stalt 1866. -
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lauzolása mellett volt alkalmam látni, s ennek viszonyait legjobban ismerem. Tulajdonosa az 
egri káptalan. A bánya Egertől éjszakra Bátor, Szarvaskő és Bakta helységek között van, 
legközelebb esvén Szarvaskőhöz és azután Bátorhoz. F e k üj e az egész szénképletnek mész
breccia, melynek szögletes zárványaiban a Bükk Jurameszére lehet ismerni, ezen kivül quarcz
pala darabok is vannak benne. Ezen rétegben kövületek nem fordulnak elő. Födü gyanánt 
közvetlenül homok és e fölött kavics látható, miről általában azt tarthatni, hogy közép neogen 
lehet; kövületek eddig nem ismeretesek benne, valamint a kavics között Trachyt darabokat 
sem leltem. Ezen két véglet közé van települve a széntelep, a rétegek hosszu sorával, melyek 
között hozzá számitva az említettem felső kavicsot, a következő 9-et lehet megkülönböztetni a 
Gábor-bányában. 

1. Kavics. 
2. Szén, az elsé5 réteg ; vastagsága 3 - 5 bécsi láb. 
3. Tályag Cerithimuokkal a Cerithium képletből. 
4. Kis szénréteg 1'. 
5. Tályag egészen mint a 3-ik. 
6. Szén a második mivelhető réteg. Vastagsága 4' 
7. Tályag 4'. Cerithium nincs benne, hanem fehér és pyrites bivalvok, meg levél. 

nyomatok. 
8. Szén 1-1 1; 2', leveles 
9. Váltakozva tályag, sárga homok és levél szén. 

10. Papirszén. A 9 - és l 0 együtt vagy 8'. 
Ezzel a képletnek vége s következik a Juramészbreecia. 
A dülés 8-10 délre. Csapás 16 óra. 
Az elsé5 réteg szenét jobbnak mondják mint a másodikét; de általában jónak 

nem ruondhat6. Kihordva akkor a második az alsóbb telepből volt , s err<Sl annyit 
mondhatok, hogy Pyritet tartalmaz, vízzel tele volt szivódva, s a mint ez a levegé5n szikkadás 
következtében beWle eltávolodott, darává esett szét. Eredésére nézve látszólag szenült Turfa. 
Hamutartalma Uxa úr szerint vagy 20% . Az égésnél mint homok-szén viseli magát, szétesik 
s a roston keresztül hull s e végett például az egri gőzmalomban a Salgótarjánival keverve 
használják, a mely egyike a legtapadóbbaknak. Ennek a képletnek közelebbi jelzésére szol
gáljanak a közelebbi kövületek a fennebbi 3 és 5 számu tályag rétegekbé51, a melyeket Koch 
Antal úr határnzott meg : 

Cerithium pictum B a s t igen gyakori. 
N erita picta. B a s t. elég gyakori. 
Cardium vindobonense. P a r t s ch. gyakori. 
Modiola marginata. E i eh w. gyakori. . 
Az u. n. Szarmát emelet egyik legjellemzőbb vezérkagylója. Ezen kivül nagy osztri-

gák. Ily en osztrigákat az u. n. Csurgó völgyben, Fel-Némethiről a bányához jöve, homokkő
ben az úton is találtunk. 

Egy második széntelepet a Mátra n yugoti részén Nagy Bátony határában láttunk, a falu 
és a magas Mátra között a Medves Bükk völgyben. Feltárva egészben csekély fokban van, 
ámbár három tárna volt nyitva, de akkor nem miveltetett. Fekü gyanánt egy fehér durva 
homok mutatkozott a második bánya torkolatjánál, melyben azonban semmi k?vületet sem 
találtam. Maga a szén elég jónak mondható, nevezetesen a benne huzód6 gyakori szurokszén 
erek miatt. A légen hasonlóképen szétesik. 

Fa n cs a 1 falu tőszomszédságában a nyugati Trachyt-Mátra déli farkának tövében 
legujabb idé5ben hasonlóképen nyitottak egy szénbányát, a mely ottlétemben. (l.~68 './9) csak 
vagy 10 ölre volt behajtva. Szénréteg vagy három van. Azzal együtt G.ypsz is JOtt k1 tetemes 
menyiségben. A ré'tegzet szintesnek látszik. A szén maga itt kezdetben igen el lévén mállva, 
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még nem enged kellő itéletet hozni, hogy minőnek fog be bizonyulni épebb állapotában. Egész 
külleme arra mutat, hogy korra nézve a Neogen siéntelepek között a legfiatalabbak közzé 
tartozik. 

Fancsaltól délre a Zagyva-völgyben, ennek bal partján szintén ismeretes egy barna
szén-telep, a melynek mivelésével több mint 15 év óta felhagytak. 1859-ben jártam ott, 
akkor már nem dolgoztak benne. A felügyelő szives volt a következő adatokat közölni: Ez 
akna, a melylyel a rétegeken lehatottak, 30 öl, és ezen mélység egyszersmind a széntelep ösz
szes vastagsága is. Az akna fenekén homok mutatkozott, mint fekü, a melybe még 10 ölre 
le fúrtak, az azonban változatlanul tartott, s igy más képletnek tekinthető. Viz egyik réteg
ből sem fakadott, az akna egész mélységében. 

A kőszéntelep maga váltakozva tályag és szénből áll. A szén nevezetesen vagy 12 
ölnyi mélységben mutatkozott először is egy láb vastagon. A második szénréteg az elsőtől 
tályag által elválasztva, 51;2 láb vastag; ez alatt ismét tályag, 811 szén, ujra tályag s ez alatt 
egy 5 láb vastag szénréteg. Ezen két tekintélyes vastagságu szénrétegnek anyHgával meg 
voltak elégedve s azt tégla égetésre meg szesz-főzésnél az akkori tulajdonos b. Sina hasz
nálta is, de mivel vevők nem jelentkeztek, e csekély szükséglet nem érdemelte meg a müve
lést s igy abban hagyták. Legujabb időben mivelése ujra terveztetik. 

Trachyt- és Bbyolithtnffok. 
Ezen üledékes képletek a hasonnevü eruptiv kőzetek környékén találtatnak, azoknak 

alsó lejtjén terülvén el, s jgy azoknak térbeli viszonya leginkább a térképen mutatható ki. 
Helyenként épitésre használják, ugy közönséges falazásra, mint faragott kövek készitésére. 
Némely ponton valóban oly nevezetes tulajdonsággal bir, hogy ezeket egy-két szóval meg
emliteni érdemes. 

Ilyen nevezetesen Gy ö n gy ö s mellett a Sárhegy éjszaki tövében az u. n. Far-
. kas m á ly i-nagybán ya és ennek a folytatása éjszakra a Pipi s hegy. A kőzet egy Breccia, 

melynek alapanyaga kékes-szürke, s tele van kisebb-nagyobb trachyt zárványokkal. a m~ly
lyek Andesitnek látszanak lenni, kivéve egy fekete féleséget, a mely tömött és egynemü s igy 
voltáképen nem mondhatni, hogy micsoda kőzetből való. Ezen képletnél igen nevezetes, 
hogy az az Andesitet felemelte. A Farkasmályi-Nagybányába~, valamint kisebb mérvben a 
Pipis-hegyen ugyanazon sorozatban jönnek elő a rétegek. 

Felül a) Andesit táblás el válásban kékes szinnel 6-8'. 
b) Andesit kisebb-nagyobb tuskóra koptatva, melyek nyirkos málladék által tartat

nak össze; ezen réteg felső emeletében az Andesit-darabok épek, az alsó 
c)-ben üregesek, mintha tüz utóbbi behatása által változtak volna el. 
d) .A munkáltatásban levé5 Trachyt-eruptiv-breccia, ezt dolgozzák fel faragványokra 

épitéshez. Osszes vastagsága vagy 12 öl, 3 -4 öl vastagságú szálakra oszolva. 
e) mint feküje a képletnek egy durva földes-breccia látható vagy 3 láb mélységben, 

mélyebben feltárva eddig nincs. 
Ezen kőzetből épült Gyöngyös városa leginkább, s annak jósá.ga a legrégibb épületek 

falában is bebizonyult. 
Vörösmart h i - bánya. Ezen falu a Sár hegynek éjszakkeleti tövében van, s a bá

nya, a melyről szólok, az ott folyó Bene pataknak baloldalán a Kékes csoportjának déli tövét 
képezé5 Hollóskő-nevű hegy D K. i lejtjén miveltetik. - A bá11yában a veres és likacsos Trac
hyttu:ff van, felül egy kis részleg világos szürke színnel, de alul a legnagyobb rész veres :szinű. 
A lazultság itt a legföltünőbb, & hozzá bizonyos szivósság. Légi épitkezésre oszlopok, ajtók övek 
stb-re használtatik, de főleg kitüné5 vizi épitésre , hol igen tartós. Malom csatornák örökösek. 

Tar falunál a Zagyva jobb partján á Mátra E-Ny. torkán hasonlóképen vannak bá
nyák mivelve trachyt-tu:ffban. 
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A quarcz tartalmú Rhyolithtu:ffok korbeli meghatározására nézve érdekes példát hoz 
fel Paul ur, a fennebb ernlitett értekezésében, nevezetesen Kis-Terenne és Kazar közti völgy
ben a nagy h o m ok tető nevű hegyen, hol egy fúrlyuknál, de magán a hegylejten is vilá
gosan látható, hogy a Rhyolithtu:ff felett van egy széntelep, a mi a szén tályag és homok vál
takozó rétegeiből áll s e fölött a Neogen homokképlet tetemes vastagságban terül el. Tehát 
a homok- s az ottani széntelepnél határozottan öregebb. 

Egy hasonló körülmények között előforduló lelhelyet ismerek N ádujfalu mellett a Zagy
va balpartján , hol az Ivány pusztán a Kőhányó-hegy Rhyolithtu:ffból áll, melyről nevezetes 
az, hogy ő maga is feltünő mennyiségben tartalmaz szenült leveleket és ágakat, a melyek a 
kőzet igen világos anyagától koromfekete sz~nök által erősen elütnek. 

Cerithium-rétegek, Conge1•ia-képlet és Limno·quarzit. 

A Mátrában nem ugyan nagy területen, de érdekes körülmények között fordulnak elő 
ezen fiatalabb emeletei a Neogen képleteknek; leginkább a nyugoti Mátra déli oldalán ké
peznek másodrangú előhegyeket, illetőleg felsikokat. Úgy lehet tekinteni, mint az egykori 
Neogen-medencze töltelékét, melyek azonban a mostani vizrendszer erosiv hatása következté
ben hegyekké, dombokká, vagy kisebb felsikokká alakultak. Nevezetesebb lelhelyek közzé 
tartozik Gyöngyös-Pata és Szurdok-Püspökinek ezzel határos része, továbbá ezek folytatása 
délre Szücsi, Fancsal, Rhéde és Ecsed felé. - A Cerithium-rétegek anyaga mész, a Congeria
képleté tályag vagy homok; módositólag mindakettőre, de különösen a Oerithium-rétegekre 
több ponton a kovasav _hatott s ezen hatásnak eredménye részint a Limno-quarzit, részint a 
csiszpala, úgy hogy ezen három utóbbit egymástól elválasztani a természetben lehetetlen. 

A kovasavnak a hatása úgy látszik egyes pontokból indult ki, a mely pontok közelé
ben az a legnagyobb tömegben meggyülve találtatik, s ezen ponttól annak egyes á,gazásai 
vehetők észre vagy az által, hogy repedéseket töltött ki, vagy, hogy más kőzet rétegeibe 
beszüremkedett, sőt végre az által is, hogy régibb képletek rétegei fölött, mint legfelső réteg 
rakódott le. Ilyen 'hatásra nézve a Mátra déli oldalán három pontot mutathatnék ki , a me-
1 yek között a legnyugatibb Szurdokpüspöki határában van a muzsla-tető gerincze déli nyúl
ványának keleti felsíkján, hol a tömött quarcz féleségei u. m. a Jásp, Chalcedon, Achat egész 
összefüggő tömegben árulják el magokat a gyenge televény réteg alatt, de tovább haladva a 
legközelebbi vízmosásig úgy veszi ki magát, mint a legfelső likacsos-quarcz réteg 2-3 lábnyi 
vastagságban is, mely az alatta következőknél korra nézve fiatalabb. Alatta következnek 
meszes-rétegek a Cerithium-képletből1 melynek zárványai néha még meghatározhatók. Ezen 
rétegek azonban át vannak hatva kovasavval, úgy, hogy némelyike savval pezseg, mása nem. 
Megtörténhetett, hogy utólag a mészcarbonát kimosatott, és csak a finom osztatú kovasav 
maradott vissza, melyben diatomákat is találunk olykor nagyobb mennyiségben. Ezek 
azonban csak igen szűk helyre szoritkozó módosulatok, úgy hogy találunk két közelálló 
völgyet, melyek egyikében a Cerithium-rétegekre kovasav épen nem hatott, mig a másikban 
azt menilites táblákra, vagy igen laza Csisz-palára változottna~ találjuk. 

Ezen csiszpalákból Szurdokpüspöki és Gyöngyöspata határából adtam Neupauer Já
nos úrnak tanulmányozásra, valamint a Mátra keleti részén Deméndről és a következő fajo
kat különböztette meg IS). 

A létezési körülményekre nézve azt vonhatni ki, hogy meleg víz lehetett ott s ez a 

1'') M:ithematikai ék természettudományi k özlemények vonatkozólag a hazai viszonyokra. V. köte t 1867 . 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 14 
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legtöbb fajnál édesnek bizonyult be, csak egy-kettő lévén , a mely félig s6s vagy sós vízre 
mutat. A fajok között a legtöbb azonos a most élőkkel, egy-kettéS azonban csak ásatag. 

1. Csiszpala Sznrdok-Püspökiról. 

Achnanthidium microcephalum édes vizi. 
Amphora aponina meleg vízi. 

„ coffeoformis Karlsbadban fordul elő. 
„ ovalis édes vízi Francziahonban. 

Cocconeis limbata eddig csak tengerben találtatott. 
Cocconema gibbum Mexikó. 
Cymbella pediculus édes vízi. 

„ maculata édes vizi. 
,, gracilis édes vízi. 

Denticula tenuis édes vízi. 
Diatoma teniie édes vizi. 
Melosira distans édes vízi. 
Novicula appendiculata édes meleg vizi. 

„ conops édes vizi. 
„ didyma sós és félig s6s vizi. 

" 
dubia édes vizi. 

„ elliptica édes vízi. 
„ gracilis édes vízi. 
„ inaeq'Malis édes vizi. 
„ Subula (az éjsz. tengerben). 

Schizonema Scoparium édes vízi. 
Surirella costata. 

„ costata minor. 
Synedra angustata édes vizi. 

„ laevis s6s és félig-sós vizi. 
„ minutissima édes vizi. 

II. Csiszpala, Gyöngyös-Pata, Csurgó-Árok. 

Áchnanthidium delicatulum félig sós vízi. 
Amphora .aponina meleg vízi. 

„ borealis édes vizi. 
Coscinodiscus subtilis Peru. 
Cymbella pediculus édes vizi. 
Denticula tenuis édes vízi. 
Melosira distans édes vizi. 

„ varians édes vizi. 
Navicula viridis? édes és félig s6s vizi, kövült állapotban is. 
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Navicula criptocephala édes vizi. 
„ disphenia édes vízi. 
„ Ehrenbergii édes vízi. 
„ Esox édes vízi. 
„ inaequalis édes vízi. 
„ interrnpta félig sós vízi. 
„ nobilis ' 
„ peregrina ~ kövült állapotban is, édes viziek. 
„ viridula ~ 
„ hemiptera édes vízi. 

Surirella costata i 
„ costa~a 1 kövült állapotban 
„ v. minor l _ 
„ didyma félig sós vízi. 

Synedra minutissima édes vízi. 

III. Csiszpala, Deménd. 

Coscinodiscus subtilis Peru. 
Cymbella gastroides édes vízi. 

„ ajfinis édes vizi. 
Denticula frigida édes vizi. 
Diatoma tenue 1 éd . . 

Í es VIZI. „ v. cuneatum 
Fragilaria capucina. 
Melosira arenaria édes vizi. 

" 
aurichalcea édes vízi. 

„ varians édes vízi. 
N avicula Subula? 

„ viridula édes vizi. 
Surirella multif asciata édes vízi. 
Synedra gracilis félig sós vizi. 

„ premorsa Mexicó. 
„ splendens édes vízi. 

" 
Ulna édes vízi. 

„ virginalis. 
(Nitschia communis). 

Egy másik pont, hol a vulkáni működés ezen későbbi nyilvánulása a kovasav forrá
sok, nyomukat hagyták vissza, s tetemes Limno - vagy tán helyesebben· Hydroquarcit tö
megeket hoztak létre, Gyöngyös Ta1jántól nem messze éjszakra be a Mátra magasa felé a 
V i 1 ág o s puszta, hol különösen nagy tömeget képez az alsó majornál. 

F.gy harmadik hely Gy ö n gy ö s határában van, a várostól éjszakra azon a nyirok 
síkon, mely a solymosi és benei hegyekté5l délnek lejt. Ennek rónaságát egy Hydroquarcit 
tusk6kból áll6 szirt-csoport szakítja meg, mely 5-600 négyszeg ölnyi területet foglal el, hol 
a legmagasabb vagy 15 bécsi láb magassággal bfr. Neve Báb a k 0. A kőzet szilárd, itt 
ott likacsos, s nem tartom egyébnek, mint szintén egykori kovasav oldat rakódmányának, 

• 14* 
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csakhogy itt törékeny Rhyolith kőzeteken ütötte fel magát, melyeket a nyirok réteg alatt 
keletre fel is találhatni több ponton, s ezek a víz által eltávolíttatván 1 a daczoló kovaszirtek 
visszamaradtak. 

Végre a Mátra déli oldalán a sok Jasp Chalced?n és ~chat, valamin.~ a Muzsla maga
sának nyugati lejtjén az opál-ér, melynél 3-4 féle szmne~ Játéka meglepo ~zépségben mu
tatkozik, s valóban nem zárja ki a lehetőséget, hogy le~ebb ás.va a légbehek hatása elle~ 
megóvott példányokban valóságos nem~ s o pá 1 t ne találjunk, mmd~zeke~. ugyanazon ?.~nso 
közös forrás nyilvánulásának lehet tartam, csakhogy a kovasav oldat itt szukebb uton JOVén 
ki ereket és nem egész tömzsököt képezett. 

' Ezen Hydroquarcitok között több helyen van olyan, melyet malomkő készítésre, fran
czia modorban, használni lehetne. Eddig senkisem gondolt reá. 

NEGYEDKOH.1-KÉPLETEK. 

A harmadkori képleteket három féle kőzet borítja, a melyeket negyedkoriaknak lehet 
tartani : kavics vagy homok, Nyirok és Lősz. 

Kavics vao·y Homok. A negyedkori Kavics, vagy néhol az ezt helyettesítő Homok 
képletet a Zagyva b~i partján több helyen találni, de n~m nagy terül~ten , s mint _ilyen a bi
rodalmi földtani intézet térképén is ki van mutatva. Frivaldszky Imre ur Jobbágyi falu hatá
rán elefánt csont darabokat talált. 

A neogen homoktól megkülönböztetni csak ott lehet, hol az állati zárványok segítenek, 
hol ezek hiányoznak, ott az elválasztás bajos s csak pontosabb tanulmányozás után lehetséges. 
Igy volt alkalmam Hevesmegye legéjszakibb pontján Zabaron, hol uégy megye: Heves, N óg
rád, Gömör és Borsod szögellik össze, s hol a birodalmi intézeti térképen változatlanul ige~ 
nagy területen a neogen tengeri homok és homokkő van befestve, határozottan negy edkon 
homokot is választhatni ki. Tót-Zabarról Traitler ur társaságában nyugotra mentünk Czered 
felé, 4ol a nagy vízmosások egyikében három féle réteget lehetett kivenni , a felső homokos 
Lősz, igen gyéren Clausiliákkal, alatta laza ·homok, melyben bölény koponya, .állkapocs, bor
dák, csigolyák sat. elszórtan hevertek. A vastagságot 10-15 lábra lehet tenm, s az után kö
vetkezik csak szilárd homokkő, mit neogennek vehetni. Ezen lelhelyről már a nagygyülésbe 
Egerbe hozott Romer ur egy bölény koponyát. A csontok megtartási állapota nem jó. - A 
laza kőzeten keresztül szivárgó viz azokat igen átjárta, kimosta s meglazitá, porhanyókká tette. 
E lelhely pontosabban az Őrhegy éjszaki lejtjén levő vizmosások, nevezetesen a fő árok két-
kereszt-árka 17). · 

Nyit··ok. - A nyirok egy erős képlékeny anyag, mely kövületet nem tartalmaz, 
savval, ugy szólván, soha sem pezseg, és eredését tekintve nem egyéb, mint különféle Tra
chytok végelmállásának eredménye. Az Andesit és a Zöldkőtrachyt azok, melyek a Mátrá
ban a valódi nyirkot szolgáltatják. Ezen kőzetek előbb darává lesznek , a T:achytdara kép
lékenységgel még nem bír, azt a szél és eső mint mozgó kőzetet tova hurczolJák; de fokoza
tosan a hegyek · oldalán a Trachytdara .egy része agyaggá lesz, s ~z az elmosásnak már 
némileg eUentáll, végre a hegyek lejtjének még távolabbi részén az egész egyöntetü agyaggá 
lesz, s ez az mit a nép a Tokaj-Hegyalján, s a Mátrában Nyiroknak nevez, s mi ott a felső 
réteget igen gyakran képezvén, a talajok között is nagyban szerepel. . . 

A Nyirok geologiai szempontból tehát egy önálló kőzet lévén, saját nevet igényel, s 

17) Tót-Zubar az 11j abb heosztás szerint ismét Gömörhöz tartoz ik . 
• 
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arra nézve jobb, mint e népies név, nem kinálkozván, ez alatt igyekeztem a tudományba be
vezetni a 1.'okaj-Hegyalja földtani s talajtani viszonyainak leírásánál, de azt a Mátránál is 
különösen kiemelni indíttatva érzem magam, mert a helyszínén igen tisztán meggyöződhetni 
annak képződése köriilményeiről s elterjedéséről. 

A Nyirok a magas Mátrában meg van, s onnét lehuzódik a lejten s tart le a Trachyt-
hegyek tövénél a felsikon jó tova. · 

Korára nézve többféle. Mióta a Trachytok felemelkedtek, s mállásnak indultak, az6ta 
Nyirok is képződik, nem lévén azonban biztos mód a Mátrápan a különféle korú nyirkot 
elválasztani, legtanácsosabb negyedkorjnak jegyezni be, mert a legnagyobb tömeg a Lösznél 
öregebb, minthogy a hol a kettő összejön, ott ez utóbbi fölötte v~n. Képződik azonban most 
is, s egy kis része fiatalabb mint a Lösz, nevezetesen olyan helyeken, hol az alsikon Lösz a 
felső réteg, s magasabb síkkal határos, melyet nyirok fed, erről a viz folyvás~ hurczol része
ket az alsóbb síkra, s ilyenkor a Löszt Nyirokkal boritva találtam. 

A Rhyolith mállásának eredménye valamennyire különbözik e.gyéb Trachytokétól 
. annyiban, hogy az ebben levő quarcz szemek az agyagot hígítják, s igy a talaj más tulaj

donsága lesz. A képlékenység foka csekélyebb lévén, porhanyóbb s az eső iszapoláiü is kezd 
véghez vinni, belőle homokot mosván ki ; egyes hantjain a felületen a szikkadás hatása 
következtében azon tünemény áll be , melyet székesedésnek mondhatni, t. i. a finomabb 
osztatu sötétszinü részek kimosatván, a Rbyolith törmtlék felsites fehér részei egyes sze
mekben kiválva maradnak vissza. A Rhyolith-Nyirok sovány talajt ad. Egészben véve cse
kély területet foglal el. Jellegesen mutathatni be Deménden a Pünkösdhegy táján, neveze
te~rnn ezen hegy mellett DNy-ra a Hegyes-Köbérczen, a Hideg völgy bal oldalán; ugy szintén 
más oldalon a Csurgó hegyről kiérve az ottani legelő feltalaján. Savval nem pezseg. 

Általában minden Nyirokról mondhatni, hogy a képződésnek első stádiumában, azaz 
a mint az eruptív kőzetből mállás által azzá lett, még nem kész jó talaj , ilyenkor csak becses 
anyag, melyből a jó talaj készülhet; s a földtani tényezők utólag dolgozzák azt fel, elmosás 
által meglazitván, levegővel telitvén, végre a növényzet által ezen folyamat még az által ko
ronáztatván, hogy korhanyt hoz bele. Heves-Szolnok felséges talajnemei legnagyobbrészt 
Nyirok-talajok. 

A birodalmi intézeti térképen a Mátra déli alján a sík csupán Lösznek van festve, s a 
Nyirok nincs kiválasztva mint külön képlet, az én térképemen ezt megkisértem, de távol 
sem mondom, hogy a kettő közt a határt mindenütt pontosan adom. Ez kivihető, de csak 
nagy utánjárás után, mi ily nagy területnél jóval több időt vesz igénybe, mint a melyről én 
rendelkezhettem. Annyit mondhatni átalában, hogy a Nyirok a magas Mátra felé uralkodik, 
s az alluviál alsik felé van a Lősz. 

A Lösz. A nép sárga fö 1 dn e k nevezi ezen ritkább s nem annyira képlékeny 
agyagot, a geologok azonban a rajnavidéki nevét fogadták el , honnét t. i. először volt meg
ismertetve. A Lősz meszet is tartalmaz, tehát márgaféle földnem, s igy savval mindig pezseg, 
innét a Nyiroktól már ez által is eltér; de még nagyobb az eltérés az által, hogy alig hiány
zanak benne bizonyos kemény márgás concretiok, valamint apró fehér csigák, sőt néha ~llat
csontok. A Lősz eredetileg iszap volt, melyet egykori vizek hurczoltak be medrökbe, I?nét 
az egészea más természetü, mint a Nyirok. Az anyagot a Lösz képződésére azon egész vidék 
kőzetei szolgáltatták, melyek környékét ama víz mosta, s igy az akkori Nyirok is bele mo
satott, melylyel a más vidéki homok és mészporladék keveredvén, jött ezen márgakőzet létr~. 
Helylyel a Nyirok nagyobb mennyiségben s tisztábban ji~thatván bele, a Löszben néha Ny1-
rokréteget is találunk betelepülve. A Lősz tehát csupán por l o dá.s, a Nyirok pedig m á 1-
1 ás eredménye, amaz tehát mechanikai, emez vegyi folyamat által jött létre. 

A Mátra körül a jelleges Lösz meg van a Zagyva völgyben, az a völgy oldalai alsó 
részét képezvén bizonyos magasságig, mig fölebb a Nyirok tart; meg van délre is a Mátrá-
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tói, de ugy hogy ennek tövétől indulva sokáig a Nyirok képezi a felületet, s csak aztán kez
dődik a Lősz. Példaul az országut Gyöngyöstől Kápolnáig csupa Nyirok-talajon visz keresz
tül; Kápolnától keletre a Nyirok határát érjük el, s kelet meg délnek a Lősz kezdődik s tart 
az alluviál alsikig. 

A Mátra éjszaki old.alán gyérebben lép föl, de egy-'két pont ki van tüntetve a biro
dalmi Földtani-intézet Eger és Gyöngyös környékének térképén, mig az ettől éjszakra eséfo a 
Mátrától messze föl éjszakra nemcsak hogy nincs kitüntetve, hanem Paul úr határozottan igy 
nyilatkozik: "Echter Löss wurde im Terrain nicht beobachtet·" 18) Azonban pontosabb 
bejárás után ugy hiszem több helyen lehetne itt is Löszt kiválasztani, valamint én egy vo
nalon Verpelét és Zabar között ezt több helyen észleltem is: nevezetesen Siroktól Terpes 
falu előtt egy hajlásban a uttól jobbra-balra valóságos Lösz mutatkozik. Terpestől éjszak 
felé egy malomnál a hegyoldalt szintén valóságos Lösz képezi. s itt tele van a jellemző fehér 
csigákkal. Pétervásárt elhagyva éjszaknak az úttól balra egy téglaháznál a jelleges Lösz 
szolgál anyagul s itt e képlet vagy 25 lábnyi vastagságban van feltárva. Tart a Lősz csak
nem egészen Erdő-Kövesdig. A dombok magasa,azonban mindenütt homok. 

MOSTKORI-KÉPLETEK. 

lllésztuff. - A mostkori mésztuff Eger vidékén erősen van kifejlődve; A vár felé 
menve e.gy sikra érni, melynek körülbelől a közepén egy 8 öl mélységű kút áll; felsl5 rétege 
vékony televényföld, közvetlen alatta mésztuff van, a melyen keresztül a kút lehat. Ezen 
mésztuff az Eged. felé kiékülést, a város felé vastagodást mutat; a felsiknak felületét helyen
ként maga képezi s azon haladva a város f.elé több helyen rögtön meredek partokra szakadva 
végződik, s e part szélén állva az alant terülő városra szép kilátás nyilik. Magán a mésztuff
sikon nincsenek házak, de az a legfelső házsor udvarainak meredek kőkeritését képezi, hol 
jó alkalor.q nyilik tanulmányozására. A kőzet likacsos, összeállása gyönge, fejteni nem nehéz 
s ezért gyakran használják is olcsóbb épitésre, mi által a fal haladásban van a Vécsey völgy 
felé. Csupa növényrészek, leginkább nád-töredékek halmazából áll, melyeket mész kérgezett 
be; s az egykori alakot, a mennyire durván kövitő anyagtól kitelik, n~gyjából megtartotta. 
Vannak benne nagy csigák (Belixek) melyeknél még a szin sem igen változott el. 

. Hevesmegye éjszaki részében Istenmezeje falu táján a Nagy-Bél völgyből szintén 
birok példányokat mésztuffból, mely bükkleveleket nagy mennyiségben kérgez be, s az egy 
forrás által még most is tápláltatik, mig az egri látszólag a mostanikor régibb szakának ma
radványa. 

A Titlaj nemek. 

.Növény-életi szempontból érdekes lévén a legfelső rétegeket, mint talaj nemeket külön
böztetm meg, ezeket Heves és Szolnok területére vonatkozólag osztályozni és leirni kísértem 
meg, valamint a térképen is külön szinekkel kimutatni. 

1. Nyirok talaj. Kötött agyag, melynek szine rendesen veres, s kitűnő fokban bir 
azon tulajdonságg·al, hogy a nedvességet megtartja. Ha kiszárad, erősen reped, s oly kem~ny, 
hogy munkáltatni 11ehezen engedi magát; ha túl nedves, erősen ragad. Az Andesit Nyirokja 
veresebb, a Zöldkőtrachyté halaványabb~ a Rhyolith Nyirokja homokos. Az eredés helyéhez 
közel eredeti veres színével jön elő, ilyen Egervárosa h~táráb~n is, s különösen azon felsik, 
melyen a székesegyház mögött a vásártér van, ez egy nyirokfelsik; ilyen péld~í.ul még Ma-

18
) Jahrbuch der k. k. Geologischen Reichsans talt 1866. -
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czonkán is, mi előtt itt (a Zagyva felé) a Lősz váltja fel; de távolabb az eredés helyétől kor
hanyos s mint ilyen a mostkori alsikon is képez talajnemeket, hol fekete agyag talaj
nak mondható , s ezek között a Mátra déli részén a legkitűnőbb talajok vannak. Példák 
Gyöngyös-Püspöki; Borth, Csány, (de csak EK felé mind a kettő), Halász, Vámos-Györk, 
Adán, innét le Jászberényig; továbbá Karácsond, Visznek, Detk s innét keletre Kompoltnál 
a Tarnáig, melynek jobb partja képezi ezen kitünő talajnemre nézve a határt. 

Heves megyétől délre Szolnok megye egyes helyén is meg van a fekete korhanyos 
agyag, több kevesebb homok keverékkel. 19) Fő lelhelyek: Szolnok, Tisza-Beö és Bánhalom 
puszta között a Tinta halom körül. Kengyel puszta a Kasznár halom körül. Tisza-Földvár 
(kivéve, a szigetet, hol szék Yan). Kun-Szentmárton, Tur-Pásztó, Poo puszta, Török-Szentmik
lós, Ujkut és Tenyő puszták, Tisza Szőllősön a határlegemeltebb része , Taskony egyrésze, 
Kócs pusztán a Fekete halom melléke, Igarnak kis része sat. 

A Rhyolithnyirokra nézve lel hely Deménd (Pünkösd hegy) Verpelét a falutól nyugat
ra a kőbánya körül. 

2) Sárga f ö 1 d vagy Lősz t a 1 aj előfordul kétségtelenlil csak ott, hol mint föld
tani képlet ismerhető fel. Ilyenkor a feltalaj gyakran korhanyos, s ekkor szintén jó talajne
met szolgáltat. Korántsem oly erőteljes, mint a nyiroktala.j, de azért még is a jobb talajokhoz 
veendő. M;unkáltatása könnyebb mint az előbbié s a mész, mely az előbbi talajban kovasavas 
vegyként fordul elő, itt szénsavhoz lévén kötve, némileg a márga.talajokhoz számítható. A 
Tarna balpartján Kápolna, Kál, Erdőtelek, sat. valamint a .Zagyva völgy némely részén. 
Maczonka, Osengerháza, Pásztó sat. példákat szolgáltatnak e talajnemre nézve. 

3) Homok t a 1 aj igen elterjedt. de kétféle: van korbanydus fekete homok, s ez ki
tünő talaj; van homoktalaj korhany nélkül, mi azonban szintén lehet fokozatosan jobb s ro
szabb, a roszat helyenként vadhomoknak nevezik. A jó fekete homok talaj két csoportban 
jön elő; egyik van Hatvan, Horth és Üi;ány határában a Zagyva balparti vidékén, s le tart 
délnek Jászberényig s azon túl Pest megyéig. A másik csoport a Tarna bal partján kezdődik 
Verpelétnél s innét le Debrő Kompolt s Kálnak tart s húzódik Bod és Erdő-Telek között He
ves felé 20) egyrészt, másrészt Bodtól Boczonád felé, s innét a Tarna ugyanezen partján szin· 
tén Jászberény felé követhető. 

A verpeléti és debrői homok a magasabb helyeken világos szinű, valóságos sivár ho
mok, mig a lejt alantabb helyen korhanyosabb. Nevezetes, hogy ebben mindig dohányt ter
mesztenek, a mely. apró sárga l evelű, gyenge, de oly kellemes, hogy nagyra becsültetik. Ezen 
tulajdonságai annyira látszanak e talajhoz és ennek bizonyos helyi körülményeihez kötve, 
hogy, miként közölték velem, más szomszéd helyeken sem terem már olyan, hanem többé 
kevésbbé elfajul. · 

A korhanyszegényebb, tehát világos szinti homok talaj Szolnok megyének sok p~nt
ján jön elő kisebb nagyobb foltokban. Egyikét a nagyobb hom<:>.k foltoknak találjuk a Tisza 
bal partján Tisza-Füreden, itt a Tiszától kezdve DK irányban Ors puszta felé követhető kö
zel 3 mértföldnyi hosszaságban, mig szélessége átlagosan 1 mértföldre tehető. A másik na
gyobb homokterület az előbbitől délre esik s van Abád-Szalók, Derzs, Kun -Madaras, Kun
Hegyes, és Tomaj puszta között. Tisza-Burától valamennnyire keletre Taskonyt61 kezdve hu
zódik Roff felé egy vékony homokhát, mely a Gyandai pusztán megszünik. Bánhalmi pusztán 
a szőlő halom körül, valamint ~egyverneken a kettős halom körül. A Tisza jobb partján csak 
egy helyen van homok, Kürü határában az u. n. hosszu parton. Szolnoknál ismét a bal parton 
a 8zandai határ homok; van eg-y kevés Törökszentmiklóstól délnek a földvári út jobb olda
lán az új kúti kettős halom környékén; végre a megye legdélibb végén Ozibakháza határától 

19) A magát Heve s és Szolnokba annyira beékelö Jászság és Nagykunságot alig lehet kihagyni, azért ezekről is van 
emlités téve. . 

20) Ugy Csányon mint Hevesen a hires görögdiunyék ezen talajban diszlenek. 
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kezdve Inoka, Kürth, Ugh, Sas és Szelevény határában, hol nem csekély magaslatot képez. 
Ezen lelhelyek némelyikén szintén van ugyan csekély korhanyos feltalaja, de általában 
hiányzik. 

A vad homokot aMátra éjszaki részében talaljuk, különösen Pétervásárától fel a me-
gye éjszaki csucsa felé. . 

Kevés helyen a homokos talajon só kivirágzás jön elő, s ezek között fő Kócs puszta 
a Tisza keleti parti területén Tisza-Füred és Kun-Madaras között, hol a székes talajon szige
tenkint homok területek vannak, melyeken a viz nem áll, hanem behuzódik, megszikkadván 
pedig fehér só kivirágzás lepi el. Ezen földet a kivirágzással együtt közelebb vizsgáltatván 
meg, kiderült, hogy 100 részben 99 1; 2 a mi nem olvadt meg és csak 1;2 °Jo a sótartalom. 
Ezen só keverék 3;4-e sziksó és i; 4-e konyhasó. 

4) Szék e s t a 1 aj. A tiszai alföld a székes talajok egyik hazája, s Hevesmegye odáig 
nyúló része ennek hijjá val nincs. 

Van Vak szék egyes foltokban, melyek felülete fehér, alább sötétszürke szárazon 
s fekete nedvesen, ezen mi sem terem (puszta Bánhalom); van használható szék, mi szerin
tem nem egyéb, mint jó korhanyos agyag-talaj össze iszapolódva vakszékkel. 

A vakszék egy igen finom osztatu kőzet porladék, melynék nincs képlékenysége, nincs 
több oly eleme, mely a növény táplálkozásra szükségeltetnék, fekete színét valószinüleg 
finom osztatu szénenynek köszöni. A legnagyobb mélyedményben találjuk a mostani folyam
rendszer árterein„ Ezen szék a mostani árvízi rétegek létrejötte alkalmával összekeveredhe
tett jóféle agyagtalajjal is, s azzal adja a használható széket. Többnyire legelőnek használ
ják s erre nem rosz, sok nedvesség kell neki s ha ez van, a gabonát is jól megtermi. 

Hevesben székes a Tisza jobb partján van, s itt Poroszló határa emelendő ki, hol a 
Vakszék (ott Monyasszék) több foltot képez, ugy hogy összesen nehány száz holdra becsül
tetik, van aztán az ott u. n. fekete-szék, mely esős esztendőkben jó aczélos buzát ad. Sarud, 
Vezekény, Pély és Kis-Köre is székes. Lejebb délnek a Hevessel egyesült Szolnok megye 
határában a szék szakadatlanul tart a Tisza jobb partján Jász-Kis-Ér-tői délkeletre Kürth 
pusztán, Süly és Kötelek határában; itt a Tisza bal partjára is átmegy; s Tisza-Beő meg 
Kun-Hegyes között Bánhalmon nagyban van kifejlődve, vakszék foltok sem hiányozván, ne
vezetesen a Kakat-ér, egy elhagyott folyammeder mentében. Kun-Hegyes határában is vagy 
7000 hold székes. Lejebb délnek követhetni a székes talajt kisebb nagyobb megszakadással 
Törökszentmiklós és Szolnok vonaláig. Tovább haladva Kengyel pusztán találunk vagy 
3000 holdat, Tisza-Földváron vagy 700 , az u. n. szigeten. Az országban legszékesebb vi
dék azonban nem a Tisza, hanem a Hortobágy-Berettyó- és a Körös ártere, és az ezen 
folyók melletti része Heves- s Szolnokmegyéknek a legnagyobb székterületek közé számi
tandó. A megye keleti határa kezdve Tisza-Füredtöl DK-re a Kocs pusztán csaknem sza
kadatlanúl megy délnek Nagy-Iván, Karczag, Kis-Ujszállás, Túr-Keve, Mező-Túr határában, 
itt a legroszabbat monyok-széknek nevezik; ugyancsak Mező-Túr határában van szék oszlo
pos darabokban, melyek jobb talajban egyes kis oszlopok módjára helyezvék, s szárazon oly 
kemények, hogy gyeptöréskor az eke hozzá érvén, kiugrik (Szondazugon). 

Mező-Túrtól délre a Körös árterén a szék nagyobb része ugyan a bal parton van, de a 
jobbon sem hiányzik, s itt követhetni a megye legdélibb pontjáig, hol Szelevénynél, neveze
tesen a megmentett árteren tapasztaljuk, hogy a hátas évről.évre jobban elszékesedik, mig a 
lapályon annyira nem mutatkozik. 

A szék-talaj, vagy székes-talaj, miként már egy alkalommal 21) kiemeltem, ámbár több 
közös tulajdonsággal birnak, nevezetesen, hogy rosz termők és száraz állapotban szinök 
fehér, de anyagra és szövegre, sőt legtöbbnyire a magassági és korszaki viszonyaikra nézve is 

ti) Geologiai viszonyok és talaj nemek ismertetése. Békés .Cs11nádmegye. Szabó J óz8ef. 1861. 
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eltérnek egymástól. A szék-talaj sürü igen finom szemü, csaknem tömött, a viz rajta megáll 
s csak hosszabb idő után áztatja át; a sziksós-talaj ellenben ritka durvább szemekből áll, s 
a viz könnyen átjárja. A szék-talaj fehér lepe alig tartalmaz sót, az nem egyéb, mint ásvá
nyok igen finom .fehér porladéka, mig a sziksós talajokon a fehér lap vizben olvadó sókból, 
s ezek között le!?'mkább sziksó, glaubersó és konyhasóhól áll. Ezek itt olykor sepertetnek, 
mig a szék-tala3ok fehér lepe erre nem alkalmas. Végre a széktalaj általában a feneket 
foglalja el, mig a széksós-homok mindig lejtősebb helyeken van. Korra nézve amaz minden
kor mostkori, emez leggyakrabban negyedkori. 

Valóságos széksós-talaj nagyobb területen Heves-Szolnok megyében nincs. 
5.) Fehér iszap-talaj. Hol fel- hol altalajt képez , és az első esetben Vakszék 

g-yanánt megy. Legro:.:zabb Besenyő határában, a Tepély pusztán, tart éjszaknak Mezö
Tárkányig, hol nehány di.llő ilyen, én mindjárt a helység mellett gyüjtöttem példányt; délre 
le tart Sarudig s a Tiszáig. Néhol gyenge televény borítja, s ott az altalajt képezi, s külö
nösen a fákra nézve oly kedvezőtlen, hogy ezek a mint bele ér gyökerök, kive~znek; a nép 
fagyos agy a g na k nevezi. Nem képlékeny, a vizet nehezen veszi be; átázva szétterUl. 
A hol szine tisztán fehér, ott a házak fehéritésére is használják. 

Ezm fehér iszap-talaj a Laksó nevü patak mentében van, mely a Bükk és Mátra 
hegység között két oly völgyből kapja vizét, melynek környékében Rhyolith -tuffok bővel
kednek, s alig szenved kétséget, hogy e rosz talajnem ·a Rhyolith-tuff legfinomabb iszapja, 
mely aztán a Tisza-mentében a legnagyobb mélyedményben szétterjedt, s a székes képződés
nél fő szerepet visel. Eger pataka hasonlókép Rhyolithtörmeléken fut keresztul s alsó 
végén, hol folyáea csekély, Poroszlótól keletre sziritén nagyszerü szék-képződésre szolgáltat 
alkalmat. 

Heves-Szolnok megyék talajnemeiből 32 lelhelyről gyüjtöttem, melyeket a physikai 
tulajdonságok, ugy szintén a mész-tartalom meghatározására Molnár János urnak átadtam. 
Ezek között leginkább Nyirok-talajok vannak, de nem hiányoznak példák a homok és Vak
szék talajokra nézve sem. 

Attekintés végett előbb Molnár úr táblázatát adom, s utána fog következni maga az 
egész munka, a melyről megjegyzendő, hogy eljárása egészen azon a módon történt, mint a 
Békés- és Csanád megyei talajok meghatározásánál„ a fönebb emlitett munkámban. A töké
letes vegytani elemzés ez alkalommal elmaradott, mert több szakember szerint gyakorlati 
czélokra az itt közölt tulajdonságokkal is beérhetni. 

P 6 t lék u l a 81-i k 1 a p f e 1 s ö sorához. 

A Wehrlit százalékos vegyalkata (Lengyel Béla elemzése szerint 1868.) 
Kovasav 3 5.2s 
Vasoxyd 9.so 
Vasoxydul 33.42 
Mészföld 2.46 
Magnesia 8 .1s 
Timföld 9.46 
Mangánoxydul Ű.s; 
Viz 1.1; 

100.29 

Magyar Orvosok és Természetvizsg:l.lék Munk{llatai. 15 
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A Heves-Szolnok megyei talajnemek physikai s némely vegy- tani tulajdonságai , táblázatosan összeállítva Molnár János által. -.'f-) 
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-
1 Vakszék Bánhalom - - 5166 0400 8366 0134 75836 
2 Javaföld fölület Fegyvernek . - - 31500 2666 24366 0134 32535 
4 Agyagföld oszlopos Szondazug - -

' 
38666 3167 14033 0033 35304 

5 Agyagföld megpuhult Szondazug - - 7500 9466 15000 1166 64021 
6 Szántóföld Póopuszta . . 5000 1483 23333 3933 18300 1916 34619 

6a 
" " 

altalaj - - - - - - 97278 
8 Agyagtalaj csorpa puszta . - - 39333 0300 133~3 0633 38373 

8a Gyepföld Karczag - - 26200 5966 13000 0866 49428 
9 Gyepföld Gacsa puszta . - - ' 50333 5500 12333 0600 30268 

10 Gyepföld Kúnhegyes e: 58000 2000 11666 4334 21622 - -
13 Szurkosföld Tarna-sz.-Miklós . Q) - - 16666 2267 11166 0467 62179 
15 Feketeföld Kócs puszta - - 2l166 1034 23000 0300 42978 

. 16 Feketeföld porhanyos Poroszló - 1166 0033 42666 2167 21333 0333 23753 

r8 Fekete homok Verpelét Q) 2733 0033 86766 0300 5666 0467 1530 
19 Szántóföld V.-Györk .,_., - - 38833 3217 16266 1 1400 31734 
20 Szölőföld Gyöngyös . . - - 60000 7 00 5333 i 0300 18276 
21 Búzaföld Kis-Rhéde . - - 25666 2400 9333 0400 54905 
22 Televény Gyöngyös a gazd. egy. kertjéből rn - - 52666 3600 30100 11000 5638 
23 Szántóföld Gyöngyös nagy patak mellett . - - 51666 6067 12966 2867 24229 

0 

24 Rozsföld Karácsond . - - 32666 3000 17866 3267 38638 
25 Televény Karácsond >:l 3666 0334 30000 3666 20933 1 1667 34262 
26 Televény Adács . .... - · - 45400 7066 12866 3817 22762 
27 Repczeföld Atkár 6666 0667 124666 4750 ,17000 1966 40586 

. 28 altalaj I >:l 3333 0100 39866 0300 12866 0067 42739 
" " 29 
" 

Ecséd - - 29633 1667 /17533 2133 41473 
32 Dint:!yeföld . - - 39420 2046 16666 1200 36064 

fö lület. - - 14333 0677 130333 1000 42285 
első altalaj - - 12666 0250 23833 0683 50472 

, második altalaj - - 27666 0150 10666 1034 59606 
7 Feketeföld Ujkút . - - 59233 1833 9000 0066 17807 
12 Kötött agyag Gyolcs puszta - - 56333 0067 8233 1900 20759 

10098 96362 10632 203 9600 24000 1150 32093 147 383 4 fekete fekete 155 - 13841 304 
8799 88401 11599 ·- - - - - - - - - - - 1200 nem pezseg 

8797 88003 11997 - - - - - - - - - - - 0056 nem p ezseg 

2847 86521 13479 - - - - - - - - - - - 0225 
11416 81252 18748 " " - - - - - - - - - - - 0157 
2722 97278 2722 1 " " - - - - · - - - - - - - 0250 
8028 91039 8961 " " - - · - - - - - - - - - 0252 
4540 88628 11372 " " - - - - - - - - - - - 0252 
0966 92934 7066 " " - - - - - - - - - - - 7192 pe zseg 
2378 91288 8712 - - - - - - - - - - - 0572 nem p ezseg 

7255 90011 9989 - - - - - - - - - - - 2599 pe zseg 
11522 87144 12856 - - - - - - - - - - - 0347 nem p ezseg 

8548 88918 11082 - - - - - - - - - - - 0050 
2505 96695 3305 " " - - - - - - - - - - - 0471 

" " 1 8550 86833 13167 - - - - - - - - - - - 6011 pezseg 
8291 83609 16391 - - - - - - - - - - - 0370 nem pezseg 

7296 89904 10096 - - - - - - - - - - - 0061 
6996 88404 11596 " " - - - - - - - - - - - 0611 
2205 88861 11139 " " - - - - - - - - - - - nyoma 

4563 89170 10830 " " - -- - - -- - - - -· - - 0106 " " 5472 88861 11139 - - - - · - - - - - - - 0628 
" " 8089 81028 18972 - - - - - - - - - - - 1183 " " 3699 88918 11082 - - - - - - - - - - - 0572 

0729 98804 1196 " " - - - - - - - - - - - 23568 pe zseg 
7561 88639 11361 - - - - - - - - - - - 0482 nem p ezseg 

4604 9,2150 7850 - - - - - - - - - - - 0291 
•ötét " 

„ 
11372 86951 13049 229 9590 10294 34930 6245 108 75 38 barna fekete 1904 - 3498 991 
12096 86971 13029 229 9600 12800 60 60 100 35 215 világos barna 367 - 3585 1006 
0878 97938 2062 

barna fekete 

- - - - - - - - - - - - - -
·12061 86040 13960 246 9280 12800 50 5333 50 4750 3 fekete fekete 316 - 1224 915 
12708 85325 14675 213 9600 13000 61250 61 71 103 1848 4 fekete fekete 417 - 6247 960 

1 

*) A számrovat okban mindeu 3 utolsó szám tizedes törtet képvisel. Az elkülönzö vonásokat heh· szüke miatt kelle 
kihagynunk. • Szl!'l·k. 

15* 
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A Heves-szolnokmegyei talajnemek physikai és némely vegytani 
tulajdonságainak meghatározása. 

Molnár Jánostól. 

1. A tömöttség. 
1) Vakszék Bán,hi;.lom 
7) Fekete föld Ujkút 

12) Kötött agyag Gyolcs puszta 
Fölület . 

Altalaj 1 láb mélységből , 

2.03 
2.46 
2.13 
2.29 
2.35 

2. Az általános súly sz~razon. 

10 köb. cent. 
kapott súlya 

1) Vakszék Bán):ialom 12.000 
7) Fekete föld Ujkút 11.600 

12) Kötött agyag Gyolcs puszta 12.000 
Fölület 11.988 

Altalaj 1 láb mélységből 12.000 

20 cent. élii 
koczkára 

átszámitva 
9600 
!)280 
9600 
9590 
9600 

Az általános suly nedvesen. 
10 köb. cent. 
kapott súly 

1) Vakszék Bán):ialom 30.000 
7) Fekete föld Ujkút 16.000 

12) Kötött agyag Gyolcs puszta 16.250 
l!'ölület 13.493 

AltaÍaj 1 lábra 16.000 

3. Vizkötési képesség. 
súly szerint 

l) Vakszék Bánpalom. 200 
7) Fekete föld Ujkút 50 

12) Kötött agyag Gyolcs puszta 62.250 
Fölület 34.930 

Altalaj 1 lábra 60 

20 cent. élü ki-
számitott súly 

24000 
12800 
13000 
10394 
12800 

térfogat szerint 
320,9'3 
53.33 
61.71 
62.45 
60 

4 . Az összeállás vagy szilárdság. 
1) Vakszék Bán.halom. 147 
7) Fekete föld Ujkút , . 50 

12) Kötött agyag Gyolcs puszta 103 
Fölület . . . . 108 

Altalaj 1 láb . . . . 100 
Az agyag összeállásí képességét 100-nak téve. 

5. Kiszáradási képesség. 
l) Vakszék BánÚhalom 38.3 
7) Fekete föld jkút . . '17.5 

12) Kötött agyag Gyolcs puszta . 18.48 
Fölület 7.50 

Altalaj l lábra . 3.5 

6. Nedvesülési képesség. 
1) Vakszék Bán,halom . . 
7) Fekete föld Ujkút . . . 

12) Kötött agyag Gyolcs puszta . 
Fölület 

Altalaj 1 lábra 

7. A szín. 
szárazon 

1) Vakszék Bánjialom . sötét szürke 
7) Fekete föld Ujkút . feketP. 

12) Kötött agyag Gyolcs 
puszta . . sötét szürke 

Fölület . . sötét barna 
Altalaj 1 lábra . hamuszínű 

4% 
3 
4 
3.8 
2.1 

nedvesen 
fekete 
fekete 

fekete 
fekete 
sötét szürke 

8. Összehúzódási képesség a kiszára
dásnál. 

1) Vakszék Bánjialom 
7) Fekete föld Ujkút , 

12) Kötött agyag Gyolcs puszta 
Fölület 

Altalaj 1 lábra 

14.7 
5.0 
10.3 
10.8 
10.0 

9. A képesség a legfontosabb növénytáp
szereket a vizoldatból kiválasztani. 

A káJi iránt : 
1) Vak szék Bánhalom 

1000 k. cent. földnek 1187 k. c. kalifolyadék 
felel meg, ebben a kalitartalom 1.384 

7) Fekete föld Újkút 
1000 k. cent. föld megfelel 1166 k. c. kalifolya

déknak, ebben a kálitartalom 1.224 gramm. 
12) Kötött agyag Gyolcs puszta 

1000 k. cent föld, 5375 k. c. víz-üveg folyadék
nak felel meg, ebben a kálitartalom 6.247 
gramm. 

Fölület 
1000 k. cent föld 3000 k. c. víz-üvegfolyadék

nak felel meg, ebben a kálitartalom 3.498 
gramm. 

Altalaj egy láb mélységből 
1000 k. cent. föld megfelel 3075 k. cent, káli

folyadéknak, ebben a kálitartalom 3.585 
gramm. 
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.~ szénsavban feleresztett phospltorsavas mész iránt: 1 

1) Vak szék Bánhalom 
1000 k. cent. földnek 507 k. c. folyadék kel

lett ; ebben phosphorsavas mész 304 milli
gramm. 

7) Fekete föld Újkút 
1000 k. cent. földnek 1500 k. c. folyadék kel: 

lett; ebben a phosphorsavas mész 915 mii· 
ligramm. 

12) Kötött agyag Gyolcs puszta . 
1000 k. cent. földnek 1575 k. cent. folyadék 

kellett; ebben phosphorsavas mész 960 
milligramm. 

Fölület 
1000 k. cent. földnek kellett 1625 k. c. folyadék; 

ebben a phosphorsavas mész 991 milligr. 

Altalaj 1 lábból 
1000 k. cent. földnek kellett 1650 k. cent. fo

lyadék: ebben a phosphorsavas mész 1006 
milligramm. 

10. Az iszapolásnak és ehhez tartozó meg
határozásoknak eredményei. 

100 1·ész légszá1·az föld veszt 100° Celsiusnál 
szárítva: 

1) Vakszék Bánhalom 
7) Fekete föld Újkút . 

12) Kötött agyag Gyolcs puszta 
Fölület . 

Altalaj 1 lábból . 
2) Javaföld fölület Fegyvernek . . 
4) Agyagf~l~ oszlopos (szék) szondazug 

Mezotur . . , . . 
5) Agy~gföld megpuhult szondazug Me-

zotur . . . . . 
6) Szántóföld Poó puszta 

6a) „ „ altalaj 
8) Agyagtalaj Csorba puszta 

8a) Gyepföld Karczag , · 
9) Gyepföld Gacsa puszta . 

10) Gyepföld Kúnhegyes . 
13) Szurkosföld Tarna-sz.-Miklós . 
15) Fekete föld Kócs puszta. . 
16) ~'ekete föld porhanyós Poroszló 
18) Fekete homok Verpelét . 
19) Szántóföld Vámos-Györk. 
20) Szőlöföld Gyöngyös 
21) Búzaföld kis-Rhéde . . . 
22) Televény Gyöngyös a gazdasági egye-

sület kertjéből . . . . 
23) Szántóföld Gyöngyös,_ a nagy patak 

mellett . . 
24) Rozsföld Karácsond 
25) Televény Karácsond 

3.00 8 °lo 
2.040 " 
2.140 " 
1.351 " 
2.178 " 
2.437 " 

3.476 " 

2.799 " 
2.341 " 
2.519 " 
3.249 " 
2.783 " 
0.927 " 
1.173 " 
4.166 „ 
2.040 " 
2.04•0 " 

2.040 " 
3.801 " 
2.010 " 

2.040 

2.051 " 
2.014 " 
2.501 " 

26) Televény Adács 
27) Repczeföld Atkár . 
28) Repczeföld altalaj Atkár . 
29) Repczeföld Ecséd . . 
32) DiIJnyeföld (fekete homok) Csány 

4.484 % 
2.040 " 
0.928 " 
2.511 " 
2,040 " 

100 rész 100 Celsius foknál szá1·itott föld ad izzítás 
után tűzálló százalékot : 

1) Vakszék Bánpalom 
2) Fekete föld Ujkút 

12) Kötött agyag. Gyolcs puszta 

Fölület 
Altalaj l lábból . 
Altalaj 2-3 lál:iból . 

96.362 
86.040 
85.325 

86.951 
86.971 
97.938 

2) Javaföld fölület Fegyvernek . . 88.401 
4) Agyagföld oszlopos szondazug Mezőtúr 88.003 
5) Agyagföld megpuhult szondazug Mezőtúr 86.521 
6) Szántóföld Poó puszta . . . 86.252 

6a) „ „ . altalaj 97.278 
8) Agyagtalaj Csorba puszta . 91.039 

8a) Gyepföld Karczag 88.628 
9) Gyepföld Gácsapuszta 92.934 

10) Gyepföld Kúnhegyes ' . 91.288 
13) Szurkosföld Tarna-sz.-Miklós . 90.011 
15) Fekete föld Kócs puszta . . 87.144 
16) Fekete föld (porhanyos) Poroszló 88.918 
18) Fekete homok Verpelét 96.695 
19) Szántóföld Vámos-Györk 86.833 
20) Szőlőföld Gyöngyös 83.609 
21) Búzaföld Kis-Rhéde 89.904 
22) Televény Gyöngyös a gazdasági egye-

stilet kertjéből . . . . 88.404 
23) Szántóföld Gyöngyös, a nagy patak mel-

lett . . . . . . 
24) Rozsföld Karácsond 
25) Televény Karácsond 
26) Televény Adács 
27) Repczeföld Atkár . 
28) Repczeföld altalaj Atkár 
29) Repczeföld Ecséd . 
32) Dinnyeföld Csány . 

Az iszapolás eredménye ·: 

l) Vakszék Bánhalom 

88.861 
89.170 
88.861 
81.028 
88.918 
98.804 
88.639 
92.150 

Kavics és kődara . 
• ~ 66 (Fövény égetve . . 

tüz álló tüz illó 
nincs 

5.166 
o.o ) (H á ozz a szerves anyag 

8 • 00 (Por homok égetve . 
.o (Hozzá a szerves anyag 

8.366 

(Legfinomabb iszapolbató rész 7 5.836 
86.934 (Ebben szerves és egyéb el-

( éghető anyag . 

0.400 

0.] 34 

10.09 ~ 

100.000 Összeg . 96.3GR rn.n:n 
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7) Fekete föld Újkút 

Kavics és kődara 
(Fövény égetve . . 

Gl.06 6 (Hozzá a szerves testek 

(Porhomok égetve . 
9.066 (Hozzá a szerves testek 

nincs 
. 59.233 

1.833 

. 9.000 
0.066 

(Legfinomabb iszapolható i·ész 17 .807 
29.868 (Ebben szerves és egyéb tüz 

( illó anyag 12.061 

100.000 Összesen 

12) Kötött agyag Gyolcs puszta 

Kavics és ködara 
_ 
8 293 (Fövény égetve . 

0 
• u (Hozzá a szerves rész 

0 233 (Porhomok égetve 
~. · (Hozzá a szerves rész 

. 86.040 13.960 

nincs 
. 56.333 

0.067 

. 8.233 0 
1.900 

(Legfinomabb iszapolható rész 20. 7 59 
33.534 (Ebben szerves és egyéb illó 

( anyag 12.708 

100.000 Összesen . 85.325 14.675 

Fölület = Kavics és ködara nincs benne 

lb.OlO (Fövény égetve . . 
(Hozzá a szerves anyag 

. 14.333 
0.677 

(p h k ' . 30.333 31 333 or omo egetve . 
" · (Hozzá a szerves testek 1.000 

(Legfinomabb iszapolható rész 42.285 1 

53.657 (Ebben szerves és egyéb illó 
( anyag 11.372 

100.000 Összesen . 81.951 63.049 

Altalaj 1 lábból 

Kavics és ködara nincs. 

12.916 (Fövény égetve . . 
(Hozzá a szerves anyag 

. 12.166 
0.250 

24_516 (Porhomok égetve . . 2.3833 
(Hozzá a szerves anyag 0.683 

(Legfinomabb iszapolbató rész 50.472 
62.56 8 (Ebben szerves és egyéb illó 

( anyag 12.096 

100.000 Összesen . 86.971 13.029 

Altalaj 2-3 lábnyi mélységből. 

Kavics és ködara nincs. 

27.816 (Fövény égetve . . 
(Hozzá a szerves anyag 

. 27.666 
0.150 

ll.700 (Porhomok égetve . 
(Hozzá a szerves anyag 1.ú34 

. 10.666 

(Legfinomabb iszapolható rész 59.606 
60.484 (Ebben szerves és egyéb illó 

( anyag 0.878 

100.000 Összesen . 97.938 2.062 

2) Javaföld föld fölület Fegyvernek 

Kavics és kődara nincs 
(Fövény égetve . . . 31.500 

34·
166 (~ozzá a szerves anyag 

P h k ' t . 24.366 ~ ( or omo ege ve . 24.oOO (Hozzá a szerves anyag 

(Legfinomabb iszapolható rész 32.555 
41.334 (Ebben szerves és egyéb illó 

( anyag 

2.666 

0.134 

8.799 

100.000 Összesen . 88.401 11599 

cl:) Agyagföld oszlopos szondazug Mezőtúr 

Kavics és ködara nincs 
(Fövény égetve . . 

.n.s33 (Hozzá a szerves testek 
. 38.666 

, (Por homok égetve . 
14.0ö6 (Hozzá a szerves testek 

. 14.033 

(Legfinomabb iszapolható rész 35.:304 
44.101 (Ebben szerves és egyéb illó 

( anyag 

3.167 

0.033 

8.797 

100.000 Összesen . 88 .003 11.997 

5) Agyagföld megpuhult Szondazug Mezőtúr. 

Kavics és kődara nincs 
(Fövény égetve . . 

16.996 (Hozzá a szerves anyag 
. 7. 500 

(Porhomok égetve . 
16.166 (Hozzá a szerves anyag 

. 15.000 

(Legfinomabb iszapolható rész 64.021 
66.868 (Ebben szerves és egyéb illó 

( testek 

9.466 

1.166 

2.847 

100.000 Összesen . 86.421 13.479 

6) Szántóföld Poó puszta 

Kavics nincsen benne 
(Ködara égetve . . 

6.483 (Hozzá a szerves testek 
. 5.000 

1.483 

(Fövény égetve . . 
27.266 (Hozzá a szerves testek 

. 23.333 
3.933 

(Porhomok égetve . 
20.216 (Hozzá a szerves testek 

. 18.300 
1.916 

(Legfinomabb iszapolha~ó r~s~ 34.619 
46.035 (Ebben szerves és egyeb 1110 

( testek . . 11.416 

100.000 Összesen . 81.~52 18.748 
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na) Szántóföld altalaj Poó puszta 

Kavics és kődara nincs 
Fövény nincs 
Porhomok . . nincs 

(Legfinomabb iszapolhatn rész 97 .27f; 
(Ebben szerves és egyéb illó 
( anyag 2, 722 

100.UUO Összesen . 

ti) Agyagtalaj Csorba puszta 

. 97.278 2. 7221 

Kavics és kődara nincsen benne 
,F 03 .3 (Fövény égetve . . . 29.333 

,i. ' (Hozzá a szerves testek 0.300 

Ll 9f' 6 (Porhomok égetve . 
· · 

1 
(Hozzá a szerves testek 

. 13.333 

(Legfinomabb iszapolható rész 38.373 
J0.401 (Ebben szerves és egyéb illó 

0.633 

( anyag 8.0 28 

100.000 Összesen . 91.039 8.961 

Ka) G-yepföld Karczag 

Kavics és kődara nincs benne 

32 löfi (Fövény égetve . . 26.200 
· · (Hozzá szerves testek 5.966 

J 3 800 (Porhomok égetve . 13.000 
· (Hozzá szerves testek 0.866 

(Legfinomabbjszapolható rész 49.428 
53.91iK (Ebben szerves és egyéb tűz-

( illó anyag 4.540 

100.000 Összesen . . 88.628 11.372 

9) Gyepföld Gacsa puszta 

Kavics és ködara nincs benne 

55 . K33 ((FHövény égetve . . 50.333 
ozzá szer·ves anyag 

12.93 :-i (Porhomok égetve . 12.333 
(Hozzá szerves anyag 

· (Legfinomabb iszapolható rész 30.268 
:31.234 (Ebben szerves és egyéb illó 

( anyag 

5.500 

0.600 

0.966 

100.000 Összesen . 92.934 47.066 

10) Gyepföld Kúnhegyes 

Kavics és ködara nincs 

60 OOO (Fövény égetve . . . 58.000 
· (Hozzá a szerves testek 2.000 

16 OOO (Porhomok égetve . . 11.666 
· (Hozzá a szerves testek 4.334 

· (Legfinomabb iszapolható rész 21.622 
24.000 (Ebben szerves és egyéb illó 

( anyag 2.:378 

100.000 Összesen . 91.288 8.712 

13) Szurkos föld. Tarna-sz.-Miklós 

Kavics és ködara nincs 

18 933 (Fövény égetve . . 16.IT66 
·• (Hozzá szerves testek 2.267 

11 633 (Porhomok égetve . 11.166 
· ' (Hozzá szerves testek 0.467 

(Legfinomabb iszapolható rész 62.179 
69.4::14 (Ebben a szerves és egyéb illó 

( anyag 7.255 

100.000 Összesen . 90.011 9.989 

15) Feketeföld Kócs puszta 

Kavics és kődara nincs 

29 200 (Fövény égetve . . 
~. (Hozzá a szerves testek 

. 21.166 

· 23 300 
(Porhomok égetve . 

' (Hozzá a szerves testek 
. 23.000 

(Legfinomabb iszapolható rész 42.978 
54.500 (Ebben szerves és egyéb tűz-

1.034 

0.300 

( ben elégő anyag 11.522 

100.00U Összesen . 87.144 12.856 

16) Fekete föld, porhanyos Poroszló 

Kavics nincsen benne 
1.200 (Kődara égetve . 

(Hozzá szerves anyag 

(Fövény égetve . . 
44

.H
3 :3 (Hozzá szerves anyag . 

21.666 (Porh~mok égetve 
(Hozza szerves anyag 

. 1.166 

. 42.666 

. 21.333 

(Legfinomabb iszapolható rész 23.753 
32.301 (Ebben szerves és egyéb illó 

( anyag 

0.034 

2.167 

0.333 

8.54.8 

100.000 Összesen . R8,918 11.082 

18) Fekete homok, Verpelét 

Kavics nincsen benne 
(Ködara égetve . . 2.733 

2.766 (Hozzá szerves testek · 0.033 

(Fövény égetve . . 86.766 
87.0fl6 (Hozzá szerves testek 0.300 

9 (Porhomok égetve 5.66fí 
6.l3v (Hozzá szerves testek 0.467 
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(Legfinomabb iszapolható rész 1.530 
4.035. (Ebben szerves As egyéb illó 

( anyag 2.50 5 

100.000 Összesen . 96.695 3.305 

19) Szántóföld Vámos-Györk 

Kavics és ködara nincs benne 

23) Szántóföld Gyöngyös a nagy patak mellett 

Kavic8 és kődara nincs 

57.733 (Fövé~y ég.etve . 
(Hozza szerves anyag 

. 51.666 
6,067 

15
.
833 

(Porhomok égetve . 12.966 
(Hozzá szerves anyag 2.867 

26434 
(Legfinomabb iszapolható rész 24.229 

' · (Ebben szerves és illó testek 2.205 
(Fövény égetve . . . 38.83;.3 

42.050 (Hozzá a szerves testek 3.217 100 .000 Összesen . 88 .86111..139 

- (Porhomok égetve . . 16.266 
17 .666 (Hozzá a szerves testek 1.400 

(Leo-fi.nomabb iszapolható rész 31. 7 34 , 
40.284 (Ebben szerves és egyéb illó 

( testek 8.550 

100.000 Összesen . 86 .833 13.167 

20) Szölöföld Gyöngyös 

Kavics és ködara nincs benne 

6 800 
(Fövény égetve . . 60.000 

7· (Hozzá szerves anyag 7.800 

(Porhomok égetve . 5.333 
5.633 (Hozzá szerves anyag 0.300 

(Legfinomabb iszapolható rész 18.276 
26.567 (Ebben szerves és illó testek 8.291 

100.000 Összesen . 83.609 lG.391 

21) Búzaföld Kis-Rhéde 

Kavics és kődara nincs benne 

28 066 
(Fövény égetve . . 25.666 

· (Hozzá szerves anyag 2.400 

9 703 
(Porhomok égetve 

· " (Hozzá szerves anyag 
. 9.333 

0.400 

(Legfinomabb iszapolható rész 54,905 
62.201 (Ebben szerves és egyéb illó 

( anyag 7.296 

100.000 Összesen . ~ 9.904 10.096 

22) Televény, Gyöngyös a gazdasági egyesület 
kertjéből 

Kavics és ködara nincs benne 

56
.
226 

(Fövény égetve . . . . 52.666 
(Hozzá szerves anyag . 3.600 

31.lOO (Porhomok égetve . 30.100 
(Hozzá szerves anyag 1.000 

(Legfinomabb iszapolható rész 5.638 
12.634 (Ebbe!l szerves és egyéb illó 

( anyag 6.996 

100.000 Összesen . 88.404 11.596 

24) Rozsföld,. Karácsond 

Kavics és kődara nincs 

3
• 

666 
(Fövény égetve . . 32.666 

o. (Hozzá szerves testek 3.000 

21133 
(Porhomok égetve . 17.866 

· (Hozzá szerves testek 3.267 

(Legfinomabb iszapolható rész 38.638 
43.201 (Ebben szerves és egyéb illó 

( anyag 4.563 

100.000 Összesen . 89.170 10.830 

25) Televény Ka_rácsond 

Kavics nincsen benne 

4 OOO (Ködara égetve . . . 
· (Hozzá a szerves testek 

33 666 
(Fövény égetve . . 

· (Hozzá a szerves testek 

. 3.666 
0.334 

. 30.000 
3.666 

22 600 
(Porhomok égetve . . 20.933 

· (Hozzá a szerves testek 1.667 

(Legfinomabb iszapolható rész 34.262 
39. 734 (Ebben szerves és egyéb illó 

( anyag 5.472 

100.000 Összesen . 88.86111.139 

26) Televény Adács 

Kavics és ködara nincs 
•246 G (Fövény égetve . 
0 

• (Hozzá szerves testek 
. 45.400 

7.066 
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(Porhou;iok égetve . . 12.866 
{Hozzá a szerves testek 3.817 

(Legfinomabb iszapolható rész 22.762 
30.851 (Ebbea szerves és egyéb illó 

( anyag S.089 

100.000 Összesen 

27) Repczeföld Atkár 

Kavics nincsen benne 

7.
333 

(Ködara égetve . 
(Hozzá szerves anyag 

. 81.028 18.972 

6.666 
0.667 
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29_
4
Hi (Fövény égetve . 

(Hozzá szerves anyag 

18.
966 

(Porhomok égetve 
(Hozzá szerves anyag 

. :24.666 

. 17.000 

(Legfinomabb iszapolható rész 40.586 
44.285 (Ebben szerves és egyéb illó 

( anyag . . . 

4.7 50 

1.906 

3.082 

100.00ll Összesen . 88.918 11.082 

2ö) Repczeföld altalaj Atkár 

Kavics nincsen benne 

3.433 (Köda~·a égetve . 
(Hozza szerves anyag 

-:l:O.l ö6 (Fövé~y égetve . 
(Hozza szerves anyag 

12.933 (Porh~mok égetve 
(Hozza szerves anyag 

. :u:33 

. 3!UHiG 

. 1:2.86() 

(Legfinomabb iszapolható rész 42. 7 :rn 
43.4Gi'i (Ebben szerves és egyéb illó 

U.100 

O.OG7 

( anyag U.7 :29 

2 9) Repczeföld Ecséd 

Kavics és ködara nincsen benne 

31. 300 (Fövény égetve . . 29.633 
(Hozzá szerves testek 1.6H7 

19.666 (Porhomok égetve . 17.53!3 
(Hozzá szerves testek 2.133 

(Legfinomabb iszapolható rész 41.47 :~ 
49.034 (Ebben szerves és egyéb illó 

( anyag 7.561 

100.000 Összesen . 88.639 11.361 

:~2) Dinnyeföld Csány (Fekete homok). 

Kavics és kődara nincs benne 

41 .466 (Fövény égetve . . :19.420 
(Hozzá szerves anyag :2.04(-i 

17_866 (Porh~mok égetve . 16.666 
(Hozza szerves anyag 1.200 

(Legfinomabb iszapolható rész 36.064 
40.668 ( F,bben szerves és egyéb illó 

( w~g ~6W 

J no.non Összesen . 91'<.R04 l.19íi 100.000 Összesen . 92.150 7.850 

A mésznek meghatározása a következő eljárás szerint ment véghez : 

, . . 100 Celsjus fokn~l nem-égetett fö ldből föleresztett sósavba (1-4) 10 grammot tettem, és ::J() 

orá1g 3'1- -J.0° 0-nál bchatm engedtem. Ez alkalommal pezsgés a következő talajnemeknél mutatkozott: 

9) Gyepföld Gacsa puszta. 
1:3) Szurkosföld Tarna-sz.-Miklós. 
l 9) Szántóföld Vámos-Györk. 
:28) Repczeföld altalaj Atkár. 

A savban oldatlanul maradt rész szűrön gyüjtve és hideg vizzel tökéletesen kimosva, megszárítta
tott és 100° Celsiusnál hevítve megméretett. A veszteség, a vesszőt egygyel előre téve adta a felolvadó 
résznek százalékát. ' 

A. leszűrt oldatot hevítve tömött Chlorvízzel kevertem, de nem változott, a vastartalom tehát mint 
oxyd van Jelen. A folyadék most palaczkban lévén, ammonnal kis túlmennyiségben kevertem és ülepedni 
hagytam. 

A csapadék lég-zárt módon szűrön gyüj tve és kimosva száritás után izzíttatott és megméretett mint 
az Ammon által kiválasztott testek ; szinök mindig vörös volt. ' 

Az ammon csapadékról leszűrt folyadékot oxálammonnal kevertem és a kiválasztott oxálsavas me
szet tökéletesen kimosva, chamaeleon által meghatároztam. 

Az oxálsavas mészről leszűrt folyadékot elpárlás által kis térfogatra hoztam, és két részre osztva 
az egyikében phosphorsavas ammonnal a Magnesiát kerestem, a második részben az alkalikat a Bunsen-féle 
mód szerint. 

Magnesia, Nátron és Lithion mindegyikben mutatkozott; ellenben kálinak csak nyomát találtam a 
következőkben : 

8a) Gyepföld. Karczag 
9) Gyepföld Gacsa puszta. 

10) Gyepföld Kúnhegyes. 
18) Fekete homok Verpelét. 

Magyar Orvosok és T crmészetvi11sg:ílók Muukála tai. 

19) Szántóföld Vámos-Györk. 
20) Szölöfö!d Gyöngyös. 
26) T elevény Adács. 
28) Repczeföld altalaj Atkár; ebben legtöbb. 

16 
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2) .Javaföld fölület, Fegyvernek 
-:!-) Agyagföld oszlopos, Szondazug . 
5) Agyagföld megpuhult, Szondazug 
6) Szántóföld, Poó puszta . 

6a) Szántóföld altalaj Poó puszta 
') Agyagtalaj, Csorba puszta . 

8a) Gyepföld, Karczag . . 
9) Gyepföld, Gacsa puszta 

100 dsz számz nem égetett föld 
ád százalékot : 

savban Ammou 
felolvadó csapadék 

mész 
rész 

5.484 2.000 1.200 
5.300 1.980 0.056 
4.900 1.300 o.22r, 
1.300 o. 890 0.157 

10.000 8.000 0.250 
íi.500 ,1.200 0.252 
8.600 1.890 0.252 

] 3.500 4.520 7.192 
3.900 1.190 0.572 

pezseg 

10~ Gyepföld, Kúnhegyes. . 
13 Szurkosföld, Tarna-sz. -Miklós 10.800 4.490 2.599 pezseg 

15) Feketeföld, Kócs puszta . 3.100 1.980 0.347 

1G) Feketeföld porhanyós, Poroszló 1.6{0 1Ji59 0.050 

18) Fekete homok, Verpelét 0.845 0.299 0.471 

19) Szántóföld V.-Györk . 12.000 4.890 6.011 1_Jczseg 

20) Szőlőföld, Gyöngyös. 5.600 :-urno o.:~10 

21) Búzaföld, Kis-Rhéde . 1.400 0.880 0.061 
22) Tele\·eny, Gyöngyös a gazda::;ági egyesület kertjéből i).!)00 :2.980 0.611 
:23) Szántóföld Gyöngyös, a nagy patak mellett. 0.80ll 0.790 nyoma 

24) Rozsföld. Karácsond . 2.000 1.800 0.106 

25) Televény, Karácsond. 4.700 2.890 0.62k 

26) Televény Adács . 1.0200 4.860 ] .18;~ 

27) Repczeföld, Atkár 3.200 1.800 0.572 

28) Repczeföld, altalaj Atkár 05.500 +.860 23.568 pezseg 

29) Repczeföld, Ecséd :uon 1.190 0.482 

:32) Dinnyeföld, Csány UíOO 0.980 0.291 

14) Homok sótartalmú Kócs puszta. 
250 Grammot 1000 Cel:;iusnál szárított földből vízzel addig tál'gyaltam, míg a viz semleges lett. A 

nyert oldat sötétbarna volt, tehát szárazra pároltatott és a szerves anyag elégetésig hevíttetett. A maradék 
vízben felolvasztva 200 k. centimcterre hozatott, az egyik rész azaz 100 k. c.-hez normál salétromsavból 
kelletett 11, :3 k. cent., a második 100 k. c. folyadékhoz tized-ezüstfolyadékból kelletett 17, 2 k. cent. 

A vízben felolvadó száraz és izzított maradvány nyomott 0.86:~ grammot; tehát 0.'. 4n százalékot. 

( Na 0 C02 0.267 
J Na Cl o.079 

llJ(I rész 
föld ad 

vizben olvadó l so~ i 
f Si02 1 nyoma 
\~~~~~~~~ 

Összesen 
vízben nem olvadó 

ll.346 
99.654 

100.000 

Ha a vizben olvadót mint egységet vesszük, akkor a százalékos arány a következő : 

Na 0 C02 77.1 % 
Na Cl 22.~ 

MÁSODIK RESZ. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 

EGERBEN 'rARTOT'r XUI-ik NAGYGYÜLJtSÉNEK 

SZAKOSZTÁL Yl JEGYZŐKÖNYVEI 
ÉS 

A SZAKÉRTEKEZÉSEK. 

16* 
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I. 

ORVOSSEBESZI SZAKOSZTÁLY. 

Az Aug. 25-én tartott 1-sö ülés jegyzökönyve. 

1.) Szakvezető Dr. Francz Alajos m. főorvos meleg szavakkal üd
vözli a szakosztályt és alakulásra hívja fel. Az alakulás, különösen pedig 
a napi elnökök és a jegyzők választásának módozatai felett rövid vita fej
lődött, melyben Knöpfler, Korbélyi, Halász, Poor és Grosz Lajos trok vet
tek részt és melyből folyólag a szakosztály elhatározta: 

miszerint azon . szempontból, hogy a szakosztály minden tagjft 
mind az orvos-sebészi, mind pedig az államorvostani szakosztály tanács
kozásaiban részt vehessen: az orvossebészi szak üléseit 8-11-ig, az állam
orvostani pedig 11-1-ig tartandja. A mi pedig az elnök és jegyző vá
lasztást illeti, az eddigi gyakorlathoz híven határoztatott, hogy a szakosz
~ály minden ülése kezdetén választandja meg napi elnökeit, jegyzőket 
pedig az egész gyülés tartamára azonnal. E határozat értelmében napi 
elnökké megyei főorvos Dr Francz Alajos, jegyzőkké pedig Dr. Horváth 
György és Dr Raisz Gedeon választattak. -

2.) Schönberger Soma tr egri gyakorl6 orvos felolvasta egy buja
senyvben szenvedő betegének kórtörténetét, kinél a baj lefolytában agybeli 
és hűdési tünetek fejlődtek, melyek a kórisme szabatos megállapítása után 
foganatba vett erélyes bujasenyv ellenes gyógykezelésre, nevezetesen 40 
higanyos-kenőcscseli bedörzsölésre tetemesen javultak. 

Ezen értekezést a szakosztály tudomásul vette. -

3.) Kovács S. Endre tr. főorvos négy kitünő zsirdag esetről érte
kezett, melyek két hét lefolyása alatt cumulative fordultHk elő gyakorlatá
ban. Az első esetről, mely magán gyakorlatában fordult elő, mondja 
értekező, hogy a zsirdHg gyermekfej na~ys8gu volt, a tompor táján fészkelt, 
a bőr fdhasitása és magának a dagnak kihántása által mfüetett, az ejtet.t 
sebzés per primam intentionem rövid idő alatt gyógyult. - A többi há-
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rom esetnek csinosan készült, csaknem életnagyságu ábráit mutatja be ér
tekező. Ez utóbbiak elseje egy a bal lapocz tájii.n levő zsirdag, mely a 
fölkarra és a hónalj alá is elte1jedt, a bőr rajta feszes volt, tetemesen tágult 
edényekkel; - a daganat a nyakbőnyét feszitette s ez által a nyak szabad 
mozgásait gátolta, mütétele egyszerü kihántás által történt, mi csak azon 
nyujtványnál talált nehézségre, mely a hónnlj alá terjedt; - ezen eset is 
per primam gyógyult. - A másik eset 32 éves nő, kinél a zsirdag a 
nyak jobb oldalán a tarkó és kulcscsont táján kezdődve, egész az emlőre 
lógott le, két részletből állott, egy fölső kisebb és egy alsó nagyobból, be
hatolt a dag a lapocz és kulcs~nt közötti ürhe, a pólyák feszitése által a 
nyak mozgá.sait gátolta i a gőgre és az edényekre nyomást gyakorolt; -
a mii.tét némi nehézségekkel járt a benyomuló rész kifejtésénél, vérzés 
csekély volt, csak az art. aurirularis két ág1:Ít kellett lekötni, ezen sebzés is 
gyors hegedés utján gyógyult be. - · Az utolsó eset 70 éves ember, kinél 
a nyakszirt gumóján kezdődött a lelógó dananat, mely a fejbőr hajas ré
szét is magával vonta; - a dag lebenyes volt, hullámzást színlelt, mely 
azonban szorgosabb vizsgálat által az egyes lebenykék egymáshozi surló
dásának derült ki. A rnlltét némi nehézségekkel járt, mert a hosszu fejlő
dés közbeni vongálás által a vongált részek boncztani viszonyai vál
toztak. -

Ezen nagy tetszéssel fogadott és érdekkel hallgatott éetekezésért 
~t szakosztály köszönetet mond előadónak, az értekezést magát pedig a:t 
ábrákkal együtt az évkönyvben közzé tenni hat1Ü'ozta. *) 

A Kovács S. Endre tr. ur értekezésében foglaltakhoz szólva, Do-
1esch a1 tr. gyakorlatából egy 7 ft sulyu zsirdagról emlékezik, mely a 
hónalj és lapocz tájon volt; - arra figyelmeztet Doleschal tr, hogy a zsir
dag kiirtási helyén visszamaraJó üreg legtöbb bajt ád az utóbánásnál; -
zsirdagok és tömlöstagok differentialis kórisméjének nehézségeit is felem
líti. -Korbélyi tr. az üreg begyógyitására a folytonos nyomást tartja 
leginkább czélra vezetőnek. - · 

Knöpfler tr. a felületesen fekvő zsirdagok kiirtásánál, tapaszta
lata szerint az egyenes bőrmetszésnél jobbnak tartja az ellyptikus kettős 
metszést, még pedig azért, mert ugy találta, hogy ily módon készUlt seb
nél a genyedés nem tart oly sokáig" -

Darányi tr. szintén osztja Knöpfler véleményét az ellypticus 
metszést illetőleg. - . 

Kovács S. E n d re tr megjegyzi, hogy a börmetszésnek mind
két módja igazolva lehet bizonyos körülmények által;- igy például más 
boncztani helyzeténél fogva feszes, de meg nem vékonyodott bőrön inkább 
]eszen javalva a vonalmetszés , mig petyhi.i.dt és elvékonyodott bőrnél in
kább az ellypticus kettős metszés. -

Ambró tr figyelmeztet, hogy vannak a lipomának szövevényei 
barlangos dagokkal

1 
melyek a mütétnél, ha előre nem jeleztetnek, nagy 

vérzések forrásai lehetnek. -
4.) Az értekezők sorában ezután Csák berki Dezső orvostan

hallgató következett, ki a heveny és idült gégenyákárnak és következmé
nyeinek, ugymint a tulképző<lésnek és fekélyedésnek gyógykezeléséről ol-

*) Az értekezés kéziratát mimlez i<leig nem kaphatta meg a 
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vasott _fel e~y értekezést, melyben a gégevizsgálati eljárás technikájáról 
és a szrntén ismert porbefuvásról, pokolkőveli edzésről s egyéb gyóD'yel-
járásokról szólott. --

0 

Ezen felolvasásra Lengyel tr. megjegyzi, hoO'y ámbár nagy elis
meréssel van az értekező szorgalmáról és felolvasott müvéről idökimélé::; 
tekintetébő_l a maga részéről mégis ohajtaná, hogy hasont~rtalmu ér
tekPzések mkább nyomtatásban osztatnának szét a szakosztály tagjai 
között. -

Az osztály Csákberky D. értekezését tudomásul vette. 

5.) H e r ~.a n n Ad o 1 f tr kórházi főorvos a gégehabarczokról és 
azok gyógymódJairól értekezett. - A gégehabarczok kórisméjéröl mon
dotta, !1ogy az gégetiikör nélkül igen bizonytalan, csak egy tünet van, mely
ből b1zto_n lehe.t következtetni habarcz jelenlétére, t. i. a habarcz egyes 
részecskémek k1köhögése, de ez nem ád felvilágositást a habarcz székhe
lyéről. A tükör ai egyedül biztos eszköz a gége-habarcz felismerésénél, ha 
ez a tiikör látkörében fészkel. A gége habarczok kórtanáról szólván ne
hány szót: áttért értekező a gyógymódra és mondotta, hogy a tükör fel
találása előtt a gége felhasitása volt az egyetlen mód, melyen a habar
czokhoz lehetett férni, ennek felfedezése óta a sz~jon át is történik a mű
tét, még pedig edzés, metszésseli kiirtás, fogóvali kiszakítás vagy zuzás, 
kacscsali leszoritás és villamétetés által. - Az edzés pokolkőveli kivitelé
ről szólva, a lapisnak a kutaszra való ráolvasztását fejtegeti, a letörés ve
szélyének kikerülése tekintetéből s bemutat egy gegekutaszt ; - felmutat 
azután egy közönséges gégehabarcz fogót s annak alkalmazási techniká· 
járól szól

1 
demonstrálja a Türck féle habarcz fogót, némi birálattal kísér

ve, nemkülönben két Bruns féle kétélü gégekusztorát a habarcz kimetszé
sére, jobbra és balra,- meg előre és hátra néző élekkel: - - bemuta~ja az 
ugynevezett bistouri cachét, mely a Bruns fél e eszköz módositás a, csőbe 
rejtett pöngével. Mutat ezután szoritó kacsokat, gz6lván azok techniká
járól. Végül egy Bunsen féle elemínel ellátott galvanokautert mutat és 
fejtegeti ennek alkalmazási módját. - Legvégül egy helyben levő betegét 
ígérkezik a délutáni órákban az érdeklődőknek bemutatni. -

A szakosztály Hermann tr. utóbbi ígéretét köszönettel fogadta, 
figyelemmel végig hallgatott értekezését pedig az évkönyvbe fel veendőnek 
itélte. -

Na v r a ti l tr magántanár a tárgyhoz 8zólva mondja, hogy ő 
eddigelé gyakorlatából 10 gégehabarcz mütételét képes felmutatni, ezek 
közül 7-et a szájon át, hármat pedig a gőgfelhasitása segélyével operált. -

Bemutatja ezután saját villaméteszét, melynek azon előnyeiről, 
hogy aránylag kis tért foglal, hogy könnyen kezelhető és hogy az éteszt 
gyorsan izzásba hozza: 

a szakosztály meggyőződött. 

6) Felolvastatott Szurmák Vilmos helybeli gyakorló orvosnak két 
irata, melyekben egy egy pályakérdést tűz ki, még pedig: 

a) Azon kérdés megfejtöjének: hogy mily oki viszonyban áll a 
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serdiilő leányok sápk6rja a h6számzavarokhoz, terhességhez és gyermek
ágyi k6rokhoz? 100 o. é. forintnyi pályadijat tifa ki. 

b.) A Kocziánovich-féle ~ég fü~göben levő kinal-kérdés díjának 
növeléséhez szintén 100. o. é. formttal Járul. 

A szakosztály Szurmák urnak köszönetet szavaz, a pályakérdése
ket pedig a központi állandó bizottmányhoz teszi át. 

7) Kovács J óz~ef tr .. egyet. m. tanár .eszközt ~~tat be , melyet 
Iegujabban saját eszméje szerint nagyobb mass1v kóros tomegek láng ál
tali elroncsolására készíttetett. - Ezen eszközben a Drumond féle mele
get akarja a sebészet czéljaira alkalmazni. - Az elmésen és egyszerilen 
készült eszköz o-yakorlati alkalmazását is bemutatja Kovács tr. a szakosz
tálynak, mely ~z eszköz haszonvevetőségéről, czélszerüségéről meggyő
ződvén, 

a feltalál6t hangos éljenekben részesítette és felkérte Ht, hogy a 
bemutatott és lán o- é tesznek nevezett eszköz leírását a szükséges fel
világositó ábrákkat' ellátva az évkönyv számára irja le. 

K 0 v ács S. E n dr e tr. az eszközt igen czélszerünek tartja, csak 
némely kérdések megfejtését tartja még körüle szükségesnek, t. i. meg
határ~zását azon höfoknak, melyet az eszköz kifejte~i képes, aztán ~z. ál
tala eszközölt pörkképzés módját. Ezen kérdések vizsgálatára felhivJa a 
sebészeket. 

Kelt Egerben, 1868. august. 25-ikén. 

Dr. Fmntz Alajos, 
szakosztály elnöke. 

Ezután a szakUlés }Ulamorvostanivá alakult. 

jegyzették : 
Dr. Raisz Gedeon, 

szakosztályi j egyzö. 

Dr. Horváth Gyö1·gy, 
szakosztlilyi jegyiö. 
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· A gégehabarczok- és ezeknek műtéti módjairól. 

Hermann Adolf 

tr. kórházi fóorvostól Pesten. 

Elöadásom tárgyává "a gégehabarczokat" választottam, de minthogy átalánosságban véve uj
képleteknél nem egyebek, ezekről - mint a gége egy egész kórcsoportjáról - legyen ·szabad szó
lanom. 

Noha ujképletek a gégében egyátalán nem ritkák, mégis a gégetükör használatba vétele előtt 
legtöbbnyire félreismertettek és más bajokkal zavartattak össze. 

A közönségesen felsorolt tünetek: rekedtség és hangtalanság, köhögés, légzési nehézségek, kellemet
len érzések, hallgat6dzási k6rjelek, különösen az ugynevezett szelepsze1-ü zörej (Ventilgerausch) a kórisme 
megállapitására majdnem mindig cserben hagytak, és a gégettikrészet aranykorszakáig a gége ujképle
tei - lehet mondani kizárólag - bonczolások eredményei valának. 

Ezen számtalanszori tévedések azon egyszerü körülményből magyarázhatók meg, miszerint sok 
egyéb baj létezik, melyek hasonló tüneteket láttatnak, de még legkevésbbé sem jogositanak arra, hogy 
a gégében ujképletet kórismészszünk. 

Csupán egy tárgyilagos tünet van: köhögés alkalmakor kiköpött dagrészecskék a többi együttjáró 
kórjelek fennállása mellett, mely a kórismét biztos alapra fektetni engedi, de még ezen csak fölötte rit
kán fellépő kórjel is a kórismét sok tekintetben elégtelenné és homályossá bélyegezte, mert az ujképlet 
széke, természete és nagysága kitudva nem volt. Mindennemü hibák követtettek el, czél és minden arány
nélküli gyógyeljárások vétettek foganatba, sőt számtalanszor még károsaknak is bizonyultak. 

A gégetükör segitségével exact kórismét megállapitani képesittetünk és pedig a bajnak már 
olyan időszakában, melyben a tunelek aggodalmas és életveszélyes fokra még nem vergődtek - a kö 
vetendő kezelés tehát még szorgosan megfontolt és átgondolt tanácskozás tárgyává lehet. 

Az ujképletek, legyenek azok jó- vagy rosz indulatuak, az egyén szervezetére és gégére nézve 
- egészen elnézve az alanyi tünete~től - már sokkal elébb vonják magukra az orvos :figyelmét, mint
hogy ezen életfontos helyen már olyan időszakban fuldoklási halállal is fenyegetnek, hol a test egyéb 
részein még egészen ártatlanokna~ látszanak. 

Nem lehet csodálkozni1 hogy külső ingereknek oly gyakran kitett és ennek folytán számtalan
szor megbetegedő gége gyakran ujképletek székhelyévé is lesz, melyek nyákhártyával kipányvázott 
üregbeni előjövetelökoél fogva legtöbbnyire „gégehabarcz" átalános elnevezése alatt foglaltatnak össze. 

A gége ujképleteinek legnagyobb száma a köt- vagy rostszövetü daganatok sorába tartozik, 
melyek nagyobb vagy kisebb törnörségü állományuknál fogva hus- vagy nyákszerü habarcz nevét viselik. 
A kötszöveten kívül, melynek rostjai némelykor oly lazán szövődvék egymásmellé, hogy kis üregeket is 
foglalnak magukban (Blasenpolypen ), nyáktüszőket és edényeket is tartalmaznak. Ezen edényeknek 
nagyobb vagy kisebb mennyiségétől a növedéknek pfros és sápadt közt ingadozó szine tételeztetik föl. 

Kiindulási helyök többnyire a nyákbártya alatti sejtszövet, hol csekély nagyságu, szorosan kö
rülirt, kötszövetből álló bujálkodással (Wucherung) kezdődnek, és tériméjök nagyobbodásakor a fölöttök 
levő nyákhártyát kiemelik és kitágitják. E habarczok némelyike magának a nyákhártyának körülírt 
bujálkodásából, tultengéséből vagy pedig mértékentuli sarjadzásából (Granulation) is keletkezik, mely 
tovább növekedvén, sarjadzó elválasztó fölületét megtartja, vagy pedig hegszerü hámos réteggel vonván 
be magát, önálló tömött daganatot képvisel. Ezen daganatok eleintén csupán csekély emelkedésekbéH 
állanak, melyek nagyobbodásukkor félgömb- vagy körteszerü alakokat öltenek magukra és keletkezési 
székökhöz széles alappal vannak odanőve ; gyakran a nyákhártyát maguk után bevonván, kocsányos nö
vedékekké vagy habarczokká válnak, melyek be· és kilégzéskor erősen megrezzennek, és a kocsány ele
gendő hosszasága mellett a bangszálagok közzé szorittathatnak, mi által az eléggé ösmert fuldoklási ro
hamokra szolgáltatnak alkalmat. 

Kezdetben e növedékek fölülete egyenes és sima, mi későbben is olyan marad, vagy a nem egy
irányosan történő növekedés folytán egyenetlenné és dudorossá sőt lebenyess'é is válhatik. 

A nagyságot illetőleg rendesen kölesszem-, borsó- vagy babnyi mekkoraságot érnek el, de dió
sőt ludtojásnyi nagyságra is növekedhetnek és a gégelireget egészen kitölthetik. Legtöbbnyire csak egy 
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ilyen dag foglal helyet a gégében, de némelykor kettő, sőt több is, melyek közel egymás mellett vagy 
nagyobb távolokban egymástól fordulnak elő. 

A szemölcsalaku növedék (Papillare Wucherung, Papillargeshwulst, Papilloma) szintén gyakran 
észleltetik a gégében, és a nyákhártya kis emelkedésével kezdődik, melyen későbben finom csúcsban 
végződő szálak vagy szemölcsszerű kinövések bujálkodnak. A dag nagyobbodása néha oly gyorsan tör
ténik, hogy már napok mulva az ujképlet tériméje változik, mig számos más esetben me.gint hó~apok~ 
sőt évek szükségeltetnek jelentékenyebb növekedésre. E növekedés ideje alatt a dag kmézése is vál
tozik és az egyes szemölcsök nagysága-, nem kUlönben a vizsgálóra tett benyomás szerint szederj- taraj-, 
vagy karfi,olszerü növedéknek mondatik. . . · 

Allománya rendesen puha, egyes szemölcsszerü lebenykéi néha nagyon lazan vannak egymással 
összekötve mely oknál fogva is gyakran megesik, hogy a növedék egyes részei erősebb köhögésre, a 
gége nagy~bbszerü mozgásaira vagy müleges érintésekre (gégekutaszszal) a többi szövetektől leválasz-
tatnak és a .szájon át kilöketnek. . 

Csak ritkán van e dagoknak egy kiindulási pontjuk, hanem legnagyobb részt több ~elyen ered
nek, és tériméjök növekedésekor egymást érik. Leggonoszabb esetekben a gége olyan. k1~é~ést k~p, 
mintha belső fölületének egész kiterjedésén növekednék az álképlet és a gége üregét elzarm törekszik. 

A velős rák ritkábban fordul elő a gégében és közönségesen kis emelkedéssel a nyákhártya 
alatti kötszövetben kezdődik, de ennek kinézése és eg:yéb tulajdonai a sulyos baj természete felől mit
sem gyanittatnak, mig a növekedő dag által kitágított nyákh.ártya maga is ~!fajul és a megb~teg~dés 
körébe vonatik, mi különösen az által nyfüánul, hogy a dag kifakad, gonosz rndulatu fekély letesül és 
az álképle t a gégeür felé egészen szabadon bujálkodhatik. Ha elébb n.em, a~kor most a .körn_Yez~tb~n 
levő nyákhártya belövelése (Jnjection) megdagadása, nem különben vizenyőJe szokott bea~lam, mi sza
mos esetben, ha a daganat még elegendő rnekkoraságot el nem ért volt, a beteg életének veget vet. Ez 
elfajulás ritkán fordul elő mint elsődleges bántalom a gégében, hanem legtöbbny1re a szomszéd képletek 
roncsolásai magára a gégére is elterjednek, mire a torok- és bárzsingban, valamint a nyakon előforduló 
álképletek leginkább szolgáltatnak alkalmat. 

A hámos rák a velős ráknál sokkal gyakrabban észleltetik a gégében, mely nem csupán a gége
f'edőt, hangszálogok-és kánokat, nem különben a nyelv gyökét és a szájpadiveke: e~yszerre és e?yüt
tesen lepi el bujálkodásaival hanem kiváló- és kizárólag a gége és légcső képletem foglal helyet, es ré
szint függöly kinézésű nem korlátolt dúsan sarjadzó kinövéseket képvisel, részint kis dag formájában a 
gége egyik vagy másik részén köles-,' borsó - és ?abnyi mekkoraságban jelen~ezik. . . . 

A baj természete kezdetben gégrtukör segitségével nehezen vagy semmikép sem le~z föhsme~·hető 
és csak későbben, midőn a rák fekélyesedik és evesedik, ama s::ijtszerü szálak, melyek a hamos elfaJulás
nál a test egyéb részein mint jellegzőknek tartatnak, nyujthatnak némi utmutatást. Legtöbb e~etben azon
ban bekell elégedni, ha a gégettikrészet segitségével a dag jelenlétéről meggyőződhetlink, J6·v~~y ro~z
indulatának kikutatása ne legyen soha a gégetiik1·észeti vizsgálás egyedüli és kizár6lagos eredménye. Kiki tudJ~, 
hogy a test más részein előforduló dagok természetének pontos meghatározása gyakran szintén nehez 
dolog, mit véglegesen el dönteni egyedül a górcsőnek áll hatalmában. 

A függölyök (Condylomata), melyeket bujakórból eredő u~képleteknek bátran mond~atunk, 
szintén nem ritkán fordulnak elő a gégében. Legtöbbnyire lapos kicsiny emelkedéseket képviselnek, 
melyek legnagyobbrészt a hangszálagokon foglalnak helyet. Téves volna pedig csupán a gégetűkör nyo
mán a bujak6r egyéb jelző tüneteinek hiánya mellett átalános bujak6rra következtetni. A fliggölyök fellépési 
ideje egyátalán csak olyan korszakaszba eshetik, midőn az elsődleges fertőzés után átalános tüneteket 
szoktunk észlelni, mi mint tudva van, legalább is 2-3 hetet vesz igénybe. 

A gümők (Tubercula) a gégében egyátalán nagyon gyakoriak, és mint eléggé ismeretes, alig 
fordulnak elő ttidőgümősödés nélkül, de ennek daczára a gégetükrésznek leginkább csak ak~rnr. van 
alkalma azokat szemmel kísérni, midőn az egyes kölesnyi emelkedések már csoportosultak és tekelye
sedésbe mentek át. 
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Tömlős dagok gégetükör utján eddigelé csak ritkán észlellettek és többnyire a nyelv-gégefedő 
gödröcskéket vagy a nyelv gyökét választották maguknak kiindulási helyül, gömbölyded, bab, egész 
diónagyságu daganatokat képviselvén, melyek fölött a nyákhártya rendes színezetét megtartja. Kutasz
szali érintésekkor e növedékek ruganyos hullámzó mivoltáról meggyőződhetni, de bennékök mivoltáról 
egyedül p1·6bacsapolás által szerezhetni kellő felvilágositást; mi némelykor a dag kétes kórisméjére nézve 
becses utmutatóul szolgál. 

Nem lehet ugyan kétség, hogy az ujképletek többi sorozata (milyen: lipoma, sarcoma, angioma) 
is előfordulhat a gégében és a bonczasztalon a gégetükrészet alkalmazása előtt is számtalanszor találta
tott (mint Ehrmann, Rokitansky és Lewin erre vonatkozó munkáiból ki is tetszik), mégis azoknak kóris
méje képződésök kezdetén, valamint gyakran fejlődésök későbbi korszakában is csupán a gégetükör alap
ján gyakran csak hiányos lesz, de ez a gégettikrészet értékét semmivel sem csökkenti, az orvosnak gyak
ran lévén alkalma hasonló hiányos eredményeket a test könnyebben hozzáférhető helyein is tapasztalni. 

Gyakorlati szempontból eléggé nagyra nem becsülhető már csak annak kikutatása is, hogy van-e 
dag egyátalán a gégében~ mily nagyságu és hol foglal helyet ~ 

Ezen körülmények tekintetbe vétele a kezelő orvos által követendö eljárásra nézve jobbadán 
irányadó fontossággal bir, s igy ez iránybani gégetUkrészeti vizsgálásoknál arra fő figyelem fordítandó. 

Noha a gégének minden részén észleltettek már habarczok, és a kedvencz helyek előleges isme
retének concret esetben egyátalán csak kevés baszna lehet, mégsem tartom fölöslegesnek felemliteni, 
miszerint a hangszálagok, Morgagni-öblök, nemkülönben a gégefedő háts6 felszíne leggyakrabban .észleltet
nek mint székei az imént felsorolt dagoknak. Az öböl szálagok (álbangszálagok), a kán-gégefedő szá
lagok, nemkülönben maguk a kánok ritkábban szolgálnak az ujképletek kiindulási pontjául. A hangrés 
alatti szöveteken legritkábban fordulnak elő ujképletek. 

A gégetükrészet előtti időkben a gége képletein helytfoglaló daganatok majdnem mindannyia 
az illető egyének halálával végződött. Igy Middeldorpf „Galvanétesztanában (Galvano-kaustik 1854.) 
összeáJJitott 65 eset közztil csupán három egyénen mütétetett az élet megtartás_ával, és ezen ritkán álló 
szerencsés eredményekkel legtöbbnyire azért, mert a kórisme egyátalán bizonytalan lévén, a sok eset
ben kedvező körülmények alatt véghez vihető műtét várakozva elmulasztatott, mig másszor megint a 
gyanított dag ártalmatlanná tételére véres műtét a legkedvezőtlenebb feltételek fönnálJása mellett haj
tatott végre. 

Valamint a test egyéb részein fönnálló ujképletek sikeres elenyésztetését csupán a marószer és 
kés igénybevétele által várhatni legbiztosabban : ép ugy a gége sebészi értelemben vett dagjainál csupán 
roncsolási módon lehet üdvös kimenetelre számot tartani. 

Mióta Bruns, tűbingai tanár, a gégehabarcz kiirtását saját testvérén szájon át véghezvinni meré
szelte, a gégében előforduló dagok megsemmisítésére két, lényegökre nézve egymást6l e lté1ő ut van adva, 
melyekről e növedékeket sikeresen megtámadhatni. 

Az egyik régebben gyakoroltatott mát és abban áll, hogy elébb légcsőmetszés vitetik véghez 
és ennek bevégezte után vagy azonnal, vagy rövidebb hosszabb időköz mulva a paizsporez a nyak kö
zépvonalán felhasittatik és az ujképlet kés vagy olló segítségével kimetszetik. (E műtéti mód Balassa 
tanár által még most is előszeretettel gyakoroltatik). 

A másik a gégetlikrészet vívmánya és abban áll, hogy húgycsapszertileg görbitett étetőtart~k
kal vagy hasonló alaku metszőszerekkel a gégetükör és szem vezetése alatt természetes uton, a száJon 
át a gégébe hatolunk és innen végezzük mütéteinket. 

Igaz ugyan, hogy ez ujabb eljárás óta, gégedagok kiirtásának tekintetéből véghezv!endő. lég
csőmetszés csak ritkább alkalmazásra tarthat igényt ; - minthogy nem igényel tei:jedelmes bizony1tást, 
miszerint a régibb mód szerinti mtitétel kettős és nagyobbszerü sebzéssel van összekötve, de ennek da
czára mindig lesz a gyakorlatban eset elég, melyben ezen nagy felelősséggel járó műtétei alig lészen ki
kerülendő és a beteg élete csupán ily módon fönntartható. 

Természetes uton a gégedag eltávolítása csak akkor van javalva: . . . , 
1.) Ha az ujképlet oly helyen sze7cel, hogy azt műszerekkel a szájon át könnyen elerhetni (gegefedő, 

nyelvgyök, hangszálagok és a közvetlen alattok levő táj, különösen mellső egyesülési szögletök). 
2.) A daganat csak olyan mekkoraságu, hogy az általa létesített kórjelek életveszélyes fokra még nem 

vergődtek, és igy · , , . 
3.) Még elegendő idő mm·ad a beteget az érintő műszer által okozott ingerek eltüreseh.ez szoktatni. 
Mindazon esetekben pedig, melyekben az imént vázolt javalatoknak eleget tenm nem lehet, csak 
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a régi mód szerint történik az álképlet kiirtása, vagy ha ily módon sem várható a beteg üdve, a vára
kozó és néző szerepre kell áttérni, mely az egyes sulyosabb tünetek leküzdését teszi feladatává. 

Ha me'gesik, hogy az illető egyén begyakoroltatása alatt (mely némely ritkább esetekben he
tekig is eltarthat) olyan fuldoklási rohamok állanak be, melyek a dag kiirtásának további elhalasztását, 
ugyszólván, lehetlenné teszik - mint kö~bejött gégevizenyő - tökéletes absurdmn volna a műtétet ter
mészetes uton megkisérleni, a beteg nyu,godt kedélye és elszánt magatartása nélkülözhetlen kellékei lévén az 
ujabb műtéti modornak. De mennyivel biztosabb téren fog a műtő mozoghatni, hol a baj mibenlétéről gé
gettikör nyomán tisztán és világosan meggyőződhetett ! 

Azon nézetben vagyok, miszerint nem igényel hosszas taglalást annak megvitatása, vajjon az 
egyik vagy másik módnak kizárólagos értékesítése jár-e több haszonnal? A conci;et esetre vonatkozó 
körülmények komoly megfontolása és tekintetbe vétele kell, hogy mindenkori utmutató és irányadó gya
nánt szolgáljon, mely különben is a tapintatosan működő gyakorló orvost ritkán vezeti tévutra. 

Ezen átalános körvonalozás után azon műszerekre térek át, melyek a gégettikrészetben a gége
dagok szájon át történendő kiirtására használatban vannak, egyuttal ezeknek kezelési módját tárgyal
ván és mostani eléggé bő tapasztalataim nyomán némi bírálattal kisérvén. 

Valamint a sebészetben egyátalján dagok enyésztetésére roncsoló módon ható vagy metsző sze
rek vannak használatban, ha müködésünktől sikert akarunk várni, ugy itt is csupán ezekhez folyamo
dunk. (Itt nagyon természetesen oly dagok bele nem foglalhatók, melyek átalános belső kezelésnek 
engedni szoktak - minők p. o. a bujakóros dagok.) 

E czélnak megfelelőleg találkozunk a gégetükrészetben étető tart6k-, kusztorák- és oll6kkal, csipe
szek- és késekkel, nemkülönben a szoritókacscsal. 

Formájuk a sebészetben szokásos hasonló czélu műszerektől nem tér el, de azon ktilönbséggel 
kell hogy legyenek ellátva, miszerint mindnyájok a gége helyiségeihez képes húgycsap módjára görbi
tett 8-10 hüvelyk hosszu karcsu fémrudakkal legyen ellátva. Minő szög alatt és minő lwsszuságban le
gyen a műszer mellső vége tö1·zséhez meghajtva, előre meghatározni nem lehet, és e tekintetben az eltávoli
tandó dagnak hajlékony kutaszszal történő érintései által (melyek ugy is a beteg begyakoroltatására. 
szükségeltetnek) legjobban szerezhetni felvilágositást, melynek alakja szerint a műszert concret esetben 
készit te tb etni. 

Az általam használt étetőtart6 (1. ábra) közönséges kutasz módjára, melynek mellső vége (a) 

meg van hajtva, gombbal ellátott és platin sodronyból áll, van alkotva. 8-10 hüvelyk 
hosszu fémrudjának hátsó vége nyélbe (a) illik és itt csavar segitségével különféle hosz
szuságban rögzíthető. 

Ezen étetőtartó különösen pokolkő felvételére szolgál, melyről amugy is tudva 
van, hogy a test többi részein előforduló kisebb szemölcsszerü növedékek (verucae) el
roncsolására is sokszertlleg használatban van. Mindenkori alkalmazás előtt a legenysa
vas eziistéleg (nitras Argenti fus.) a kutasz gombos végére olvasztandó, mi akként törté
nik, ha pokolkő l -,.2 nehezéknyi mennyisége kis porczellán csészében égő borszesz 
lámpa felett előbb felolvasztatik és a kissé melegített kutasz mellső vége belémártatván, a maró szert 
rajta meghülni engedjük. Ily módon nyerünk biztos étetőtartót a gége számára, mely bennünket azon 
kellemetlenségtől megóv, miszerint a pokolkő netáni letörésének nem vagyunk kitéve, mi nagyon· köny
nyen megtörténhetik oly étetőtartóknál, melyekbe a gyógyszertárakban kapható ezttstéleget gyürü segit· 
ségével rögzítjük. Ezen utóbbi eljárást sehogysem ajánlhatom. 

Kiki tudja, mily sok időbe kerül , ha pokolkő segítségével valamely csekély képletet enyésztetni 
akarunk, sokszor nem is érünk vele czélt, és így már magából folyik, mit lehessen a gége ujképleteire 
e tekintetben a pokolkötöl várnunk. Csupán lencsenagyságig fejlődött növedékek számára folyamod
junk az étetéshez, de még akkor is 2-3 hétig tartó kezelésre tartsunk számot, feltéve, hogy legalább 
minden második nap járulunk a képlet megsemmisitéséhez. Kitlönben vannak olyan egyének, kik az 
étetést nagyon roszul tűrik és igy ha az csak hosszabb időközökben (minden 5-6 nap) történhetik meg, 
e halasztásnak megfelelőleg a kezelés 6-~ het.et vesz igénybe. 
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Az étetés maga így végzendő : 

a beteg az ülö mütő irányában mint gégetükrészeti viszgálásoknál szokásos, az eléggé ösmert elő
készitletek megtartása mellett foglal helyet, a gégetUkör a lámpás felett megmelegittetvén, az orvos 
ezt balkezével a beteg garatjába vezeti, és csak miután a gégét kellő tisztaságban láthatni, törekedik 
jobb kezével a tttkör vezetése alatt a gége belsejébe a kitüzött pontig előr e hatolni. Ezt megérintvén 
a gégenyilás görcsösen összehuzódik, és a beteg köhögésre ingereltetik. Ezen utóbbi körülmény 
jelzi, hogy a gége belsejében müködtünk. 

Az érintést magát még lehet tükörrel kísérni, de mihelyt az összehuzódás beáll, a !áttér elfedetik 
és 2-3 másodperczig nyugodtan tartsuk a műszert, hogy az étetés annál hathatósab~ legyen. Ez meg
történvén, tükörrel és műszerrel távozunk a beteg szájából. A beteg kissé csilapodván, tükörrel meg
győződünk, vajjon a kívánt czélt elértük-e, ha nem, az eljárást azonnal, vagy 24 óra mulva ismételjük. 
Ez alkalommal mindenikünk fogja észlelni, miszerint csak ritkán esik meg, hogy csupán a dag felszine 
volna fehéresen bevonva, hanem a gége belfelszinének még más pontja is, mi részint az étetőszer szét· 
folyásának, részint a görcsös összehuzódásnak következménye. E körülményekben fekszik annak oka, 
hogy pokolkőnél sokkal hathatósabb maró szereket a gége részére nem vehetünk igénybe. 

Ha ezen leirásból az tetszik is ki, miszerint ujképletek megsemmisitésére csak ritkábban folya
modhatunk a pokolköhöz, még sem hagyhatjuk emlités nélkül, hogy a ráolvasztott legenysavas ezüst

. éleg más nagyobb dagok kiirtásánál alig kerülhető, ha arról van szó, hogy a dagnak végső részletecs
kéit támadjuk meg, melyek más módon távolittattak el és a műszereknek többé hozzá nem férhetők. 

Az oll6k (2. ábra) föalkatukra nézve alig mutatnak a közönséges sebésziektöl vala~i l~ny~ge~ 
eltérést. Egészben véve, hosszu és nyulánk műszerek , melyeknek mellső vege1 
katheterszerüleg meghajtvák és hegyesek. A haránt és hossz-
metszés kivihetöségére nézve kétféle olló létezik. Az egyik az 
olló lemezeinek lapjai szerint (Cooper-féle olló módjára), a má
sik szélei szerint (térdolló módjára) van meghajtva. 

Alkalmazási módjuk ép ugy történik, mint az étetötartók
nál, de tekintetbe véve, hogy a gége szűk tire a lemezeknek csak 
korlátolt kinyitását engedi. magából folyik, miszerint az ollónak 
csupán ott van jogosult alkalm!lztatása, hol a gégehabarcz vé- \ 
kony kocsányon van felfüggesztve. i\ 

Minthogy pedig gégedagoknál csak ritkábbak a kocsány
nyal ellátott ujképletek, az olló - noha némelykor igen jó szol
gálatot tesz és majdnem nélkülözhetlennek mondható - mégis 
inkább korlátolt igénybe vételre fog számot tarthatni. Dagok
nál, melyek a gégefedő mellső felszinén székelnek, az olló szíve
sen alkalmazott műszer fog maradni. 

A fogók (1. 3. ábra) közöns éges habarczfogók módjára van
nak alkotva, melyeknek kanálszerüleg kivájt mellső végeik, va
lamint egyátalán a gége képletein véghezviendö müt~telekre 
szolgáló eszközöknél, húgycsap módjára meg vannak hajtva. A 
gégedag annál sikeresebb megfogására a csipesz. lem~ze~n~k 
mellső belsö és alsó végén két vagy három egymasba 11lö fog 
van alkalmazva, melyek a kiirtandó ujképlet szövetébe mélyesz
tendök, és hogy a már egyszer megcsipett dagrész a sebész 
akaratja ellen műtétei közben az eszköz hatalma alól ki ne ke-

rekedjék, a csípesz mellső végére 
gyürűszerű tok van illesztve, mely 
a műszer záródásaikor a mellső 
kivájt lemezeket is erősen egy
máshoz rögzitve tartja a nélkül, 
hogy a műtönek e czél elérésére 
kitlön gondot kellene forditania. 
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· E műszerek kisebb nagyobb dagoknál egyaránt alkalmazhatók csak ne téveszszük szem elöl 
azon körlilmény tekintetbe vételét, miszerint nagy erőt kifejleszteni óvakodjunk. Ha könnyü és gyenge 
huzással sikerUl a gégehabarcz kiirtása, ez igazán kedvező esetlegességnek és szerencsének mondható. 
De a gyakorlat oly szerencsébe csak ritkán részesiti a gégetUkrészt, és sokkal gyakrabban kényszerll
ltink az njképletet többször egymásután megtámadni. Sok esetben e többszöri műfogások sem vezetnek 
a kiv~nt czélhoz és be kel~ elégedni, a .műszer által létesitett zúzódásával az njképletnek. E zuzódás 
maga is elég gyakran elégseges arra, t. i. hogy a gégehabarcz kikUszöböltessék, de ez a zuzott dagré
szecskék elhalása és leválása által létesülvén , a beteget gyakori köhögésekre készti mi által ki. 
köpetnek. ' 

A műtő részéről a csipeszeknél aránylag kevesebb ügyesség kivántatik meg, de a lemezek a 
gége tlregében csak korlátoltan nyittathatván ki és aránylag több világosságot fedvén el nem váltak a 
gégetUkrészek kedvencz műszerévé, noha más műtéti modorokkal egybekapcsolva gyé;ebb esetekben 
nélktilözhetleneknek mondhatók. ' 

A szorit6 kacs (1. a 4. ábrát). 

-: Quetschschlinge, éc~aseur laryngien - véknyabb kocsányon függő habarczoknak a gége tlregé
b6l való kll'ántására szolgál. Ali az nyélből, vezetőcsőből és ezüstsodronyból. 

. A nyél. (a) hathlivelyknyi hosszu, fél hüvelyknyi széles 
és ket v~n.~lny1 v~stag aczélból készlilt rúd, melynek hátsó vége ;;P 
és alsó folulete a Jobb kéz hüvelyk-, közép- és negyedik ujjának ~~==--
befogadására szolgáló gylirűkkel van ellátva, mellső vége fél 
hüvelyk~y~ ~osszu, csavarral ellátott tokba (d) megy át, mely
ne~ seg1tsegevel a b eillesztendő vezetőcső rögzittetik. A lapos
nyel mellső és hátsó végén hasadék van ho e-y egy kis aczél le
mezke (b) rajta mozgathatólag mell- és

1

hátfélé tolathassék. E 
czél elér.ésére ~ kis lemezke gylirűt visel hátán, mely alkalmazáskor a mutató ujj 
befoga~asára es működésére szolgál. E gyürű elő tt nehány vonalnyi magasságú, 
~árgarezböl készült, mellőlről hátfelé átlyikasztott és szárnyas csavarral ellátott 
cs~p (e) foglal .helyet, mely arra szolgál, hogy az ezüst sodrony beilleszthető és 
erosen odaszontható legyen. 

.A vezetőcs~ (e) ezüstből késztilt és húgycs~pszerüleg meghajtott hat hü
vely~ny1 hosszu cső, melynek hátsó vége a nyél tokjába csavar segitségével rögzi
tendo, mellső végére gyüszüfo1·máju test (f) illesztendő. E gyüszű belsejében létező 
lemezecske által két lircsére osztatik el és mell- és aláfelé két lyukba megyen át. 

.. Az e~üst sodrony (g) %-1 vonalnyi vastag és kacscsá összehajtatván a 
gyuszü lyukam kereszttil a vezetőcsőbe és innen a nyél csapjára vezettetik hol is 
a szárnyas csavar segitségével becsipetik. A műszer mellső végén kinn h~gyandó 
kacs mekkorasága az eltávolitandó dag térméje szerint hatil roztatik meg, és hogy 
vele a gégében haránt és oldalvásti irányban mütenni lehessen, a gyliszű helyzete 
változtatandó. 

. . A műszer .imént vázolt alkatát szem elő tt tartva, könnyli módon kideriil, 
m1szennt a fennénntett aczéllemezkének gyürűjében helyt foglaló mutató ujj se
gits~gével az ezlist sodrony hátrafelé huzatván, magát a kacsot kisebbíti és a le
szo~Jtott ~ag vékony kocsányánál fogva a gégéből kirántathatik. Többi alkalma
zási mód.Ja ugy történik, mint egyéb műszereknél már fenn leirtuk volt. 

Kinek fogalma van, mily nehézségekkel van egybekötve kacsnak alkal
mazása p .. o. a méh Ur belsejében, hol a műtő mindkét keze szabadon működhetik 
a~ meg.fogja becsülhetni azon nehézségeket, melyekkel a gégetükrészeknek meg kelÍ 
kuzdem, h~ a ~ége üregében kacscsal még pedig egy kézzel szándékszunk mütenni. 
A kacs.egyaltalJán csak kicsiny lehet, - legfeljebb 4-5 vonalnyi átmérőjli - de még 
akkor 1s gyakran megesik, hogy a műtő a gége bel felszinét a sodronynyal érintvén a 
gég~t záródá~ra készti és a !áttér elfedetik. A műtétet többször ujonnan kell k~z-

e 

0 de.~1, még mielőtt a kacs a dag kocsányát érte volna. Ha ·óvatosságból a sodrony 
szaJ~dékát ~el ette kicsinyre szá?:Jitottuk, a dag tömegén nem lehet tulhaladni. A 
nehe~ségek. igazán gyakran ma.Jdnem legyőzhetlenek és mind a beteg, mind az orvos részéről sok tlirel
met es elszantságot igényelnek, hogy valahára czélt é1:jünk. 
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E körülmények okai, hogy e műszerrel is i:.itkábban élnek a gégetukrészek és inkább a most 
Jeirandó gége-kés- és kusztorához folyamodunk. 

A gégetlikrészeti czélokra készített kés vagy kusztora (1. az 5. ábrát) 8-10 hliveJyk?yi hosszu 
görbitett nyulánk aczélrudból áll. Mellső vége a p engével (I. a, b, c) van összeforrasztva, m1g hátsó, a 
műszer nyelét képviselő vége lapos vagy 
gömbölyded, és szokott módon érdessé 
van csinálva, hogy az ujjaknak elegendő 
támpontjuk lehessen. Pengéje rendesen 
kicsiny és a kusztoránál igen hegyes 
csucsban végződik. Metsző szélei 1/ 2 -1 
httvelyknyi hosszuságot tul ne halad 
janak, és hogy haránt és hosszmetszé
seket vele véghez vinni lehessen, egyik 
külön műszeren a penge ugy van al-
kalmazva, hogy metsző szélei jobb- és · . 
baloldalt, egy másikon pedig ugy, hogy mellől és hátul foglalnak hel.yet. A kés pengéje tom
pán végződik, metsző széle egyik külön műszeren rnellfelől, egy másikon hátfelől van alkal-
mazva, hogy mell és hátfelé vágni lehessen. . 

A műtét könnyebb végrehajtásának tekintetéből .szükséges, hogy mrn?en gég~.tü~- .. 
résznek mind a két irányben metszöműszere lehessen, mmthogy ugyanazon gegedag knrtasa alatt ktilon. 
irányu roetszéseknek kell váltakozniok. . . 

A nyél e műszereknél a metsző részt v~se~ő fémruddal egy darabot k~pv1sel, vagy pe.~1~ az es~~ 
köz kttlön álló részét képezi, melybe csavar segitsegével a k~s vagy kusztora fényrudban végzodo hátsó re 
sze rögzittetik. .. . l · 

Esetleges sértések kikerlHésére,. nem k_lilönb~n félénk bet~geknél némely !Sége~uk.re~z - kti ö: 
nösen B runs ajánlatára - tokolt kusztorakat (b1stoun eaché) hasznai, ~~lyek nyomo s~~Jtse?eve! a. met. 
szés pillanatában kitolatnak. Az itt felsorolt eszközök a gége~agok kn~tás~~·a ~zol.galo g.~getlikreszeti 
készletet kimeritöleg tárgyalják és csak a legszükségesebb műszerek mmtáJat atalano~ korvona.la~ban 
képviselik, melyekkel sokszor a szánd~kba v~tt czélt e~ lehet érni, de eléggé gyakran ~1 nem elégitök és 
a concret esetre vonatkozólag a szükseg szermt módos1tandók„ - Az utolsó esztendőkben ~gynevezett 
gégehabarcz meteszek (Polypotome) gyéren jöttek ha~znál~tba. Atalában v~ve a Vahnensto~k-fele mondo · 
la meteszek módjára történt utánzások, melyeket k1sebb1tett alakban képv1sel~ek . Az es~koz mets~ő .vége 
természetesen meg van görbítve. - A Türck-féle gégehab~rcz-meteszek és csipeszek csmosan. kes~ülvék 
és karcsu nyulánk szerkezetöknél fog~a a tükörre vetett vil~gosságot ará~ylag nagyon kevésse csökken · 
tik, de hányféleségök seregnyinek mon?ható és annak daczara mégse~ mrnden esetre - ~lég~ég~se~. 

Ki a sebészetben egyátalán Jártas és eléggé ügyes, n~mk~lonbe~ a géget~tkorreh el~árast kellő 
módon érti annak a kések- és kusztorákkali műtevést nagyon 1s aJánlhatJuk. E műszerekk~h bán_á~mód 
nagyon egyszerű, irótoll módjára a jobb kéz ujjaival tartatnak, aránylag legkevésbé csökkentik a v1lagos
ságot, és az általok Iétesitett vérzés legtöbbnyire csekélynek mondható. De e helyt be. kell vallanunk, ho~y 
csak ritkán sikertll a gég.ehabarcz egy. metszésreí l~válasz.t~sa, ~ol a beteg gégéJének fokozódott i~
gerliltsége miatt nem egyszer kénytelemttetlink a mütét befeJezéset más1 vagy harmad, negyed napra is 
halasztani és akkor a dag kellő támpontot már nem nyuj.tván, az ollóhoz. vagy csipeszhez fol!amodun~. 
Néha megesett, hogy a habarcz már első alkalomra annyira mélyen sebes1ttetett, hogy egy erőltetett ko
bögés elégnek bizonyult annak kiköpetésére. 

Már fenn említők, hogy természetes uton, a szá~on át véghez viendő ~iirtására valamely dagnak 
hosszasabb begyakm·oltatása az illető betegnek szükségeltetik, mely tán nem annyira a bete~ - .csak legyU~~ 
őszinték . - mint az orvos tekintetéből nélktllözhetlen. E gya.korlatok nem állanak egyébbol, mrnt gégettlkor 
ellenőrzése alatt naponként 5-15 perczig történő kutaszszali érintéseiből az eltávolitandó ?agnak, melyek 
későbben magával a metsző eszközzel vitethetnek véghez, de a nél~ül, hogy ~etszéshez igazán fogná~k. 

Ha a műtő azon időpontot eljöttnek hiszi, hol ö maga részmt a megk1vánt műfogásokkal, részmt 
az eltávolitandó dag könnyebben történő megtámadtathatásával elegendőleg megösmerke~ett, és a beteg 
elég ttlrelmes magatartást és elszántságot szerezhetett meg, magához a műtéthez lehet fogm. 
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A műtét utáni visszhatás (Reaction) rendesen nem nagy fokú és a beteg által alig éreztetik meg, 
de !1-nn~k daczára észl~ltettek esetek, melyekben nagyobb foku hörg- és gégelobok állottak be, melyek 
mamap1g szerencsés kimenetelüek valának: de a kellő ovatosságnak tekintetbe vételét az utóbánás ideje 
alatt mégis hatalmasan követelték. A közönséges étrend megmásitása mint azt mondolák kiirtása után 
betef?'einkn~l igénybe szoktuk venni, az ut?bá~~s czéljának tökélyese~ megfelelő, és ha minden a maga 
rendJe szermt a kellemetlen események közbeJotte nélkiil folyt le valami ktilönös szerelés nem szükségel-
tetik és a létesitett seb magától be heged. ' 

Záradékul még a galvanéteszről akarok szólani, Mid
deldorpf óta a galvanétesz hatása és haszna a sebészetben 
eléggé ösmeretes és nagy elömenetelként kell tekintenlink a 
gégetlikrészek azon eljárását, hogy a gégehabarczok kiiri;á
sára a g,dvanéteszt kezdték h\tsználatba venni. 

Csak két éve, hogy alkalmazásban van, és már a con
duktorok különféle módositásával találkozunk. Bruns, Vol
tolini és Schnitzler versenyeztek ezeknek legczélszerübb szer
kesztésére nézve. 

Én a Schnitzler-féle éteszeket tartom a czélnak leginkább megfele
löknek és azért szabadjon csupán ezekről szólano.n. 

A Schnitzler-féle étesz igen karcsu; mi által kevés tért foglal és a 
világosságot aránylag nagyon kevéssé csökkenti, a vezetöcsövek kellő vas
tagsággal birnak és a a mellett eléggé elszigetelve vannak, hogy az 
áramzáródásakor az egész készülék forróvá ne lehessen, továbbá az áram 
zárása e módositásnál igen könnyen és segéd nélktil történhetik meg és 
mindezt az egyik kéz viheti véghez, minthogy. a másik a gégettikröt a beteg 
garatjában tartja, a platin sodrony pillanat alatt lesz izzóvá. 

E készülék (l. a 6. ábrát) áll: nyélbí:H (a) áramzárókból (e, d), me
lyek fémrudacskákkal ellátvák és a vezetösodronyok összeköttetésére szol
gálnak, csiptetö csavarból (f) a platinsodrony rögzitésére - ha valaki a 
galvankacsot akarja alkalmazni, mit én azonban a gége belsejébe nem 
ajánlok - és két csavarból (b) melyeknek segítségével a különféle éteszek 
a nyélbe illesztendök. 

Többi szerkezete e készüléknek csak annyiból tér el a Middeldorf· 
féle éteszektöl , hogy a nyél hátsó vége mozgatható tokkal ellátott és 
hogy (e) gyűrű segitségével a hüvelykujj nyomása által az áram alig 
pillanat ideje alatt zárathatik. Hol a csiptetöcsavar (f) foglal helyet feltil-
ről és alulról, kis fogantyuk vannak alkalmazva, melyek elé a mutató és !., 
középujj támaszkodnak. 

(g) Porczellánkup (Porzellanbrenner), (h) gálvánéteszi kés. Eddigelé 
a porczelánkupot és az éteszi kést gégehabarcóok kiirtására nézve leginkább 
ajánlhatom. 

. A te~ep, mely e czélokra fölhasználtatik, Bunsenféle elemekből áll, 
és mmthogy Itt rendesen csekély tériméjű platinsodronyt kell izzóvá tenni, 
két el~~' ( eg!-egy szén és két zinklemez) rendesen kielégitö. A telep többi 
kezeles1 módJa eléggé ösmert és azért feleslegesnek tartom ennek további 
taglalását. 

Hogy alkalmazáskor az éteszt nyitott állapotba kell a gégébe ve
zetni, magából folyik, hisz ez teszi lehetővé a galvánétesz alkalmazását a 
gége üregében. 

Be kell vallanom, ha a gálvánétesz nem volna annyira drága és 
sokszor a nélkül, hogy az ember okát fellelni képes volna, nem hagyna 
c~~r~e~: ez v:olna tulajdonkép azon eljárás, mely bármily gégehabarczok 
~.urt~sa~ál mmden más műtéti mód felett elsőséget érdemelne. Vérzéssel nem 
Jar;an, es ~ betegnek aránylag csak kevés fájdalmat okozván, megenged
hetővé teszi, hogy ugyanazon egyénen háromszor s négyszer is érintjük a 
gége~a~ot. Pörkké változtatjuk a habarczot, és leválásával a széjjelmál
lott UJkeplet kiköpetik. 

Hogy e czélokra a beteget hasonlóan be kell tanitani, magától értetik. 
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Tisztelt szakgylilés ! Előadásom által szándékoztam a természet adta esetekhez ~iven ~~on ne
hézségeket ecsetelni, melyekkel meg kell küzdenlin~. ha azon feladatot akarjuk megoldam, a sz~J~n át a 
gége habarczait megtámadni, de ezért ne legyen az Önökre tisztelt ligyfeleim lehangoló, mert n~mi gya
korlat-, kitartás- és elszántsággal - mi minden sebészi műtétre szükséges kellék - azo? Ugyessegre tehe
ttlnk szert, mely nélklil ezen igazán delicat műtéteket végrehajtani lehetlen. Forró óhaJom, hogy a gége
tükrészet ép oly mértékben terjedjen az orvosok közt, mint annak idejében a kopogtatás és ballgatódz~s, 
és hogy ennek valósulására némiként járulhassak : fogadják az egri nagy gyülés emlék~ül ~ét évvel ezelőtt 
megjelent munkám „A gégetükrészet különös tekintettel az oi·vosi gyakorlatra" száz peldanyát, melyeket 
ezennel kio sztatni bátorkodom. 

Dr. Szurmák Vilmos pályakérdései. 

Tisztelt szakgyülés ! 

Ösmérvén alúlirott a Cbininnek azon fontosságát, mit ugyanis ezen szer, a ·különféle betegsé
gekben, de különösen a g·yermekgyógyászatban .is gyakorol, s t~dván . azt, mi~é.nt e~en so~ esetben 
vagy épen nem, vagy csak igen nehezen hely~ttes1thető szert, az .ő mtensiv keserü 1ze ~uat~ mily n~héz, 
sokszor lehetetlen kis gyermekeknek beadm, ennek folytán hiszem, hogy a gya~oiló .01vosnak epen 
úgy, mint a szenvedő betegeknek, csak is kedves és ha.szno~ szolgálatot tenne az, a k1 a kmal.t, oly alak
ban volna képes el6állitani, a mely alakban az ke~erü izét igen, ~e ha.tásosságát ne?.1 ve~.z~ene .. 

Van szerencsém tehát ezennel kijelentem, hogy a Kocz1ánov1ch József, gyongyosi ~yog:yszerész 
Úr által feltett pályakérdésre, mely igy hangzik : "20 azaz: busz ~arab ~s: k: aranyb?l alló.Jutalmat 
ttlzök ki annak ki a kinalt oly alakban álitja elő, melyben az keserli izet ige~ - de batalyoss.ag~t n.~m 
vesztve, a szlik~égelt adagban kis gyermekeknek is a legczélszerübben nyuJtbató leszen.'' en is d1Jat 

ajánlok. . . . k l' l " 1 l · " k A ki tehát ezen, kijelölt pályakérdésre a k~vánt sz~~ el~álhtasaval el ő eg meg1e e m iog ; anna 
dszemről is 100, az az egy száz osztrák érték~ formt.ot tűzok ki ezennel. 

Egerben 1868-ik év augusztus hó 25-ik napJán 
Szurmák Wilmos. 

Orvos tudor. 

Tisztelt szakgyiilés ! 

Alulirott azt hiszi, hogy óhajtandó volna, a tudomány s igy a közjólét érd_ekében, ?1isz~rént men
nél pontosabban s világosabban jelöltetnék ki, s határoz~atnék m~~, v.an-e, s. ha igen, ~ehat ~1 befolyása 
van az úgynevezett Sápkórnak a méh betegségekre, úgyszmte a szüles folyamara, valammt az ugynevezett 
puerperál betegségekre. . . · k 

Ennek folytán tehát alulírott azon kéréssel járul a tis~telt szakg~tl~éshez, m1szeré?..t ~zivesked~é 
meg engedni a tisztelt szakgyülés, hogy ezen kérdés pályázas végett kitlizettessék, s a ~ovő szakgyülés 
megnyitásáig be érkezendő, s a kitüzött pályakérdésre legalaposab~an, s a ~udomán! m~i áll~sának leg
inkább meg felelő mli szerzőjének, alulirott által 100 az az egy szaz osztrak értékü fonnt palya, avagy 
is tiszteletdij nyujtathassék. 

Egerben 1868-ik év augustus hó 25-én 
Szurmák Wilmos. 

Orvos tudor. 

)!agyar Orvosok és Természetvizsgalók Munkalatai. 18 
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A lángétesz =- Flammenbrenner. 

Kovács J6zsef, 

egyet. m. tanártól. 

A hő anyagnak emberi szövetek elroncsolására ( = étetésére = szenesitésére ) alkalmazása tu
zes vas alakjában egyike a sebészet legrégibb szereinek. 

A tüzes vas régen oly gyakori használatát újabb időkben szükebb térre szorította azon kö
rülmény: 

1) mert nagyobb tömegek roncsolására használatát a metsző és vágó eszközök szabatosb ke
zelésének, 

2) mert vérzés elállitásban a kimüvelt érlekötésnek, kellett engednie. 
3) mert az előbb oly terjedt használatu elvonó bőrizgatás gyógyértéke iránt a szabatosb észlelet 

az orvosok bizalmát megingatá. 
4) mert kisebb roncsolásokra p. heges sipoly nyilásokéra, ha azok csak kissé fekszenek is mé

lyen, a kis teriméjű étesz gyors kihülése által igen tökéletlen eszköznek bizonyúl. 
Elegendő okok, hogy a tlizes vas helyett részben oly műszerrel vétethessék igénybe a höanyag 

mely hidegen juthat működése terére s melyen csak ott termeltessék a höanyag. Ily tulajdonnal állnak 
rendelkez~sünkre a galvánéteszek, melyeknek alkalmazási módszeresitésével Middeldorpf gyarapitá 
gyakorlati eszközeinket, melyek a gyakorlati itészet nyomán szinte szükebb téren érvényülnek ugyan 
mint szerzőjök ohajtá; de az ő sipoly és kacséteszének én tartósb életet jóslok a sebészi gyakorlatban. ' 

A gyakorlati itészet ugyanis kiderité, hogy hol nagyobb föltilet vagy épen szerves nedvdús tö
m~g i:?ncsolandó (kórházi üszök, noma, roszindulatu újképlet) hőanyaggal, ott nagyobb tömegű izzóvassal 
elonyosen nem versenyezhet a galvános lapétesz (Flachenbrenner). Hatása amannál lassúbb és kevésbé 
belterjes. 

Az eddig sebészi czélokra alkalmazott galván telepek hőtermelése ugyanis kisebb mérvű a műtét 
alatt, sem hogy nagyobb fölületü éteszeink, ha nedvdús fölületekre tartatnak, ki ne hülnének. Mikor azután 
h.atás~k lassú, hosszas, igen fájdal~as. lesz, a képzett pörkö~ műszerünk letépi s igy még vérzés csilapi
tasa is kétes. Ha ezekhez azon tenyallást veszem, hogy a Jobbadán költséges galvántelepek s éteszek 
k.ar~an tartása és kezelése mindig oly tulajdonokat is igényel, melyekkel nem minden gyakorló orvos 
b1r,„atlátható lesz, hogy helyes alkalmazása azon térre szoritandó, melyen könnyebben megszerezhető 
s konnyebben kezelhető más müszereink fölö tt valódi előnyei vannak, s ezek a sipoly· és kacsétesz. Fistel· 
brenner, Schlingenbrenner. 
. D~ ?Iég ott is, hol a gal vánétesz háttérbe nem szoríthatja, vannak a tüzesvasnak jele.ntékeny 
a~·n!.oldala1, ilyenek: hogy a sebésznek, ki esetlegekre készült akar lenni, az izzóvaséteszből 6-8 darabot 
külon ala~.u ~s. nagJ'.'ságut k~ll ~észletben tartania. Nem ritkán egy étetést, ha szabatosan akar végezni, 
a~ ed~endo follilet s1k vagy óbloze.tes, zugos volta szerint 2-3 külön alaku és térfogatu éteszre lesz szlik· 
sege, ig! ez némely noma, kórházi üszök étetésénél, melyek fölliletén nagyobb gömb, esetleges öblözetei
b.en ola~ma~ vagy levél alakú étesz lehet szükségessé. Mindezek izzóvá tételére egy szénkatlan, mely égé
si termenyeivel a kórhelyiségben nem közönbös. 

.~ D~wil~e-~éle üvegolvasztó lámpát. annyiszor láttam használatban, hogy az eszme, miszerint 
ennek konnyü előálhtásu s magas böfoku lángJa sebészi czélokra fölhasználtassék, kínálkozott. Ezen üveg
olvasztó lámpának oly alakítása, mely lehetővé tegye a legmagasbb hőfolrn lángot tetszés szerinti vas
tagságban (vastag kötőtütől - mutató újjnyi) az étetendő fölületre irányozni és vezetni - kis fáradság-
ba került. 

1 

. Az általam lángétesznek nevezett műszert utasításaim szerint Meyerberg a vegytani dolgozda gé-
pesze következőkép állitá ki : 

1 
1 

.B 

e 

D 

a 
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(A ábra). Egy dnél megbajlitott a d f sárgaréz csőbe 
egy másik félszeres átmérőjű illeszteté k s erősitteték meg. A 
külső cső df fele vastagodik, végénél e f közt már egyenlő 
üregű. A külső cső másik vége a nál, a belső csőnek a külső cső 
falán keresztül vezetett vége b nél kaoutschuk eső fölvételére 
rovátkolt. A külső cső vastagabb végére egy rá illeszkedő ku
pak e f húzható tetszés szerint mélyen; e f kupak e nél fa kari
kával van ellátva a cső megmelegedése esetén fogantyúval, 
f végénél kupszelet szerű szliktiletben végződik, a cső másik 
vége mellett e e fa markolat. (B ábra) f nél szemközt mutatja 
a kupak és a belső cső nyílását, mely belső cső kisebb vagy na
gyobb nyilásu kupak (D ábra) h betevése szerint kisebb na
gyobb nyilásu lehet. (C ábra) a belső és külső cső nyílásait 
kupak nélkül mutatja. Az egész eszköz vastagsága természetes, 
hossza a d és d e közt félszeresre van ábrázolva. 

Ha most a külső cső a nyílására hozott kaoutschuk csö
vön át abba légszeszt vezetünk, e légszeszt f nyilás előtt meg
gyujtjuk. az oly világító lánggal fog égni, mint a légszesz lám
pák általán, de ha a belső cső b nyílásába szinte kaoutschuk 
csövön át levegőt nyomunk, úgy e benyomott levegő élenye a 
lángban teljesb elégést idéz elö, mi abban mutatkozik azonnal 
hogy a láng világító fényét veszti, a borszeszlánghoz basonlit ~ 
a belé tartott éghetlen tárgyat be nem kormozza. Ezen belső 
csövön benyomott levegő a kiseb h nyomású légszeszt áramlatá
ba ragadja, a lángot ez által irányozza, s a szerint amint e f 
kupak . mélyen vagy kevesbé van rá tolva, vagyis a szerint, 
a mint a belső cső levegője nagy nyomással hosszasb utat irha
tott le a kupakbeli kisebb nyomásu légszeszben, jobban szedi 
áramlatába a lángot s ad annak vékonyabb alakot. A kupak 
előrehuzása és rátolása által hát, a lángot vékonyabbá és vas
tagabbá idomithatjuk. Hol légszesz nincs, helyette könenyt 
használhatunk, melynek elöállitása elég könnyü, de használ
hatni borszesznek gőzét is, mely zárt edényben melegitve kaou
tscbuk csövön át vezettethetnék a nyílásba, ez utóbbi tán an
nyiban kevesebb időre lenne csak érvényes, mennyiben a mele
gített borszesz gőz a csövet is megtámadhatná. 

Hogy ezen láng, légszesz vagy könenyből előállitva igen nagy hőfoku, említnünk sem kell. Le
írtuk idomitbatóságát is. Hőhatása legmagasb, ha _az étetendő föltilettel a láng kup vége jő érintkezésbe. 
E mütétmódnál sem előre izzitunk, mint a galvénétesznél. A lángban termődő hőség egyenesen vitetik ren
deltetése helyére. Nem kell az edzendő fölület, vagy tömeg alakjára sem ügyelnünk, a rávezetett alaku
lékony láng bemélyed az öblözetekbe, a fölületre nem nyom, a pörk öt le nem tépi. Előnyös tere nyílik 
a lángétesznek mindenütt, honnan a galvános sipoly és kacsétesz a tüzes vasat ki nem szorította. A sikfö· 
ltlletek és tömegek étetése lesz hát érvényesülésének tere, melyeken hatása alkalmaztatásának időtm·ta
mával (mint az izzóvasnál) s a közelség helyes választásával lesz arányos. Bizonyos ideig történt működése 
után mily mélyen roncsolt, az iránt tájékozódni csakúgy a tapasztalatra leszünk utalva, mint az izzóvasnál. 

Mi már a levegőnek az eszközbe nyomási eszközét s módját illeti, e tekintetben, bármely állandó 
áramu fújtatót alkalmasnak tartunk; de azon kaoutschuk füjtató tömlőt, mely pár éve permetező készü
lékek fujására is alkalmazásban volt, melyet lábunkkal nyomkodunk össze, igen czélszerűnek tartom, s 
én azt használom. 

Mielőtt az ismertetést zárnám, még a következőket szabadjon följegyeznem, mint a hőanyaggali 
étetés körül mindig megvigyázandókat : 

1-ször A föltilet előkészitése, hogy az étetés gyors s elég belterjű lehessen. 
2-szor Az étetendő fölület környékének megvédése az oldalti hősugárzás s az égési termények 

hőhatásától. 
3-szor Ugyane környék megvédése a forró gőzök - s égés termények- és 
4-szer a néha lefolyó forró nedvek, vér, vagy savó hatásától. 
A fölületnek izzóétetésre előkészítését olykép teszszUk, hogy ma.gfogóba vett tépet gomolyokkal 

törléssel eltávolítunk mindent, mi az étetendő fölülettel élö összefüggésben nincs, a fekély váladékot 
18* 



140 

evet, vért, elhalt czafatokat úgy, hogy csak is az étetendő fölület maradjon. Könnyen átlátható, hogY 
ha ezen előkészítést elmulasztánk, a höanyag első hatása ezen szenny elpárolása és szenesitésére fordit
tatnék s csak azután, s így hosszu idő után hat a valóban étetendö képletben. Világos az is, hogy ki az 
eltávolítható anyagokat ott höanyaggal akarja elroncsolni, a cito és iucunde föladatoknak legalább is meg 
nem felelt betege irányában, de hibázhat a tuto tekintetében is, mennyiben höanyagát az egyébként is 
eltávolitható szenny elroncsolására vesztegetvén, annak az élőbe hatása mennyisége iránt könnyen téve
désbe jö, sokszor czélját sem éri. 

A környék megvédése jelentékeny föladatot képez. Egyik hatány, melytől a környéket védnünk 
kell, az oldalti hősugárzás (az oldalsugárzás a lángétesznél majd semmi). Izzóvasnál gyakran alkalmat
lan ez sík fölületen is, még alkalmatlanabb Uregekben. Ki a méhszáj rosz újképletének elrontására izzó
vasat alkalmazott, már ismeri a kellemetlen alternatívát, hogy kis étesz kis hatásu = elégtelen hatásu, 
a nagyobb pedig az elefánt csont tlikrön át megégeti a hüvely fölületét is. A fa tükör szárazon könnyen 
lángot ad, uedvesitve vezetésben nyer és nem óv. Igen jó sikerrel alkalmaztam ismételve a hlively megó
vására két tlikröt, egy egészen bövet csontlivegből (Meyer félét), mely előre vitetett a hüvelybe, úgy hogy 
az étetendő föllilet ennek bel nyílásába essék, egy jóval kisebbet eletantcsontból, mely amabban könnyen 
mozoghasson, mely a szükséges tömeg ü étesz bevitelére elég tág legyen, s melynek belső vége épen az 
étetendő tért vegye föl. Arra kell itt még figyelmeztetnem, hogy ki ezen tükröket rögzitendi, akár a mű
tő, balkezével, akár segéd, kezét ne a tükör szélek fölött tartsa, hanem oldalt fogja azokat, s rögzítő újja a 
belső tükörnek ne szélére, hanem fogantyujára nyugodjék, ktilönben az oda nyomás alatt kiömlő s fölemel
kedő gőz könnyen megégeti kezét is. - Ugyanez áll más üregekre is. 

A sík fölületeken oldalsugárzástól megóvatik a környék, ha egy vastag doboz papír (pappendec
kel) lemezen akkora és oly likat metszünk, mekkora helyen étetni akarunk, a lemez külső felét s a lik 
szélét azután megnedvesítjük és száraz föltiletével az étetendő fölületre nyopijuk. 

Sík fölületeknek a forró gőzök és folyadéktóli óvása a szerint lesz különböző, a mint a sík fölület 
vízszintes vagy függélyes, vagy e két irány között van. Vízszintes föltiletröl a forró gőz fölemelkedik, a 
szomszédságot nem érinti, a nedvek az étetés helyén maradnak s igy a megóvás az emlitett doboz papír 
lemezzel könnyü lesz. Igen lejtős, vagy függélyes sikon a forró gőz az étetendő föltilet fölött, a forró ned
vek az alatt folynak el a környéken s forrázzák meg azt. 

Segédkedtem egy műtétnél, hol a galvános lapétesz (Flachenbrenner) az előesett végbél duzzadt 
takhártya tasakjainak elroncsolására j ó sikerrel lőn alkalmazva. A beteg nő oldalfekvésben mütétetett 
fölhúzott czombokkal. A föltilet előre megszárittatott tépet törlésekkel. Jobb kezem, mely a fölső seggpo
fot emelé, sokat szenvedett a feléje törekvő gőztől. A műtétnek a galvános lapétesz lassu hatása szerint 
hosszabban kellett tartani. A műtét alatt kiszivárgó vér az alsó seggpofot föltiletesen forrázta 1 D hüvelyk 
terjedelemben, a fejlődött gőz a felső seggpofo n mintegy 2 D hüvelyknyi oly erős égetést tett, hogy a bőr 
e helyen egészen üszkös lett. Ez utóbbi égetés a betegnek több fájdalmat okozott, mint maga a végbél ron
csolása és gyógyulásra több időt igényelt, mint amaz. 

Ha a föltilet olyatén volna, hogy a vastag doboz papir lemez egészen rá nem lapúlhatna, úgy az 
alatta levő hézagok tépet vagy vattával töltendők ki, arra ügyeljtink mégis, hogy a lemez nedves likszé
lei a száraz föltilet felé annyira görbittessenek , hogy azok a lemez alatti tépet vagy vatta szélét a meg
gyúlástól megóvják. - Ez eljárás mindig kielégített engem. 

Az égési termények, melyek tüzesvas s a galvánétesz alkalmazása mellett az elszenesitett képle
tek szétbontott gázalkatrészeiből jőnek, a lángétesznél a fölhasznált légszesz- vagy könenyből származnak, 
a műtét alatt fejlett gőzökkel egy uton illannak el, s így ezek hatásától ugyanazon készitlék óv meg, me
lyet a gőzök ellen leírtunk. 
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Az Augusztus 26-án tartott 2-ik ülés jegyzökönyve. 

Dr Francz Alajos .a tegnapi (25; 8) szakosztály elnöke felhivja a 
gyűlés figyelmét a megnyitandó Heves megyei gazdasági ipar kiállitásá
nak megszemlélésére 

négytagu: Bódogh, Halász1 Plichta, s Rózsay tudorokb61 álló bi
zottmány küldetett ki. 

A tegnapi gyülés jegyz<5könyve felolvasottnak tekintetvén, az el
nök által aláiratott. Ez után a mai napra elnöknek álalános szótöbbség
gel B 6 dog h A 1 be r t Borsod-megyei főorvos kéretett fel. 

Bódogh Albert az elnöki széket elfoglalta. -

Az értekez()k sorát R 6 z s a y J 6 z s e f föorvos n yitá meg, ki a bal 
vese rákos elfajulásár61 agg egyénben értekezett. - LegeWbb is a ~óris
mének bizonyos körülményeiröl szólva, a bonczlelet fontosságát, mmt a 
kétségest bizonyossá tev() eszközt emeli ki; - figyelme.ztet azon nehéz
ségre is, melylyel nehezebb esetekben a bonczlelet adatamak helyes értel
mezése és értékesitése jár; igen nagyok e nehézségek , klilönösen az ag
goknál, már csak azon elváltozások miatt is, melyeken az eg~es szerve,k 
a magas kor folytán átmennek. -- A k6rtörténetre térve mondJa értekezéS, 
hogy értekezésének tárgya a 86 éves M. J. fiatal korában er<5s alkatu 
volt, 30 -ik évében vérköpése volt, 40-ik évéWl kezdve k~ronként végbél 
vérzései voltak, 46 · éves korában mellhártyalobot kapott izzadmánynyal, 
melynek felszivatására hosszu id<5n át szürke ken<5cs bedö~zsöléseket 
használt, s ennek közetkeztében nyálfolyást kapott; -- ezen .el~árás után 
végbélvérzései még gyakrabban léptek fel. - A m.ellüreg1 izzadmány 
felsziv6dása után a mellhártya összezsugorodott és kis foku oldalgörnye 
támadt. - A nagy végbél vérzések nagyfoku anae~ii~t eredmé~ye~tek ; 
bels<5 gyógykezelés és Szliács használata által az anaemia Javult, maJd ism~t 
rosszabbult, s kivált az elsoványodás ért el igen nagy fokot, a légzés is 
nehezedett, - most csak a jobb tüdő működött. Majd köhögés lépett fel 
véres köpetekkel, vizenyő a végtagokban ; - a ':iz~let fo~!ott. -- ~z 
id<5ben beteg mellkasát megütötte és etWl fogva ereJe igen csokkent, ko
högése is nagyobb foku lett, - a kopogtatási hang a bal mellkason 
tompult volt hallgatódzásra zörejeket lehetett hallani; - a sziv egész 
mells<5 felületével üt<5dött a mellkashoz, a beteg elahása igen kínos volt. 
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A légzés mindig nehezebb lett s ez által két utolsó napja igen kiuos volt. 
- A bonczlelet az agyban mi kórost sem mutatott. - A baltüdőt ke
ménv, részben megcsontosodott kéreg boritotta. benne több rákcsomó 
találtatott, a jobb tüdő oda volt nőve, s pleurájában szintén rák csomók 
voltak. - A sziv átalában kitágult volt, a függér atheromatosus; a lép na
gyobb volt s a máj elvolt tolva jobbra; a jobb vese nagy velős rákká 
volt elfajulva, a bal vese megnagyobbodott volt, de különben egész
séges. 

Értekező ez esetben a rák föszékhelyéül a vesét tekinti, noha ez 
az életben semmi tünet által sem külölte magát, - a bal vese ez esetben 
a jobb helyett is müködött. A veserák keletkezésének idejét meghatá
rozni nem lehet, nem okát sem ; noha nehány momentumot értekező 
hajlandó némileg oki viszonyba hozni a rákkal, u. m. az ülő életmódot, 
lehangolt kedélyt, s az aranyeres bántalmat, noha nem aka1ja ezeket a 
rákos vérvegygyel igen közel viszonyba hozni. - A köhögés fellépte 

· őszerinte a rákos rnegb etegedés elterjedését jelentette. a tüdőkre, minek az is 
kedvezett, hogy a mellhártya lob óta a tüdő kevésbé müködött. A rák alakilag 
tődőlobhoz hasonlólag lebeny késen lépett fel.- Értekező véleménye szerint 
Hippocrates nyomán rejtett rákot legjobb nem kezelni. - A vérszegénysé
get a bélvérzés s a rákos vese okozta. - A halál közeledtét ez esetben a rend
kivüli elgyengülés jelezte és a ki nos felületes légzés. -- A máj helyzet vál
tozása onnét magyarázható, hogy a mellhártya ürege zsugorodva volt. -

Ez értekezés az évkönyvbe felvétetni határoztatott. 

Ambró tr kérdi az értekezőtől ; valjon a 30-ik éve óta tartó vér
zések tartottak-e egész a halálig, s miné5 pathologicus változáson ment át 
a végbél? - A tüdé5beni légzési nehézségek, a rákos csomók jelenléte 
mellett volt-e e mp h y s e rn a, miné5 volt a rekesz állása? -

Rózsa y tr válaszolja: a végbél vérzések aranyeres szerü vérzések 
voltak s kevés szüneteléssel folyton tartottak s a végbélben semmi kóros 
változás - a tildé5 vizenyős volt. 

Batiz fa 1 v y S a m u tr tart szabad előadást a testegyenészet kö
réből, általa sikerrel kezelt beteg s mások gypsz öntvényeinek bemutatá
sáv~l. - A gyógyultan bemutatott beteg leánykának veleszi.lletett donga
lábJa volt az alszár mellsé5 felületén levé5 izmok pareticus mivoltuknál 
fogva. Előadó inmetszést tőn s az ugynevezett dongaláb nyujtó gépjét al
kalmazá, minek mindig jó eredményét tapasztalá. 

Ambró s Fuchs t r ok kétlik, hogy szélhüdött izmok által felté
telezett dogalábnál az inmetszés s a gép alkalmazása teljes gyógyulást 
eredményezne, szerintük az eredmény csak addig tart, míg az ily betegek 
a gépet hordják, gép nélkül járni teljesen képtelenek. 

Batiz fa 1 v y különbséget tesz a pareti~us s a paralyticus fogal
mak közt; paralyticus-szélhüdött, pareticus = bénult, s ő ilyennél álli
totta fel a kedvező prognosist. - Ezután két görvél y kóros térdzsugor 
gypsz öntvényét mutatta be. - Mindeniknél épszögletü volt a zsugor, 
gyógykezelése alatt az egyik teljesen kiegyenesedett, még a másika némi 
tompa szögben érte el gyógyulása teté5fokát. 
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, Előadó értekezésének fösulyát a gyógykezelés mikénti vezetésére 
fordította, szerinte első s fő kellék a feszes kötés, mely által a betegnek 
absolut nyugalmat biztosit, s igy ez által, valamint bekenések által a még 
jelenlevő lobot csilapitja, melynek szüntével a Valerius féle nyujtó gépet 
alkalmazza. Belsőleg phosphas magnesian kivül mit sem ad, hanem in
kább nagyobb gondot fordit a konyhára s az üde tiszta levegő élvezé
sére. 

A kóresetek illustrálva az évkönyvbe felvétetni határoztattak. 
Bök e Gy u 1 a tr a fülfolyás lényegéről tartott szabad elé5adást. 
Előre is bocsánatot kér, hogy értekezésének ily czimet adott, 

de mivel a fülfolyásban szenvedőknek akkor , midé5n fülfolyásuk 
van, semmi fájdalmuk nincs, csak is fülfolyás megszünte után, :figyel
mezteti a szakosztályt, hogy épen e körülménynek tulajdonitandó, 
hogy a fülfolyásban szenvedők épen e körülménynél fogva ritkáb
ban fordulnak orvosi segitség után még azon esetben sem, ha a fül
folyás a legkellemetlenebb szaggal jár. Azonban miután a fülfolyás szé
ke a dobürben s a szikla csontban közel az agyhoz fészkel, azért a lob 
nagyobb fokánál igen fájdalmas s gyakran veszélyes bajt okoz. - Tapasz
talat szerint a fülfolyás gyermekeknél igen gyakori s minthogy az ily 
gyermekek leginkább görvélykórosak, átalánosan a fülfolyást a görvély
kórnak tulajdonítják, pedig szerinte ez amazt idézi elő. - Mert ugyan is 
l 0 éves korig a dobür nincs teljesen kiképződ ve, az kicsi rendes takhártyá
val nem, hanem csak csonthártyával bír, levegőt nem, vagy csak igen ke
veset tartalmaz, azért igen száraz, és igy van, hogy a kisdedek születésük 
után éppen nem hallanak, s ha most ez ürben hosszan tartó lob lép fel, 
ennek s a folyton tartó genyedés következtében mint egyéb test része
ken levő lobos s genyedő fekélyek szomszédságában a mirigyek tapasz
talatok szerint beszüremkednek, megnagyobbodnak, ugy itt is a nyak mi
rigyei megduzzadnak s elé5 áll a kórfolyam, mit mi görvélynek nevez~nk. 
Mig ha mi a fülfolyást illetőleg az ezt eredményező lobot megszün~etJük, 
eloszlanak a mirigyek, s az előbb sáppadt halvány gyermekek piros s 
pozsgáss<Í lesznek. Előfordul fülfolyás továbbá a hagymáznál, több nemü 
heveny lázas betegségek után is. A gümé5kórosaknál szinte gyakori a 
fülfolyás s ha ily egyéneknél a fülfolyás nagyfoku, ugy a halál r~n~esen 
közel áll· itt is a gümőkóros termelődésnek okául a fülfolyást h1sz1. -' . Lényeges befolyása van szerinte a fülfolyásnak a vérkész1tésre, a meny-
nyiben a nyak véredényei közvetlen összeköttetésben vannak a dobürrel 
s minthogy ott folytonos lob s genyképzé5dés van jelen, könnyen érte~
mezhetők á görvélyes gümé5s átváltozások. -- A kórjóslat attól függ, vaJ
jon a lob a takhártyán van-e, vag·y már a csontra is átterjed, mely eset .a 
végkimenetel = halál. - Egyéb kezelést illetőleg fő elv a geny eltávoh
tása s annak elválasztását megszüntetni~ mely czélra zsongitólag ható 
oldatok, (Plum. aceticum, sulf Zinci. sth ). s egyéb langyos vizek befecs
kendése, becsepegtetése, ha tudni illik a külhalljárat alkalmazandók szol
gálnak eszközül, különben ha a nyilás kicsiny, ugy az Eustach c~övet 
csapolni, a levegé5t kifujni s ezen keresztül az oldatot be fecskendem leg
czélszerübb. - Ha szuvasodás, üszkösödés van jelen, azok eltávolitása -
ha hozzáférhet() a leg mig ha könnyen hozzá nem férheté5 s a szuvas?dás 
a sziklás részen van, legpracticusabb eljárás még azon esetben, ha kifelé 
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tályog képződés nincs jelen a fülmögött a csecsnyujtványra egész a cson
tig hatoló metszést alkalmazni, és ezen uton eltávolítani, hogy egyuttal 
ez uton történhessék a geny kifolyása. *) 

Az értekezlet az évkönyvbe felvétetni határoztatott. 

Dr. B o g dán y. A fülfolyás ból származott görvélykór ellen azt 
állitja, hogy cariessel párosult fülfolyása elmult s görvélyt soha kifejlőd
ni nem tapasztal. - Mire Böke tr válaszolja, hogy ő nem ugy akarja ér
tetni előadását, hogy egyedül a fülfolyás idézi elő a görvélyt, hanem hogy 
minden fülfolyásnál az idézi elő a görvélyt. 

Na v r a ti 1 tr. szabad előadást tartott a gégében előforduló uj
donképletek gyógytanáról, melynél a helybeli kezelést kiválólag felemli
ti, s kiemeli, hogy e czélra a kést s a galván kupot kiválólag legelőnyö
sebben ajánlja. Elősorolja egy egész seregét az e czélra szerkesztett, 
azonban a kivánt czélnak meg nem felelő eszközöknek, majd pedig áttér 
az általa műtett gégebetegek tárgyalására. Eddigelé gyakorlatában 10 
gége habarcz fordul elő; 7 esetben a szájürön keresztül távolitá el az ujdon
képletet, mig 3 esetben gégefelhasitás segitségével. - Mindezen kóreseteket 
fényesen kiállitott s Thanhoffer Lajos tr. ur által ügyesen rajzolt 
képekkel illustrálta. 

Eger Augustus hó 26-án 1868 

Dr. B6dogh Albert, 
elnök. 

Az értekezlet felvétetni határoztatott. 

Dr. Horváth György, 
szakosztályi jegyző. 

Raisz Gedeon, 
szakosztályi jegyző. 

~) Ezen mert hosszu, igen rövid idő alatt szerkeszthetett jegyzőkönyv, nem a leghelyesebb kivonatát nyujtá Böke 
tr. értekezesének, az eltérések kijelölésének kötelessége alól azonban tökéletesen felment bennünket Böke tudornak itt alább 
a maga egész teljességében közlendő értekezése. Szerk. 
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A jobb vese rákos elfajulásának egy esete, agg egyénben. 

Dr. R6zsay J6zsef 

főorvostól. 

Kiki közlillink eléggé tapasztalta, hogy mennyire nehéz olykor - különösen bonyolódott kóre
seteknél - helyes kórismét megállapitaui. Ebbeli csalódásokkal gyakrabban találkozik a kórházi, mint 
a magán orvos, mivel az elsőnek a körülmények inkább engedik a bonczolatnak végrehajtását. Söt a 
kórházi orvosnak, mint nyilvános gyógyintézet közegének - mely intézet tanoda gyanánt tekintendő -
kötelessége azon viszonyt, mely a bonczolat által felismert és az élőn észlelt tlinetek közt létezik, kipu
hatolni. 

Ha általában sokszor nehéz az általunk észlelt kóresetekröl önmagunknak alaposan számot adni, 
annál bajosabb az aggok kezelésénél; itt orvosi ismereteinknek és müködéslinknek igen szük határai 
vannak, s nemcsak a kórisme és az orvosi kezelés van sok nehézségnek alávetve, hanem egyszersmind 
a bonczleletet helyesen felfogni, a nyert egyes adatokat kellően világosságba helyezni, szintén felette 
nehéz. 

Ennek okát részint abban kell keresnünk, hogy azon elváltozások, melyeket az egyes szervek a 
magas kor folytán szenvednek, eléggé szembeötlők arra, hogy a kórosakkal cseréljük fel, másrészt azon 
körülményben, hogy az élemedett korúak hullája nemcsak az utólsó - a halált okozó kórnak nyomát 
tárja elénk, hanem az előrement súlyos kórokét is, melyek vagy fel nem ismertettek, vagy feledékeny
ségbe mentek, - és többnyire a kezelő orvos tudomásán kivül vannak, - de melyek évek folytán kti
lönbözöen módositólag hatottak az összes szervezetre. - A kórboncznok alig lelhet tanulmányai szá
mára dúsabb mezőt, mintha buvárlatait aggok hulláin végzi, mert ezekben gyakran a kórboncztani érde
kességeknek egész csoportozatát találja. 

Erre vonatkozólag az általam gyógykezelt számos kóreset közül egyet bátorkodom felhozni, 
melyet 6 éven át volt alkalmam észlelni, (és pedig 4 évig mint magán beteget, és az utolsó 2 éven át 
midőn már szomoru anyagi körülményei s tehetetlensége igen nagy fokot értek el, mint agggyámoldai 
áponczot,) - s habár éltében a legnagyobb figyelemben részesitettem, a bQJlczolat alkalmával mégis oly 
kóros elváltozásokat találtunk, melyeket nem gyanitottam. 

E kórtörténet következő: 
M. J. 86 éves, előbb irnok, fiatal korában erös alkatú volt, de 30-ik évében már őszülni kezdett 

s ugyanazon időben több napig tartó s fárasztó gyalog utazás következtében nehány napig vért köpött 
40-ik évében végbél-vérzések állottak be nála, melyek néha tetemesek voltak; idöváltozáskor fejfájás
ban szenvedett, s ilyenkor kénytelen volt néhány napot az ágyban tölteni. 46 éves korában meghülés 
következtében bal oldali mellhártyalobot kapott, melyben állitólag majdnem életét veszté; - bizonyo
san nagy mennyiségli izzadmány volt jelen, s a beteg 9 hónapot az ágyban töltött. 

Az izzadmány felszivatására hoszszú idön át szürke zsir (Ung. hydr. ciner.) alkalmaztatván, a 
beteg nyálfolyást kapott és fogazatának nagy részét elvesztette; fejfájásai ritkábban, ellenben végbélvér
zései nagyobb mérvben léptek föl. A mellhártya-izzadmány felszivódása folytán a mellkas bal fele nagy 
mérvben sztiklilt, a bordák egymáshoz közeledtek és kisfokú oldalgörnye támadt, melynek kifejlődését 
folytonos tilö életmódja is elősegitette. 

A végbéli vérzések hideg fürdök használata következtében, melyek a beteg erősitésére tanácsol
tattak, annyira növekedtek, hogy nagy foku vérszegénységet idéztek elö. A beteg soványodott, álmosság, 
ájulásrai hajlam és éjjeli köhögés jelentkezett, eddigi kittinö étvágyát vesztette, és mulékony lábvizenyő 
támadt. · 

Javult a beteg hideg csőre, Aethiops martialis és Castoreum belső használata, nyugalom élvezése 
következtében, melyek a vérzéseket gyéritették, és a vérszegénységet nagyrészt megszüntették ; tápláló 
étrend kevés borral kitünöen elösegiték a nyujtott gyógyszerek hatását. Négy havi időzés Szliácson a 
beteg erejét tetemesen emelte, s végbél-vérzései is már csak kis fokúak lettek. Ily javulásnak a beteg 
három hónapig örvendett, ezek elteltével azonban a vérszegénység ismét visszatért, de többé nem 
lehetett aranyeres vérzések következménye, minthogy ezek a korábbiaknál sokkal ritkábban 4-6 heten
kint léptek föl. Az elsoványodás és elgyengülés most annyira fokozódott, hogy a beteg minden kisér-

Magyar Orvosok és T ermészetvizsgálók Munkálatai. 19 
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lete után lépcsőt mászni - lélekzetét veszté, és naponkint csak rövid ideig foglalkozhatott ~endőivel. 
Légzése gyorsabb és nehezebb lett, s csak a jobb mellkas által történt - mig a bal teljesen nyugodott, 
köhögése mindinkább erösbbödött és éjjelenkint hökhurutszerU robamokká fokozódott, egészben köpet 
nélküli volt, s csak ritkán vetett ki vércsikokkal kevert nyákot; maradandó végtagvizenyö állott be, a 
vizelet mennyisége kevesbedett, minősége a testben végbemenő vegyfolyamat nagyobbszerli megzavarta
tását gyanittatá; színe halvány, sárgás szürke volt, szaga egészen hiányzott, fehérnyét ritkán, de valami 
üledéket vagy czukrot sohasem tartalmazottt. Előbb a beteg é.ijelenkint egy- legfeljebb kétszer vizellett, 
most többször; - a börpárolgás állati szagát veszté, - s a beteg édesnek mondá. Minden étkezés 
után, - ha étvágygyal történt is, - nagy gyengeségrlíl panaszkodott, melyet a rászttájakon érzett. Ez 
időben a beteg elég szerencsétlen volt bal mellkasával egy asztal éles szélére esni, mi által nagy zuzó
dást szenvedett, a nélkül, hogy valamely nemesebb szerv észrevehetően sérült volna, - a beteg ereje ez 
idötöl fogva szembeötlően csökkent, a köhögést leginkább csak az Opium készitmények - kltlönösen a 
Dowerpor csilapitotta. 

Erejét emelendő, Ferr sacch. rendeltem naponkint, - nehány szemer rheurn az étvágyat és 
székletételt rendben tartotta. 

'l'ermészettani tárgyilagos vizsgálódás által ekkor következő leletet nyertem : 
Az egész bal mellkason a kopogtatási hang tompult volt, a légzési zörej gyenge, s mintha távol

ból hallatszott volna; jobb oldalt a kopogtatási hang kissé dobos volt, hallgatódzva kUlönféle szörtyzö
rejt hallottam, az utólsó hetekben ellenben sajátságos szercsegést, mely a tudölobnál előjönni szokott 
„rale crepitant"-hoz hasonlitott, csakhogy valamivel hangosabb. 

. A sziv egész mellső felUletével ütődött a mellkashoz, s ugy tetszett, mintha néha ide s oda moz-
gott volna. Az érverés közép tömörségü, perczenkint 76 volt, csak az utólsó hétben lett gyengébb és 
valamivel szaporább, perczenkint 84. - Ejjel a beteg sajátságos kin által gyötörtetett ; valahányszor 
elbágyadva nyugodni ment, az elalvás pillanatában igen mély légvétellel fölrezzent, s ágyából kiugrott; 
- ez számtalanszor ismétlődött. 

A légzés mindig nehezebb, a légszükséglet folytonosan nagyobb lett, életének két utolsó napján 
a beteg a nehéz légzés miatt alig birt beszélni, ugy kapkodott levegő után, mintha fuldoklott volna; 
néhány órával a halál előtt e nagy foku nehéz légzés alább hagyott. - · Megjegyzendő még, hogy a beteg 
mindig jobb, - nem pedig a mellhártyalob következtében behorpadt oldalán fekhetett, s csak utolsó 
időben volt kényszerülve ágyában előre görnyedve ülni. 

A hulla a halál után 24 óra múlva bontatott fel, megvolt meredve, az arczvonások változatlanok 
maradtak, és az elsoványodott egyén alsó végtagjai vizenyösen beszürődöttek. A koponyaboltozatban, 
az agykérekben, s agyban semminemü rendellenesség nem mutatkozott. A mellkas bal fele behuzódott. 
A szegycsont eltávolítása után a kardnyujtváoy (proc. xyphoideus) rendetlenül mutatkozott, a mennyi
ben a szegycsontból mint széles csont eredett, alább egymástól tompaszög alatt eltérő, megoszolva jobbra 
és balra haladó két éles szarvban végződött; - e porczos szarvak felső szélükkel szorosan érintkeztek 
az alsó bordák porczaival. 

A bal tiidö mintegy 1 újjnyi vastag kemény, részben megcsontosodott kéreg által, mely a kulcs
csonttól az alsó bordák széleig terjedt, a mellhártya fali lemezéhez nőtt és összenyomott, a csucsban 
nehány kisebb heg. A kérges, börszerlien ellenálló, kékes szürke, száraz metszlapu, vérszegény és lég
telen tüdöállományba nehány, egész kis mogyoró mekkoraságú kerekded alaku dag volt beágyazva, 
melyek a tudöszövettöl szabadon elkülöníthetők nem voltak, s melyeknek sima vörhenyes fehér apró 
vörös reczézettel ellátott metszlapjukról sürü tejfehér folyadék volt lekaparható; egészben a dagoknak 
állománya némileg szivós agyéhoz hasonlított. 

A jobb tudö vékony kötszövetböl álló szálagok által a mellhártya fali lemezéhez nőtt; e tudö 
felületét borító mellhártya-részleten több borsó-egész galambtQjásnyi egyik gömbszelvénylikkel a feltile
ten kiemelkedő, a másikkal a tüdőszövetbe mélyedett dagok mutatkoznak, melyek a baltUdönél talál
taktól csak abban különböznek, hogy élénkebb vörös szinüek és a metszlapjukról levonható stirU nedv 
vöi·henyes. A tudöállomány habzó sárgás vörhenyes savóval beszűrődött, és az említett góczok környé
ben vérrel dúsabban ellátott. Mindkét mellüregben és a szivburokban kevés savó, a sziv nagyobb, pety
hüdt, izomzata halvány, valamennyi tire kitágult és sürü rostonya alvadékkal telt. A függér ívében a 
belbár~ya egyenetlen, rlicskös, az emelkedésekröl a belhártya könnyen levonható, s alatta érdessá1·gás 
mészpepszerü anyag találtatik ; különben minden billentyű ép. - A lép nagy, állománya laza, halvá
nyabb piros. A máj a bal rászttájra eltolva. 
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A szivgödröt és a bal rászttájat a gyomor és az éles szögben me~hajlott rem~s~ fog~alja e~.' I?el)'.' 
utóbbi még az időben, a felhastájon sajátságos elödudorodást okozott. A Jobb vese kö~·tilbelöl két okölny1 
dudoros felületű dagot képez; a dudorok a metszlapon részint elkülönítve álló, részrnt egymásb~ fol!ó 
góczokként mutatkoznak, s helyenkint túrószerű anyagból állanak, mig másutt egészen a tüdöknel le.irt 
dagok tulajdonságaival bírnak; maga a veseállomány nagy része hiányzik, másutt :i;ende~len. ~~elü 
vékony rétegekké van megkisebbedve, és e részletek is könnyen morzsolékonyak, halvány fako szrnue~; 
a bal vese megnagyobbodott vérdús, különben egészséges. A húgyvezérek és hólyag rendesek. A haslir
ben mintegy 3 font tiszta vörhenyes savó. 

A tüdőkben és a jobb vesében talált dagok szöveti szerkezetü~re górcsöve} megvizsgált~tván, 
találtattak : helyen kint finomabb, másutt durvább rostozatú kötszöveti gerendezetek, melyek n~hol. a 
rendes szövet kötszövetelemeibe észrevétlen mennek át, másutt, nevezetesen a vesedudorok felületen 
egymáshoz tömődve: hurokszerű falat képeznek; a gerendezetek meglehe~ös tág tir~özöket alkotnak, s 
ez tirközök zavaros zsirszemcsékkel s nagyobb zsircsöppekkel kevert köztti anyagb~ agyalt, egy- és ké~
farku, orsóalakú, majd egészen szabálytalan idomu magvas sejtek nagy mennyiségével vannak ki-

töltve. · l ó ő k 
A vese azon részében, mely mint sárgás túrószerüen morzsolékony anya~ iratott ~'a g rcs csa 

szövet-morzsolékokat, nagy ~mennyiségű zsirszemcséket, szabad magvakat, s igen keves épen maradt 
különböző alaku sejtet mutat. 

A rák fö székhelye tehát, mely kór a .beteg halál~t okozta, kétségki.~~.l a jobb vese volt; és mi~t 
gyakran, ugy ez esetben is e szerv rákos elfaJulása selll:m1 tünet által sem. kulolte magát, - sem veseta
joni fájdalom, sem vizelési nehézség, sem a húgy mmösége nem gyamttatá, hogy vese-bántalom van 

jelen. kb l l · t k „ A bal egészséges vese a jobb helyett is működött, s az előbb felhozotta ó , va amrn a~on o-
riilményböl is, hogy a veserák nem puhult el egészen, és hogy a ~ákelei;nek n~~ mentek át a vizeletbe, 
kiviláglik, hogy miért szolgáltatott a vizelet megvizsg~l~sa ~ly keves felv.ilá.g~sita~t. . . 

Hogy mióta létezett a veserák, s hogy mennyi időt 1g~ny~lt a kifeJlödésie, ép ol_! kevesse álla
pitható meg mint keletkezésének oka. Mi az utóbbi pontot 1llet1, az elhunytnak élete tobb mo~zanatot 
nyujt ugyan: ugymint az tilö életmód, a lehangolt kedély, az aran~eres bántalm~k - n;ieI1ek korok ke: 
Ietkezésére kedvezően látszanak befolyni - de ezeket a rákos vervegygyel közelebbi viszonyba hozm 

nagy merészség volna. . . · öl ttid"k h 'pe 
A köhögés föllépése, a rákos megbetegedés elterJedését Jelenté a vese.r a o re ; ~gy e n 

a tüdők azon szervek melyek a rákos folyamatban résztvettek, s nem a máJ, talán abban lelne ma.~ya.
rázatát, hogy a nagyfokú mellhártyalob óta a ~tidök müködése„átalában csökkenve volt, s ezek a tobbi 
szervekhez arányítva mint lazább összeállású kepletek tűnnek fol. . . · 

Itt a tüdőrák számos körtilirt tüdölob alakjában lépett f?l, s a közönséges tudölob~~l~ hasonla~os
ságát a _ noha csak körülírt helyeken hallható - .szercsegés is elárulta. - A tüdőrák .kozonség~~ fok~ 
hagyma szagát ez esetben nem lehetett érezni. A Jobb mellkas felén dobos kop?g~at.ási ha~g a rnkcso 
mók által jött létre ; melyek a mellhártya ttidöi. rés~letén keletkeztek, s ezt a tah reszlettol oly módon 
távolították el, hogy a mellhártya két lemeze közt üres tér támadt. . . . 

A vasnak ktilsö és belső mulékony jó hatását szándékosan nem hagytam érmtetlenül, d~ ez .altal 
nem szándékom a vasat ráknál javalni, sőt ellenkezőleg azt hisz~m, hogy nem lehetetlen, miszerrnt, a 
vasas fürdő a vas készítmény és vasas viz élvezete a közérzli.letre Jótékonyan ~atott, az?nban másrészt 
a már megl~vö rák baj fejlődését sietteté, s a rövid javulás ez esetben sem czáfolJa meg Hippocrates ama 

mondatát : t' 
„Quibus cancri oculti oriuntur, eos non curare praestat; curati nam cito pereunt, non cura 1 vero 

diutius perdurant." . . 
(Hippocr. Aphor. Liber III. Sect10 IV.) . d b · bb 

A reJ'tett rákban szenvedőket legjobb nem kezelni, mert ha gyógyittatnak, ren esen amara 
" 'bb d k " balnak el, míg ha nem kezeltetnek, tova mara na meg. . k" k é . h 
A é . é é tehát ugy a ráknak mint az aranyeres vérzeseknek volt ovet ezm nye, es a 

v 1szeg nys g ' · é k kö tke' tében léptek föl ugy 
nem lehetetlen, hogy az iszomgyengeség és a vizenyőtunetek a verz se ve z 
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másrészt az is feltehető, hogy a vérzésrei hajlamot a rákos vérvegy - sőt már azon nyomás is, melyet 
a 2 férfi ökölnyi terjedelmű beteg vese az altest véredényeire gyakorolt, elősegitette. 

Minden tUnet közUl csak egy, t. i. hogy a beteg jó étvágy mellett és bővebb étkezés után kel
lemetlen ájúláshoz hasonló állapotba jutott, utalt oda, hogy az altest valamely fontosabb szervének kell 
megbetegedve lenni. 

Ha kutatjuk, hogy mely tlinet jelzé itt leginkább a közelgő halált, azt találjuk, hogy ez esetben 
kevésbbé az érverés, mely csak kevéssé szaporodott és alig gyengült, hanem inkább az általános gyen
geség, s a nagy erőszakkal eszközlött felületes légzés, mely azonban nem volt annyira szakadozott, mint 
ezt agybántalomban szenvedőknél látjuk. 

Azon befolyás sem kerülte el a figyelmlinket, melyet a bal tlidő és mellhártya lirének zsugoro
dása közvetlenUl a rekesz alatt fekvő zsigerekre gyakorolt; a bal mellhártya-ür központ felé történt ösz
szehuzódása által a rekesz is felfelé vonatott, a máj beljebb nyomúlt a jobb rászttájba, a gyomor és re
mese a balba tolult azon térbe, mely azelött az ép balttidö által töltetett ki. A has-zsigerek ezen helyvál
toztatása következtében nagyobbodott meg a has bal fele, melynek felső része erősen kidomborodott és 
ennek következtében találtuk kopogtatás által a gyomor hangját bal és lefelé nagyobb terjedelemben. 

Gyakorlati közleinények a roncsoló térdizlobról s az ennek folytán fel
lépő ízületi zsugorról és merevröl. 

Batizf alvi S~mu, 

tr. egyet. mtnr. akademiai !ev. tagtól. 

A térdíz-zsugornak és merevnek azon neméről kiváno~ ez alkalommal szólani, mely a lassú le
folyású, kórvegyes roncsoló lobnak eredményeként szerepel. Evekig kínozza e lobos bántalom az illetö 
beteget, mert az egész kórlefolyás nem egyéb, mint szakadatlan lánczolata a szenvedésnek, mely a bete
get majd a javulás, majd a rosszabbulás fokain át vagy a gyógyuláshoz, vagy pedig a sírhoz vezeti. A baj 
többnyire g örv él y e n és g tim ö kór o n alapszik. Ha a szóbeli roncsoló térdizlob az ízvégek f'eltlinö 
dagával kezdődik, akkor eleinte sok esetben igen csekély izzadmányt észlellink a tokszálagban. Sőt azt 
tapasztaljuk, hogy az alszár mozgékonysága eleinte még eléggé szabad, csupán csak a térdizUlet ktilöl 
nagyobb és gyorsabb mozgásnál s erősebb nyomásnál feltünő fájdalmakat. A baj kezdetén még járnak 
kelnek a betegek, de járásuk sántitva-biczegő, mivel a meghajtott alszár épen nem, vagy igen kevéssé 
mozgattatik. A baj első időszakában az alszár meghajtásán kívül annak távolitása és kifelé görbitése 
észlelte tik. 

A lobos bántalom több hónapig tartván, minden ismert ok nélkül, vagy olykor csekély inger kö
vetkeztében az állapot lényeges roszabbulása lép fel. Az izzadmány a tokszálagban növekedik, a bete;; 
járni-kelni többé nem képes, ágyban kell feküdnie; miután a beteg néhány hetet vagy hónapot az ágy
ban töltött, a fájdalmak újra alábbhagynak, de az alszár fokonként annyira meghajlik, hogy nem ritkán 
ép szögletet képez. Ezen kórtlinetek mellett azt tapasztaljuk, hogy a czombkoncz duzzadt bütykei a térd
kalácscsal egyetemben erősen mellfelé düllednek, ellenben a sípcsont és a szárkapocs feje, egészen hátra 
tolul. A járás-kelés hovatovább nehezebb lesz, míg végre a beteg mankóra szorul. 

Hevenyebb rohamnál lázzal és étvágytalansággal találkozunk ; a beteg testi erejében fogyatko
zik, sápadt lesz. Szűnvén a helybeli lob, szűnik a láz is, az étvágy gyarapodik, a sápadt és nyomorult be
teg új erőre vergődik . 

A lob szUntetésével a beteg mankó vagy bot segélyével mozogni kezd, de úgy, hogy az alrészt 
meghajlitva tartja, vagy pedig a beteg alvégtag lábu.ijhegyeire lép. 

A bántalom ezen fokánál a lágyékmirígyek rendesen felduzzadnak és nyomásra érzékenyekké 
válnak. 
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Ezen kórvegyes, lobos térdizbántalom - mint fenn említők - gyakran hosszabb vagy rövidebb 
idő leforgása alatt, általános lázas tünetek közt, annyira fokozódhatik, hogy a térdizlilet valamely kör
nyékén orbánczszerli, emellrndett, a kültakarót élénk piros színre festö kötszövetlobnak lépnek fel szem
beszökő tünetei. Ezen orbánczos dag, sokszor a tokszálag genyes izzadmányának, a szomszéd kötszövetbe 
való áttörésétől függ. Tagadni ugyan nem lehet, hogy az efféle orbánczos lobok, ·a nagyszerü dag által 
eszközölt vérkeringési zavarok nyomán is felléphetnek és tályogképzödésre szolgáltatnak alkalmat. Ezen 
tályogok fölfakadván, idűvel csontszúra adnak alkalmat, s a beteg erejét sipolyos járataikkal napról
napra csökkentik. 

Öoként értetik, hogy a bajnak ily maga.s fokán az izUlet érzékenysége is feletté.bb növekedik. A 
beteg erejéből naponkint sokat veszít és szemlátomást nyomorultabban néz ki, vérszegény lesz s a lába
kon vizenyős dag mutatkozik. 

A lobos bántalom időközönként ekképen változván, elvégre a folytonos lázas tünetek között, me · 
lyek esténként súlyosbodnak, a hosszas genyedés, fájdalom, étvágytalanság a beteg erejét kimeriti. Ez a 
bajnak legszomorúbb lefolyása. 

Szerencsére azonban, ezen roncsoló térdizbántalom minden stádiumban ked'Vezöre is fordulhat. 
Azonban a legjobb esetben is ellehetünk arra készülve, hogy zsugorra, vagy izmerevre vezet a baj végle
ges kimenetele. Csupán akkor számíthatunk az ízület utólagos mozgékonyságára, midőn a lobos bántalom 
a betegség első időszakain szüntethető meg. Az izmerev azon ferde állásban jön elö, melyet az izület a 
lobos bántalom lefolyása alatt vett föl. Ezen helyzetet azonban már a lob lefolyása alatt is lehet javítani. 

Miután ezen roncsoló természetű kórvegyes baj, még a legszorgosabb és gondosabb kezelés mel
lett is rosszabbúlhat; mit mondjunk az olyan idetartozó beteg állapo táról, ki bizonytalan sorsára bizatván, 
minden gondos ápolást nélkülözve, egyik lázból a másikba esve, a legszomorúbb kimenetel áldozatává 
}eszen. 

Még a legszakavatottabb orvosnak is sokat kell küzdenie ezen görvélyes és gümőkóros alapon 
nyugvó bajjal. Minden szaktudományunk s fáradozásaink daczára megesik, hogy olykor sikertelenUI. 
Azonban még a legsulyosabb esetekben is sokat enyhitűnk a beteg szenvedésén, sőt a baj szomorú kime
netét is megakadályoztathatjuk. 

A k ó r bonc z tani t tin e teke t illetőleg annyit állithatunk, hogy ezen roncsoló baj vagy 
a z i z v é g e k cs o n t j a i b ó 1, vagy pedig a t o k sz á la g b ó l indúl ki. Az izv~gek duzzadása után 
csakhamar savós izzadmány mutatkozik a tokszálagban. A lob további lefolyása alatt nevezetesebb kóros 
elváltozások mutatkoznak, részint az izvégek felületén, résziut pedig azok gyurmájában. Az izvégek felU
letén, akkor lépnek fel a kóros el változásuk, midőn a tokszálagban már több hó óta van jelen a roncsolólo
bos izzadmány. Ekkor támadtatnak meg az izvégeket bevonó porczrészek, s ezek és a csont közé szlirödik 
az izzadmány. Ezen folyamat eleinte kisebb részleteken történik, míg végre hova tovább nagyobb terü
leteket foglal el. Azon helyeken, hol a roncsoló izzadmány a csontok porczfelllletét megtámadta, csakha
mar eléltűnik az izvégek szuvasodása. Azon időben, midőn az izvégeken ezen kóros elváltozásokat észlel
jUk, a tokszálagban létrejött izzadmány többé nem savós, hanem genytestecsekkel zavarva, tejszerűnek 
mutatkozik. 0 ly kor azt tapasztaljuk, hogy rostonyás pelyhek lebegnek az izzadmányban. Ezen kóros fo 
lyamat azonban lassú lefolyással haladván előre, a csontok szuvasodása is fokról-fokra szokott emelked
ni. Minél inkább roncsoltatnak az izvégek a lobos izzadmány által; annál nagyobb mértékben vonatik a 
tokszálag a megbetegedés körébe. A tokszálag a sejts7;övet buja tengése és a vizenyős beszliremke
dés nyomán megvastagodik, s ennek következtében kocsonyás alakot ölt magára. Belfelülete erősen be
löveltnek látszik; barna-szlirkés, olykor gyenge hártyás izzadmány által vonatik be, s kisebb-nagyobb 
roncsolásokkal és kievödésekkel mutatkozik. A lobos izzadmány által kimart helyen sárgás, erősen tapa
dó genyes pontok mutatkoznak. Azon változások, melyek a dagadt izvégek belsejében történnek, kiseb~ 
térre vonatkozó körülírt genygóczok k~pzödésében ál!anak, melyek tartalmukat a szomszéd részekbe k1-
liritvén, nagyobb mérvű genyes cRontbarlangokra szolgáltatnak alkalmat. Az izvégekben körlilirt gó~zo
kat találunk, melyekben borsó- egész mogyoró nagyságú, túrószerű, ugynevezett glimős genyet fedezünk 
fel, melyeket csontgllmöknek is szoktunk nevezni. Ha az ilyetén csont-glimö közel esik az ízporczhoz, ak
kor ezen porczrészlet, mely a csont genyes folyamatával közvetlenül érintkezik, táplálkozásába!1 sokat 
szenved; a porcz megvékonyodik, szürkés-barna színt ölt, végre a glimös geny .által áttöretik, .mely 
az íz porcz nyílásán az izUletbe ömlik. A megslirUdött geny nagyobb góczaiban olykor kisebb 
elhalt csontdarabokat találunk. Ha a gümős anyag az izporcz ellágyulása és elroncsolása által 
az izűrbejutott, akkor az elsődleges savós izzadmány genyessé válik s a tokszálag a rna.gasabb lob 
körébe vonatván, föltiletén genysejteket találunk. Ezen kóros változás elöhaladásában oda Jut, hogy az 
izvéget nagy terjedelemben szuvasan roncsolja el. Végre a megvastagodott tokszálag a szomszédré-
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szekkel összenö. Ez azonban a~kor jö leginkább elö, midön az izporcz a csontnak több elhalt pontján 
szitaszerüleg töretett át. 

A roncsoló térdizlobokhoz számitjuk a hevenyen f'öllépö izületi gümösödést is. Eseteket tudunk 
felhozni, hogy a beteg idült térdizlobban szenvedett, s rövid idö folytán ttidögümökór áldozata lett. 

Miután az izvégek szuvasodása kifejlödött, a genyes izzadmány a térdkalács oldalain, és ritkán 
a térdaljban áttöri a tokszálagot, s a környi sejtszövetbe ömlik át, hol ujabb lobot támaszt. Ezáltal ismét 
genygóczok képzödnek a tokszálag közelében, melyek feltörvén, sipolyos genyjáratokra adnak aikalmat. 

A roncsolásnak ily magas fokára jutván a lob, gyógyulás csak ugy jöhet létre, ha a szuvas és fe
kélyes részek jó indulatu sarjadzás felé haladnak, a tokszálag a sipolyos meneteken {).t kiüriti tartalmát. 
A térdizlobnak ily hosszas és kórvegyes tartalmánál az izmok zsírosan fajulnak el; a hajlító izmok inai" 
megrövidülnek. Az izvégek összenövése következtében a lobkörébe vont tok:szálag megvastagodása által 
az iztilet körében létrejött hegedések nyomán a megrövidült inak és pólyák miatt nagyobb fokű térdiz
zsugor vagy izmerev lép föl. 

A roncsoló térdizlob kóroktani mozzanataira nézve még megkelt jegyeznünk, hogy az igensokszor 
okolt esés, ütés, rándulás erre elegendö okot nem szolgáltat. Legtöbb esetben önkényesen lép föl a 
vérvegyttleti bántalom következtében, noha ilyenkor is leginkább a meghűlést mondják az illető betegek a 
baj voltaképeni okának. Saját tapasztalásom nyomán állithatom, hogy az ifjukor a tizedik: év körül leg
gyakrabban lepetik meg e bántalom által. Kilencz év lefolyása alatt 98 ilyetén beteget kezeltem. Ezek 
közül 72 a harmadik életévtől a tizenkettedikig betegedett meg a roncsoló térdiz bántalom e nemében. 

Ezen roncsoló térdízlob gyógymód jár a nézve meg kell jegyeznünk, hogy sokszor minden 
törekvésünk mellett sem érhetü.nk czélt, miután a lob le nem küzdhető kórvegyen alapszik. Annyit azon
ban tapasztalásunk nyomán is megjegyezhetünk, hogy még az ily súlyosabb esetekben is a beteg szen
vedéseit czélszerü eljárásunk által nagy fokban mérsékelhetjlik, 

E tekintetben legföbb szerepet játszik az i z ti le t m o z dit hat 1 a n rög z i t és e, mit legin
kább a feszes turómész, vagy gypszkötéssel eszközölhetünk. Azonban ha sikert akarunk aratni, akkor 
már a baj kezdetén kell ezt alkalmaznunk. Ezen rögzítő feszes kötéssel ellátva, a beteg az üde 1 égen, 
mankó segélyével némi mozgást is tehet. Ez pedig nem csekély fontosságú körülmény ott, hol az ily vézna, 
vérszegény, görvély- és giimökóros beteg jövendőHröl van szó. Itt minden gyógyhatánynak közre 
kell működnie, hogy a beteg erejét fenntarthassuk. Osszehangzásba kell hoznunk a testi mozgást a nyu
galommal, a válogatott és meg fel e 1 ő t á. p l á 1 ék o t az üde lég folytonos élvezetével. Nem lehet ki
zárnunk a vér v e gy ü 1 e t j a vitás ár a sz o 1 g á 1 ó b e 1 sz e r ek adagolását sem. Kitartó gyógy
kezelésünk folytán megszűnvén a lobos folyamat, Valerius gyöngéden és fokozatosan ható gépét al
kalmazzuk, mely czélszerü használat mellett a zsugort nehány hó lefolyása alatt - a lobnak minden 
ismétlödése nélkül - képes eltávolitani. E gép leírását nG y a kor 1 a ti test egy e né sz e t" czimü 
mnnkámban a 350 dik lapon ismertettem. 

Jelen rövid és átalános tárgyalásunk támogatásáúl egy pár idevágó kóresetet kivánunk felhozni. 
K. M. 12 éves Szitás-kereszturi, erdélyországi leányka, három év óta szenvedett önkényesen tá

madt jobb oldali térdizlobban, mely az utóbbi hónapok lefolyása alatt nagyobbfokű ál-térdizmerevre 
szolgáltatott alkalmat. A fölvételekor eszközölt orvosi vizsgálat alkalmával a különben jól táplált gyer-

,, meknél az tűnt ki, hogy a jobb alszár tompa szöglet-
~:· ben lévén összezsugorodva, valamint a szenvedőleges 

űgy a cselekvőleges mozgatásnál is, igen csekély moz
gékonyságot, de igen is élénk fájdalmakat külölt. 
Nyujtási kisérletnél az alszár hajtó izmainak erös fe · 
szülésP.t tapasztaltuk. A térdízület tájéka idomtalan 
tömegben tünt fel. A térdizlilet dagának nagyobb 
részletét a czombkoncz duzzadt bütykei képezték, me
lyek részben a térdkalács által fedettek. A térdizület 
balfelliletén a czombkoncz belsö bütykének, úgy
szintén a sipcsont feje belsö részletének megí'elelöleg, 
két genyedő sipoly járatot észleltünk, mely járatok
ba a kutasz 6-8 vonalnyira hatolt be, s érdes ellent
álló testtel találkozott. A beteg térdiztilet k,örlilete 34 
ctrn-nyi, az egészségesé 21. Láza nem volt. Allalatti és 
lágyék mirigyei be voltak szürődve. Kisebb korában 
görvé1yes köt- és ~zaruhártyalobban szenvedett. 

Genyedö görvélyes térdizlobbal lévén dolgunk, 
1-sö ábra. 2- ik ábra. mindenelőtt a bántalmas izület lobellenes rögzitését 
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kelle eszközölnünk, s ezt ugy vitti.ik véghez, hogy feszes tűrő-mész kötést alkalmazván, az ízületet teljes 
nyugalomba helyeztilk. A genyedö pontok helyén ablakot hagytunk, hogy a csontgenyedés fészkét tisztán 
tarthassuk. Ezen feszes kötést négy heti időközben ötször változtattuk, mialatt a lobos izület, nem csekély 
örömünkre nagyot lohadt, s a sipolyos menetek teljesen behegedtek. A legutolsó feszes kötés levétele után 
azt tapasztaltuk, hogy az izület érzékenysége nagymértékben alábbhagyott és így idejét láttuk annak 
hogy Valeriusjeles szerkezetű nyujtógépét alkalmazzuk. A fokozatos és óvato; nyujtás eredménye, nyolc~ 
hó lefolyása alatt, az lett, hogy a gyermek, ki azelött mankón járt, kinyujtott alszárral, egy kis támgép 
segélyével elégülten hagyá el az intézetet. 

A második idevágó kóreset 6 éves, dombóvári 
iolnamegyei H. L. nevű leánykára vonatkozik, ki szii
lei elött ismeretlen okból származott nagyfokű térdiz
lobbal érkezett az intézetbe. A gyermek felvételekor 
mankón járt. Megvizsgálván az esetet, azt tapasztal
tuk, hogy a beteg a másfél év ót?.. fennálló baj miatt 
erejében igen megfogyatkozott, sápadt, vézna lett. Az 
alszár épszögletben volt meghajolva, a térd duzzadt, 
nyomásra érzékeny, a czomb bütykei mellfelé kidűl
lednek, ellenben a sipcsont bátra tekint. Nyomásra 
és mozgatásra élénk fájdalmak támadnak. A tüzete
sebb kórvizsgálat nyomán a görvélyesnek bizonyult 
egyénkénél fögondunkat a vérvegyület javitására irá
nyoztuk. E tekintetben belsőleg vaskészitménynyel 
összekötött iblanyos szörpöt adagoltattunk, huzamo-

13-ik ábra. 4-ik ábra. sabb ideig. Külsőleg pedig a bántalmazott térdizületre, 
régi elvünk nyomán a fokozatosan nyujtó túró-mész

kötést alkalmaztuk, melynek hatása nyolcz hó alatt kivánt sikerhez vezetett. A lob és dag szii.ntével az 
alszár teljes kinyujtását Valerius gépével eszközöltük. 

A gyermek könnyed támógató gépet kapott, s azzal teljesen helyreállitva távozott övéi körébe. 
A támgép a czomb közepétől a bokáig nyuló két oldalsinböl áll, mely alant feszesen illő topánba 

végződik. A gép akképen készittetik, hogy a térdizületben épen nem, azonban a boka táján izülékeny. 
Ezen gépet addig hordja a beteg, míg a visszaesésre többé hajlam nem mutatkozik s az alvégtag járás
kelés közben annyire erősödik, hogy a járó tamgépet letéve a beteg minden támeszköz nélkül szabadon 
tud járni-kelni, rui rendesen egy-két évi gyakorlat után szokott beállani. 

A fülfolyás (Otorrhoea) lényegéröl. 
Kórbonczkészitmények elömutatása mellett elöadta 

Böke Gyida, 

11gyet. m. tanár. 

Bocsánatot kérek, hogy a tisztelt szakgyülés előtt a fülfolyás lényegéröl akarok értekezni; m~g 
vagyok győziídve, hogy mostanság, midőn a gyógytudomány alapját bölcselkedések több é nem képezik, 
hanem midön az igazságot bonczkés és górcsö segitsél>'ével törekedünk földeriteni és a kórok jelzésénél 
nem annyira a tüneményekből, mint inkább a tárgyilagos vizsgálódás eredményeib~íl indulunk ~i, hogy 
ezen elnevezés alatt egészen más értetik, mint azon idöben, melyben a nedvkórtan (Patholog1a humo
ralis) tantételei érvényesek voltak. 

Nem czélom ezen régen túlélt tantételek ferdeségét megtámadni, nem is akarom ellensulyozni 
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azon nézetet, mely szerint a ftllfolyásnak azon föladat tulajdonitattott, hogy az agyban összegylilt ros.z 
nedveket kiktlszöbölj~ s melynél fogva jelenléte üdvösnek és megszüntetése elnyomatasa ! károsnak söt 
veszedelmesnek tartatott, tudom, hogy ezen nézetet senki sem osztja. 

A fülfolyás lényegét szemtigyre véve, szándékom káros behatását az egész szervezetre felttin
tetni és azon viszonyt ktilönösen kiemelni, melyben a fülfolyás tapasztalásom szerint a görvély és g~mő
kórhoz áll; ezen szempontokból kiindulva, kérem a tisztelt tagtársakat, hogy tapasztalá8ukkal sz1ves
kedjenek nézetemhez járulni, vagy azokat kijavítani. 

Flllfolyásnál fehéres, sárgás, olykor piszkos szürkés, vagy vérrel vegytilt undorító sz~gű, nyulé
kony, sürfi vagy többé kevésbbé híg folyadékra akadunk, mely vagy folytonosan csur?g a ~~lből? vagy h~ 
sUrlibb, a külhangvezetékben összegytil; ezen folyadékot szabad szemmel genyne.k i.smerJtik föl, górcs~
vel megvizsgálva pedig benne geny- és hámsejteket, vérte.stecskéket, cholestear.m J~geczeket, c11ontr.~
szeket és ruganyos rostszálakat találhatunk, ezen utóbbiak az elpusztult dobhartyaból, vagy a dobur 
csonthártyájából származhatnak. 

A gyógytudomány mai álláspontján mindenki tudja, ~o~y il:f.. t~r~észet~ fol~adék csak lobos 
kórfolyamat következtében választatik el; s valóban ha ftllfolyasnal a ront1dezett foltevenynyel meg nem 
elégedünk s tökéletesített vizsgálási műszerek segítségével az elválasztás kútforrása utan nézttnk, a hal-
lásszervben különféle s olykor komoly természetü kóros elváltozásokra akadun~. . 

Geny elválasztás a fülben három különböző helyen léphet föl, ugymrnt 1. A ktilhangvezetek 
(Meatus audit. ext.) falain. 

2. A dobhártyán és 
3. A dobürt kibélelö takhártyán. . 
Ezen három helyen a genyelválasztás önállóan elszigetelten marad, v~gy egyik h~lyen ~os~zabb 

ideig lévén, az egész hallásszervre kiterjed, mely esetben a kórfolyamat knnduló helyere többe nem 
ismerünk. . . . „ „ . 

A ftilfolyás többnyire éveken át szokott tartam 1 a betegek. csökkent ha.llastehet~egukou es a 
bűzös kifolyáson kiviil ug,yszólván jól érzik magukat; csak olykor, 1mdön a fülfolyas ~eg:;z.iinik, .all.anak 
he fájdalmak és komolyabb kórjelek, milyenek szédelgés, fájdalom, hán.yá~ ~ m1dő~ a fUlf?IYfül ismét 
megindul, ezen tunemények megszünnek. A dolgot ~kkép kel.1 ér.telmezm: idtilt kórfolyamnal a leg~se
kélyebb behatások következtében, vagy ezek nélkiil 1s az eddig bantalmatl~n r~szek~en hevenyded (::;u~
acutus) vagy heveny lob áll be, mely időszakban az. elválasztás megs~timk, e~„ ru~h~lyt ez .beá~l, a .fáJ
dalmak mulnak el; ezen körtilmény azonban semmiképen sem szolgalhat .a fon.termt~.tt.~.1sszas n~z~t 
támogatására., hogy a ftilfolyást megsziintetni nem szabad, sőt ellenkezőleg , dy közbeeso fa,Jdalmas ido
szak bővebb kifolyástól követve a betegség sulyosbodásának tekinthető. 

Azon kórfolyamat, melynek kiivetkeztében éveken . át genyelválaszt.ás történik, „kis lielyr.e .nem 
szoritkozhatik, a kóros elváltozások mindinkább tovább terjednek és ha tekmtetbe vesszuk a he l y1seg~t, 
hol a lob fészkel, csak azon csudálkozbatunk, hogy az esetek nagyobb számában évek mulnak el, mig 
például a papírvékony dobürtetőzet (tegmen tympani) üszkösö~ésbe megy át, „ vagy a lob.os kórfolyamat 
a gömbölyű vagy petéded ablakokon (fenestra rotunda et ovahs) kereszt.hl a tornkelegbe JUt és ~ geny a 
belső bangvezetéken keresztül az agyalapon gytilvén össze, a. halálo~ k1m~~etel~ okozza; „csu~.a~.k~zh~
tunk, hogy a dobUr mellső falát képező fejütér-csatorna ( canahs caroticus) tobbszor el nem uszkosod1k es 
ilyen ok következtében halálos vérzések többször nem állanak be. . . 

Ily roncsolásokkal járó és halállal végződő fUlfolyást eddi~ évenkmt atlagosan két esdben volt 
alkalmam észlelni s nehány idevágó kórbonczkészitményt a tisztelt tagtársaknak ezennel .hemutatn.1 .. van 
szerencsém. A sziklacsont egyes részeinek üszkösödése után az agy állományában talyogok„ J~tt~~ 
létre és valószicUleg ilyen eseteket érthettek a régiek, midőn az agyban összegyUlt rosz nedvek k1kuszo-
böléséről szólottak. 

Lobos kórfolyamat a hallásszervben minden életkorszaknál ford~lhat. elő.; az okok, rn.elyek 
következtébrn beáll, közönségesen következőképen soroltatnak elő, ugymm.t: altal.anos va~y a flll~kre 
ható meghtitések, heveny kUtegek és kiváltképen a vörheny, mely többnyire dobűrlob kovetkezteb~~ 
fellépő ítilfolyással párosul; előfordul továbbá fülfolyás hagymáznál, görvélykóros gyermekeknél és gu-
mökórosoknál. . . 

A mi ezen két utobbi okozatot illeti, melyek fül folyást hoznak létre, tapasztalásom. szennt. hat 
landó vagyok kinyilatkoztatni, hogy az okozat a következménynyel, legalább .az esetek nag~ob.b szam~
ban, fölcseréltetik; nézetem megállapítására sziikst\ges, hogy a doblir tak hartya boncztam viszonyait, 
a mint azok újonszlilötteknél és gyermekeknél találhatók, fölemlitsem. 

A dobllrtakhártya születés után duzzadt vastag véredénydús és a nyálkael~álas.ztás, mely ké
sőbbi korban csak a dobtirfalak megnedvesitésére szorítkozik, még oly hösé~esen törtérnk,, ?ogy ~„dob
tirben újonszlilötteknél még j óformán levegőre akadni sem lehet; tudvalevo dolog, hogy UJonszülottek 
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!°ég nem hallanak, mit a többek k?zt a dobür nyálkatartalmának tulajdoníthatunk; bonczolásokból tud
JUk, hogy 1-? „hó.napos gy.ermeknel a dobtirben genysejtekkel vegylilt nyálkára akadunk, mely a dob
Urt egész~n kitom1, a nélklil, ~ogy a dobhártya átfurva találtatnék és hogy a dobtirtakhártya megvasta
godott, barsonyhoz hasonló, kmézéssel mutatkozik. Az ily állapotban lévő dobtirtakhártya csak lassan
kint képződik viss~a és csak 10-12 éves gyermekeknél éri el azon vékonyságát, hogy a csonthártyával 
egészen összefon es hogy a dobhártya, melynek belsö rétegét képezi, átlátszóvá válik· tudjuk továbbá 
hogy felnőtteknél a dobtirtakhártya csak lobos kórfolyamat következtében hasonlít az' imént vázolthoz~ 

Mind ezek~él fogva hajlan~ó vagyok a fölfolyás gyakoriságát kis gyermekeknél inkább a dob
ürtakhártya élettam ál!apotából, mmt görvélyes vérvegyböl származtatni, minthogy a legcsekélyebb ok, 
mely a v1sszaképzödés1 folyamatot csak rövid időre is megszakitja, a lobos kórfolyamatot , a genyelvá
lasztást, szóval a. flilfolyást. létrehozhatja. Látni lehet ezt, midön piros pozsgás tökéletesen egészséges 
gyermekeknél, kiknek szlllei és a család minden egyes tagja soha görvélyes vérvegytilettiek nem voltak 
fülfolyás beáll a nélkUl, hogy más káros behatást okozhatni, mint épen más hiányán, a görvélykórt'. 

Nem akaro.m ezen állitásommal azon lehetőséget tagadni, hogy a görvélyes vérvegyület, a mely 
családban valóban Jelen van~ a takhártyák és igy a hallásszervben levő hasonnemű képletek megbetegü
lését hathatósan elő ne~ seg1tené; tudom hogy görvélyes gyermekeknél más takhártyaterliletek, igy pél
dául a köthártyák hurutja nagyon gyakori, de ki akarom emelni, hogy fülfolyás és nyak mirigyek túlten
gése, sőt a halavány petyhüdt kültakaró egyedül nem jogosítanak azon föltevényre, hogy görvélyeE vér
vegyület legyen kórjelek okozója, az ily állitás meghatározására mindig nemcsak az illető egyén hanem 
az egész család szolgáljon alapul. ' 

Ha éveken át a táplálásra fordítandó anyagok a szervezetből geny képződésre elvonatnak ak
kor bizonyos, hogy az illetők vérképzödése hiányos, tökéletlen lesz, legyen a genyet elválasztó helyiség 
a hallásszervben, vagy az újj körmén és semmiképen nem szorulunk arra, hogy halavány színű és puffadt 
arczú egyénben még azonfeliil a görvélyes vérvegyületet föltételezzük. Tudva levő dolog, hogy genye
dező gócz környéki mirigyei megduzzadnak és megkeményUlnek, legyen bár ezen genyedző fekély 
a lábszáron vagy egyebütt, szinte az történik, ha éveken át a fülben genyet elválasztó kórfolya
mat megfészkel, a nyak nyirkedényeibe a hallásszerv hasonnemű edényei ömlenek, minek követ
keztében a nyakmirigyek megduzzadása a fölfolyásnak inkább tulajdonitandó, mint a görvélyes vérve
gytiletnek. 

A viszonyok és a fogalmak ily módoni tisztázása szegibeötlö haszonnal jár, minthogy a fülfolyás 
gyógyítását egészen más elvek szerint visszUk, belátván, hogy helybeli gyógyszereléssel mindezen 
kórjelek megszüntethetők, mig a görvélyes vérvegyület ellen irányzott eljárással soha czélt nem fogunk 
érni; tapasztalásból beszélek, és igen sok esetben láttam a görvélyellenes gyógyszerek sikernélktili al
kalmazását; a fülfolyás nem szüntetett meg, a mirigyek duzzadtak maradtak, sőt a kinézés sem javult, 
daczára a csuka máj olaj és más szerek használatának és épen ilyen esetekben győződhettem meg néze
tem helyességéről, midőn a kizárólagos helybeli gyógykezelés által sikertllt mind ezen a görvélyes vér
vegyliletnek tulajdonított kórjeleket a fülfolyás meggyógyításával eloszlatni. 

Gtimőkórosoknál előforduló ftllfolyásnak két szempontból véve komoly jelentősége van. Igen hi
teles buvárok tapasztalták, hogy gtimőkórosoknál a fülfolyás fontos kórjelként tekinthető, minthogy je
lenléte már azon időben is, midőn még sehol komolyabb kimenetelre következtető tünemények nem mu
tatkoznak, ha vele együtt az egyének oly süketek, hogy a csontvezetés is hiányzik, az a halál biztos elő
jeléül tekinthető. 

Ezen tényállás magyarázatára elégséges felhozni, hogy gümőkórosoknál a ftilfájást okozó lobos 
kórfolyamat még gtimösödéssel is jár és hogy a dobűr takhártyában, valamint magában a sziklacsont 
állományában gümős lerakodásokra lehet akadni, melyeknek szétbomlása az agyvelőre közömbös nem 
maradhat. 

A második szempont, mely tapasztalásom szerint a fülfájás és gümőkór közt létezik, abban a 
viszonyban keresendő, mely a sokáig tartó genyképződés és a vér megrontás közt létezik. 

A vér megrontás sokáig tartó flilgenyedésnél nem csak a nyirkedények utján és a táplálkozás 
kárán történik; mindenki tapasztalhatja, hogy nagyfokú genyképződésnél a dobtirben, a geny nemcsak 
a külhangvezetéken át kizárólag ürlil ki; hanem hogy az igen sokszor a flilgarat·csövön (Tuba Eiistachii) 
át folytonosan a garatba s innen a bárzsingba és a gyomorba ömlik, mely körülmény az emésztés és a 
vérkészités előnyére semmiképen sem szolgálhat. 

A gtimőkor ·létrejötte és keletkezésének okai előttünk jóformán ismeretlenek; valaki oly család
ból való, hol a gtimőkor otthonos, tehát természetes, hogy gümőkóros, valaki meghllti magát, az izzadmány, 
mely különféle szervek, főkép pedig a ttidök lobja következtében Jerakatik, gtimösödésbe megy át s igy 
tovább, határozottan csak annyit gondolunk tudni, hogy a vérkészités rendetlensége föokozója a gürnö
södésnek. 

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 20 
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Több esetben, hol a fülfolyás több éveken át tartván, a szikla-csont üszkösödése beállott, ta
pasztaltam, hogy az agybántalom m'éllett a tlldök gUmősMése a halált okozta, oly egyéneknél, kiknek 
családjaiban a gümökor soha elő nem fordult. 

A vérmegrontás azonban nemcsak az által történik, hogy a geny az Eustachio-féle csövön ürül a 
gyomorba, hanem ha tekintetbe vesszllk, hogy a dobllr tőszomszédságában, papírvékony és olykor hiá
nyos csontlemez által elkülönitve a haránt öböl (sinus transversus) a sarlódad gödörben fekszik, a dobtlr 
feneke alatt pedig a torkolati visszér hagyma (bulbus venae jug.) létezik és hogy a genyedzö felület vér
edényei ezen nagy csatornákkal közlekednek, akkor azon kórbonczleletek is könnyen értelmezhetők, 
melyeket flllfolyás következtében megholtaknál találunk; a nélkül, hogy a sziklacsont eliiszkösödött volna, 
a harántöbölben genynyel vegyült véralvadékra, szóval genyvérre akaduuk és a tlidőben májban és egyéb 
szervekb~n kórátrakodási ( metastatisch) elváltozásokat találhatunk. 

Es ezzel ugy hiszem, hogy a tisztelt ügyfelek velem bizonyára egyetértenek, ha a fülfolyás lé
nyegét és fontosságát a vérkészitéshezi viszonyban rejlönek állitottam. 

G é g e - s e b é s z e t i a d a t o k. 
lrta Navratil Imre, 

orvos-sebész tudor, szülész-szemész mester, müiö, egyetemi m. tanár, a Rókushoz ez. kórház rendelő főorvosa Pesten. 

Mióta a gégetükör segélyével a gége beljében az uj-képletek jelenlétét meghatározni képesek 
vagyunk, fötörekvéstink oda irányult: a tükör kiséretében a gégeürbe oly műszert bevezetni, melynek 
segélyével közvetve vagy közvetlen a növedék kiirtható. Igy keletkeztek a gége újképleteinek véghez
vitt műtétei a szájon át. Bruns óta, ki 1861-ben az első babarczot távolitá el a szájon keresztül, ezen 
műtét modor részint általa, részint mások által oly buzgón ápoltatott, hogy az előbbi mód majd egészen 
háttérbe szorult. Azelőtt a gége új képletek ép oly ritkán kerültek műtét alá, mint a mily ritkán valá
nak kórismézhetök. Csak a kiköhögött részek szolgáltak a gégedag jelenlétének bizonyságaul , néha 
ujjal volt kitapintható, ha a gégefedő szinvonalán felül állott. Megfulási veszélynél (és az általa szük
ségkép létrejött gégemetszésnél) néha szintén ez újképletek voltak a nehéz légzés okai. Ha valamely 
újképlet jelenléte biztosan meg lőn állapítva, a gége vagy a légcső megnyitása által távolittatott el a da
ganat. Másként áll a dolog a gégetukör alkalmazásba vétele óta. E műtéti modor ujdonságánál fogva 
::;okkal ingerlőbb vala, hogysem az gyors elterjedésnek ne örvendjen. Ez sztilemlé meg aztán a ktilön
böző részint elmés, részint értéktelen gége-sebészeti műszereket, melyek által a gégemetszés majdnem 
feledésbe ment. Csak itt-ott kisérlették azt meg, hogy ujra elfeledjék. 

. Noha én több ilyen a szájon való műtétet végeztem, mégis volt alkalmam a legujabb időben, a 
ré g1bb Desault-Brauers-féle modort (gége metszést) megkísérteni annálinkább, miután reá Balassa tanár 
műtétei által lettem figyelmessé. ' 

Az illető esetek felsorolása után a következő sorokban megkísérlem az egyes műtéti modorok 
közelebbi méltányló tárgyalását. 

1 eset. 1865. B. K. 42 éves, volt katona tiszt. Epe9·szerü hámdag a jobb álhangszálagon: A daganat 
l 1/2 cm. bosszú s 1 cm. széles és dús edényzetü alapon Ul; a bal hangszálagon két hasonló, de kisebb 
növedék. 

1.. ábra l -sö része. 

Három hétig tartó csersav befuvás és gégekutaszolás után a jobb 
oldali növedéket iparkodtam majd a Türck- majd a Tobold-féle habarczme
teszszel eltávolítani. Az eszköz azonban nem csak a !áttért homályositá el 
egészen, hanem nagyobb térfogata miatt a gégét, mely a kutaszt ktilönben 
jól ttirte, annyira izgatta, hogy görcsös összehuzódások állottak be, melyek 
az eszköz használatát lebetlenné tették. E végböl a Heuberger-féle bárzsing
fogó mintájára igen karcsu eszközt készíttettem. De ez uj eszközzel sem 
bírtam elegendő láttért nyerni, s mindamellett, hogy a szárak fölnyitásával 
a legnagyobb óvatossággal jártam el, csak egyes apró darabokat voltam ké
pes bemetszeni. 

A vérzés csekély volt. Műtét utáni napra a jobb oldali álhangszá
lag lobosan megdagadt. Lobellenes eljárás, 8 napi pokolkőoldattal való 
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étetés után a duzzadtság megszűnt. A bemetszett részletek elhaltak s majd a műtét után, majd később 
kiköpettek. 

A második Ulés, mely mintegy 10 nappal utána vétetett elő, nem 
eredményezett jobb sikert. A visszabatási tünemények még jelentékenyeb
bek voltak, mint az első ülés után, s a szokott lobellenes eljáráson kivlil 
még pokolkőoldattal való étetéseket kellett hosszabb ideig alkalmazni. 

14 nap mulva harmadik Illés némileg több eredménynyel. A bekö
vetkezett visszabatási tünemények ebnulta után az álhangszálagok menttek 
voltak az ujképlettől, annyira, hogy hangozt~tásnál az eddig elfödött bang
szálagok már részben láthatók voltak. 

A beteg most kénytelen volt Bécs közelébe utazni. Itt fuldoklási 
rohamok által lepetvén meg, Bécsbe ment, hol ujolag műtétnek vetette ma- I. ábra 2-ik része. 
gát alá. Visszajövet csak egyes apró darabokat láttam az álhangszálagokon 
cslingeni. Ujabb időben a növedék ujra burjánozni kezdett, ugy hogy étető haméleggel való étetésekhez 
fogtam, I?iután a pokolkőétetések bangrésgörcsöt okoztak. Az étetéseket, mintegy az ujképlet kiujulá
sokra haJlandó, valószinüleg többször kell majd később is igénybe venni. 

2 eset. 1866. K. K. 33 éves szinész. Borsómekkoraságu, sötétpfros haba?·cz a J°obb hangszálag közepén. 
Igen tág gégebejárás, a gégetir erősen kidomborodott, jó ingerbirás. Előle
ges (kutaszolás és étetéssel való) begyakorlás után a fogóidomu, általam mó
dosított haba;rczmeteszt alkalmaztam. Az eszközt többször sikertelenül vezet
tem be, minthogy a szárak fölnyitásánál nem nyerhettem annyi }áttért, hogy 
az eszközt szorosan az ujképlet ragpontján alkalmazhattam volna. Végre 
egy kedvező pillanatban sikerült a daganat alapját körülfogni s átmetszeni, 
mire az ujképlet kiesett. A hangszálag ez eljárásnál megsértetett. 

II. ábra I-sö része. A vérzés csekély volt. Másnap a kiirtott daganat környékén nagy 
foku lob lépett föl savós beszliremkedéssel s a hangrés-záró- és feszitö izmok 

hUdésével. Hatályos lobellenes eljárás. A hüdést szorgosan folytatott helybeli villamáram által sikerült 
lehatalmitani. A hang, csekély érdességét leszámítva, teljesen visszatért. 

3. eset. 1866. B. J. 42 éves kereskedő. Babnagyságu , sötétsárgásan 
szinezett, kö1·teidomu, lágy összeállásu habarcz a bal hangszálag szabad szélén. 
A jobboldali bangszálag széle benyomást mutat. 

Három hétig tartó begyakorlás után a ref 
tett habarczkést alkalmaztam. Ez eszköz azonban 
részint jelentékenyebb, a !áttért elhomályosító tér
fögatánál, részint szerkezete nehézkességénél fogva 
épen nem felelt meg czéljának. Már azon körül
mény is, hogy a lándzsa elöretolásánál az eszköz 

II. ábra 2-ik része. mindannyiszor helyéből kimozdult, eléggé bizonyitá 
czélszerütlenségét. Kénytelen voltam tehát a nyilt, 

kétélil habarczkést alkalmazni. III. ábra 1-sö része. 

Az első és második bevezetés sikertelen maradt. A harmadszori be-
vezetésnél, épen midőn a daganatot bemetszettem, a. hete~ an~yira összehuzta gégeizma~t, ~ogy az esz
közt a szomszéd részek sértése nélkül nem lehetett k1huzm. Mmthogy ennek folytán a gegeurbe való be
tekintés is el volt zárva csak vaktában metszettem azon irány felé, melyben a daganat tilt; s valóban 
sikerült is e késhuzás f~lytán az ujképletnek hátsó részét eltávolitani.' mellső része :még 1/ a c°:1.-nyi lebeny 

III. ábra 2-ik része. 

gyanánt maradt függve. A vérzés csekely volt. A v1sszahatás1 lob , mely 
nyelési nehézséggel s a kánporczok vizenyős megduzzadásával volt egybe
kötve 4 nap mulva megszlint. Utána Tanninport fúttam be. A visszama
radt ~sonk elpusztítására, minthogy a pokolkö étetések sikert.eleneknek m~
tatkoztak, haméleggel való étetéseket alkalmaztam 8-10 n.ap1g, meglehetős 
sikerrel. A beteg ezután kevéssé fátyolozott hanggal Pestről elutazott. 

4. eset. 1867 K. A. 16 éves, szatócs fia. UjdonMpzödött hidszeríí hár
tya a két hangszálag közt, mely közepén bors6nagyságu kerekded nyíl~. ál.tal van 
át+urva, a gégeképletek heges összehuz6dása s rendellenes helyzete. ZoreJes lég-
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zés (az emlitett nyiláson át) teljes hangtalanság. Átalános bujakór, a nyelv
csap hiányzik, a lágy szájpad át van fürva, az orrcsontok összetöpörödtek. 

A bujakóros tünemények elhárítása után, első gondom volt, a sza
badabb légzés helyreállitására, a két hangszálagot egymással összekötő heg
képletet fölhasitani. E hegképlet különösen hátfelé (a kánporczközti tak
hártya helyén) igen erősen1 mell felé pedig, azaz a hangszálagok mellső egye
stilése felé lazábban volt k1feszitve. Bevezettem tehát a lcétélű habarczkést a 
fönnemlitett kerekded nyilásba s innen hátfelé vitt metszéssel a heghártyát IV. ábra 1-sö része. 
elválasztottam, mely hangos ropogással vált szét s vonult vissza a gége oldal-

részeibe. A második, a középvonalban mellfelé vitt metszés a hegképlet 
mellső felét is szétválasztotta. 

A vérzés pár cseppre szoritkozott. A beteg jól tűrte a műtétet, a 
visszahatási tünemények igen csekélyek voltak, mert a lobos megdagadás 
már másodnapra engedett. 

Nehány nap mulva a hegképlet mellső felei ujra összenőttek, hátsó 
IV. ábra 2-ik része. része azonban elválva maradt. A légzés a tágított nyilás következtében sok-

kal szabadabb lett. A hegképlet ujra összenőtt, mellső részét villamégetés 
által akartam elpusztítani, de a beteg az eddig kivívott sikerrel megelégedvén, minden további műtét 
ellen tiltakozott. 

5. eset. 1867. K. R. 28 éves, szatócs neje. L encseidornu, borsónagy
ságu, közelebbről meg nem hatá1·ozhat6 ujképlet 6: baloldali ál- és val6di hang
szálag közt, a Mo1·gagni-gyonwocstól a mells/J hangszálagegyesülés felé kiindulva. 
Pokolkőétetések erős köhögési ingert s fuladozási rohamokat okoztak s kü
lönben is sikerteleneknek mutatkoztak. Metsző eszközökkel nem lehetett az 
ujképlethez hozzáférni, minthogy alapja a Morgagni-gyomrocsban fészkelt. 
Alkalmaztam tehát a Schnitzler Leiter-féle villanyégetöt, melylyel a dagana
tot egy ülésben tökéletesen elpusztítottam. 

v. ábra 1-sö része. Másnap nagy f'oku visszahatási tünemények léptek föl, a gyuladás a 
gége egész baloldalát lepte el s elmulta után kiterjedt fekélyes föltllet mu
tatkozott, mely csak hosszasb ideig folytatott tanninporbefuvásokra gyógyult 
be. Egy hónappal a műtét után a beteg teljesen helyreállitva volt. 

6. eset. W. J. 50 éves nagykereskedő . 
Kis mogyo1·ónagyság1i, kö1·tekép ü , szilá1·d összeállá
su, vastag nyelvü rostdag a bal hangszálag szabad 
szélén. Szenvedő ktillem, kiállott vizkór, májtul
tengés, billentyüelégtelenség. 

31/ 2 hétig tartó begyakorlása a gégének, v. ábra 2-ik része. 
étetés és kutaszolás által. A beteg minden áron 
vérnélküli műtétet óhajtván, bevezettem a zuz6 hwrkot. A kacs összeszo-

VI. áb~a 1 -~ö r~sze . ritásánál azonban az eszköz mindannyiszor lecsuszott a daganatról, ugy 
hogy tovabb1 k1sérletektül el kellett állanom. A Matthieu-féle habarczcsava1·ó nehézkes kezelése miatt 
szintén czélszer ittlennek mutatkozott. Ép oly kevéssé vehettem hasznát a Tlirch. által annyira dicsért 
haba1·czmetesznek . 

Miután az. említett 3 eszköz sikertelennek bizonyult, a habarczkéshez nyultam. *) A beteg azoµ
b_an nyugtalanul viselte magá~, ugy hogy a többször bevezetett kést minden eredmény nélkül kellett 
v1sszahuznom. A beteg gégéJe amugy is szerfelett izgatott állapotban lévén, a műtétet egy másik i.l)ésre 
halasztottam. 

A második ülésben a Türck által javasolt helybeli érzetlenitést alkalmaztam (egyszeri chloro
fo_~·n:ecsetelés, 2 órával utána 2-3 izben való étetés morphium-oldattal 1 : 20,, és pedig 1 O percznyi idő
ko~okben ) . . Ez sem használt sokat. A beteg ugyan a kés első bevezetését Jobban ttirte, mint máskor; 
e~ rn~e1:.b1ras a~onban nem tartott s~ká, ~ert csakhamar vi.sszaesett ~lő~bi ingerlékenységi állapotába; 
sőt m1don egy izben a daganat alapJát hatulról mellfelé egesz közepéig atmetszettem volt, a beteg egy
szerre" oly erősen huzta össze gégerészeit, hogy a kést rögtön kellett kihuznom. E pillanatban perczig 
tartó rnldoklás állott be, valószinüleg a hangszálag megsértése folytán. A beteg izgatottsága miatt nem 

. . *) B r u 11 s ily esetekben a daganat alapját késsel bemetszi s csak azután alkalmazza a kacsot. Mi ugy hissziik, hogy ha 
mar a kes keziinknél vau, az egész daganatot is leválaszthatjuk. 
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lehetvén többé bevezetni a kést, a műtétet fölftiggesztém. 
s pár nap mulva megsztintek. 

A visszahatási tlinemények c3ekélyek voltak 

Most a villamégetést vettem alkalmazásba. Midőn a villamégető 
kacscsal a daganat már bemetszett alapját akartam körülfogni, a beteg előbbi 
ingerlékenységébe esett vissza, ugy hogy az eszközt ismét eredmény nélkül 
kellett visszahuznom. Végre a kúpégetőt vezettem be, melyet a beteg még 
legjobban tűrt. S valóban, két ülésben sikerült a daganat legnagyobb részét 
elperzselni. Ezalatt közeledett a nyár, s a beteg kénytelen volt májbaja 
miatt Marienbadba menni. 

7. eset. 1867-68. V. K. kisasszony 28 éves. Aszalt szilva nagyságu · 
Vl. ábra 2-ik része. 

húsdag, mely a gége egész jobb felét s balfele harmadrészét tölti be s a jobb Mor
gagni-gyomrocstól ivsze1·illeg kiindul. Föllilete göröngyös s három egyenetlen 
barázda által mintegy bemetszett. 

Begyakorlás és helybeli érzetlenités után (1. 6. eset) a haba1·czkést 
vettem alkalmazásba. Az eszközt a daganat hátsó, a kánporczokkal határos 
részébe szúrtam be majdnem 1 1/2 cm. mélységig, de még mindig érezvén el
lentállást, azt gyanitottam, hogy ez esetben a daganat alapját a jelentéke-

vrr. ábra 1-sö része. nyen megduzzadt hangszálag képezi. Visszahuztam tehát a kést mintegy % 
cm.-nyire, vagyis annyira, a mily vastagon külölte magát a daganat szabad 

széle s erős huzással hátulról mellfelé vezettem végig. E pillanatban a beteg oly görcsösen húzta össze 
gégéJét, hogy a kés mintegy beékelve maradt s csak a görcs elmulta után lehete tt visszahuzni. . 

Negyedóra mulva a kést ujra bevezettem s az első beszurás pontjától kezdve mell- és be~elé vitt 
ivalaku késhuzás által a daganat egy részét elválasztottam. Tökéletesen nem lehetett elmetszem, mer~ 
a szomszéd részek annyira összehuzódtak, hogy az ujképletet egészen elfödték. Daczára tehát a helybeli 
érzetlenitésnek, nagy foku izgatottság volt jelen, mely csa~ részletes eredményt ~n~e~élyezett. A vé~~~s 
csekély volt, a következő lob már nehány nap mulva megszlint, a harmadnapra k1köpott darab górcsov1-
leg megvizsgáltatván, húsdagnak jeleztetett. . 

Nehány nap mulva villamégetést alkalmaztam a hátralevő ujképleti csonk elpusztitá~ára. A 
beteg a kúpégetőt igen jól tűrte. Első bevezetésnél 26 másodperczig türte az izzó eszközt, a kovetkező 
étetéseket azonban csak 5-6 másodperczig birta kitartani. Az első ülés
ben a daganat. egész hátsó részét, a második ülésben pedig (nehány hét 
mulva) mell ső részét is sikerült elpusztitanom. A visszahatási tünemények 
mindkét ülés után igen mérsékesek voltak. A kezdetben kraterszerli be
horpadás idővel kisimult, a hangszálagok több ideig alkalmazott csereny be
fuvások folytán mindinkább tisztultak, bár egyenetlen, göröngyös felületUket 
soha sem birták elveszteni. 

8. eset. 1868. L. L. Egri megyei pap. Babnagyságu habarcz a bal- VII. ábra 2-ik része. 
oldali hangszálag als6 fölületén. Csendes légzésnél az illető hangszálagon 
csak dudort lehetett látni, s csak erősebb kilégzésnél és hangoztatásnál ug-
rott elő a daganat. , ; 

Az ujképlet hozzáférhetlensége (a szájon át) miatt a Desault-Brau
ers -féle műtéti módot a gége f elhasitásával vettem igénybe. A kúpszálag át
metszése után a paizsporczot egész hosszában fölhasitottam s a két paizsporcz
felet két segédnek adtam át rögzítés végett. A rögzítő kampók azonban 
nagy foku görcsöket idéztek elő, ugy hogy egyrészt e görcsös összehuz~dá-

vm. ábra 1-sö része. sok, másrészt a gégeürbe beömlött s a hangszálagokat ellepő vérmennyiség 
miatt a habarczot n.em lehetett látni. A görcsös köhögési rohamok folytán a 

jobb hangszálag mellsö fele meg is sérült. Végre sikerült a habarczot azon pillanatban, midőn erősebb 
köhögési roham következtében, magasba fölhajtatott, csipeszszel megfogni s 
alapján ollóval leválasztani. A leválasztás helye pokolkővel lőn érintve, a 
seb gombos varratok és ragtapaszcsikok által egyesítve. A nyakra jeges bo
rogatások alkalmaztattak. A légcsőbe lefolyt vért a beteg részint az nap 
még, részint másnap kiköhögte. A seb gyors hegedés folytán begyógyult. 
A beteg gyorsan üdlilt. 

A műtét közben bemetszett hangszálag megliszkösödve levált, a sza· 
bad szélen némi folytonossági hiányt hagyván maga után. Timsós porbe!'u-
vások több héten át lőnek alkalmazva. A hely, melyen a habarcz ült, telJe- VIII. ábra 2-ik része. 
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sen begyógyult, a hang érdes és tompa maradt. Az emlitett folyto~ossági hiány következtében hangoz
tatás alkalmával tátong a hangrés megfelelő része, melyen át nagyobb mérvben levegő tódul ki s igya 
beteg képtelen énekhang létesitésére. 

IX. ábra 1-sö része. 

9. eset. 1867-68. D. M. 20 éves, szolgáló. Ujdonképzl:Jdött hídszerű 
hártya a két hangszálag közt. Előrement gégemetszés, egy mindkét gégefelet 
betöltött hámrák kiirtásával. A gyógyulás állitólag 14 napig tartott 

Az emlitett hidat, miután egy izben a rejtett habarczkést siker nél
kUl alkalmaztam, a nyilt, kétélű habarczkéssel hasítottam fel. A hangszála
gok azonban ujra összenőttek. Másodízben alkalmazván a kést, a hangszá
lagok, szorgos pokolköétetés daczára is, ismét összeforrtak. Igénybe vettem 
tehát a vt"llamégetést. Két tilésben sikertilt a kúpégetővel a hártyát tökélete
sen elpusztítani, a visszahatási ttinemények, valamint a késnél, ugy itt is, 

csekélyek voltak. Pár héttel utána egyszerre, látszólag minden ok nélktil, a 
gége belseje lobosan megdagadt, a daganat közepén fehérlő test volt észlel
hető, a légvétel nehezbedett s csakhamar fuldoklássá fokozódott, ugy hogy a 

IX. ábra 3-ik része. 

volitsam. 

veszélyeztetett élet megmentésére a légcső müle
ges megnyitását kellett azonnal végrehajtanom. 
A dagadtság nemsokára engedett, csak az em
lített fehérlő test maradt vissza, mely kutaszolás
nál tömör összeállásu ujképletnek mutatkozott. 
Ismét alkalmaztam a kúpégetőt, a daganat el
perzselése azonban csak részben sikerült. Ké

IX. ábra 2-ik része. 

sőbb a canule-t kiv~nni próbálván, azt észlelém, hogy a légcsőmetszési seben 
át az ujképlet egy része kicstingött, (a kilenczedik ábrának daganatot ábrá
zoló kis fametszete). E körtilmény arra indított engem, hogy a gégét ujolag 
megnyissam, s a müleges seben át az ujképletet egész terjedelmében eltávo-

. A műtét sok nehézséggel volt összekötve. A nyak középvonalában a bőralatti sejtszövet helyét 
kemenY:, inas begképlet foglalá el, ugy hogy csipeszek helyett késsel kellett elörehatolni. A paizsporcz 1/ 2 centim.-re megvastagodva, szivacsos külemü, helylyel közzel elcsontosodva volt, s a fölhasitásnál erő
sen vérzett. A paizsporcz fölhasitása után a légcsőbe becsüngő részt könnyen lehetett elöhuzni s lemet
szeni. A paizsporcz sebét lefelé akarván tágítani, nagyobb visszér lőn megsértve. A visszér e megsértése, 
mely a képletek rendellenes félretolásában lelte volt okát, tetemes, sőt aggasztó vérzést idézett elö. 

A veszélyt még azon körlllmény is tetőzte, hogy a beteg egyszerre elkékült s lélegzete mega
kadt. A lefolyt vérmennyiség ugyanis bedugasztá a légcsövet s megakadályozta a légzést. E válságos 
p1.llana~ban a légcső és paizsporcz nyílása közt fekvő képleteket hathatós késbuzással átmetszettem, a 
geg~ ket oldalfelét összenyomtam s a canule-t gyorsan bevezettem. A légzés helyreállta s a vérzés 
lecsilapulta után azonban közelebbről vizsgálván meg a gégetirt, azt észlelem, hogy az ujképl et majd
nem az egész gégét kitöltvén, alapzatával oly szorosan összefügg, hogy teljes kiirtásáról szó sem lehe
t~_tt, ha csak a hangszálagokat, meg a kánporczokat nem akartuk volna vele egylltt kimetszeni. Ily 
kortilmén~ek közt nem maradt mas hátra, mint a paizsporcz sebet egyesíteni s a canule-t a légcsőben 
továbbra is benhagyni. Mütét után lobellenes szerelés alkalmaztatott. A seb par nap mulva begyó
gyult, s a beteg, ellátva a canule·lel, mel)'et alig fog valaha nélktilözhetni, haza ment. 

10. eset. A. S. 30 éves kereskedő. Bors6nagyságú habarcz a bal hang
szálag als6 feliiletén. 

Ez esetben is az uj képletnek a szájon át való hozzáférhetlensége 
• miatt a gége meguyitása volt javalva. 

A beteg idegessége s izgékonysága miatt helybeli aetberirrigatiókat alkal
maztam. Kezdetben minden jól ment. A paizsporciz felhasitásakor azonban, 
mely hogy elegendő tért nyerjUnk, a porcz egész hosszában történt, ugy a 
paizsporcz feleknek kampók általi rögzitésekor a beteg oly erös, görcsös 

X. ábra 1-sö része. összebuzódásokat kapott, hogy műszert nem lehetett bevezetni. Csak a görcs 
csilapultaval sikertilt a habarczot csipeszszel megfogni s elmetszeni. 

A seb, mint a többi két esetben, gombos varratok s ragtapaszcsikok által Jön egyesitve. Másod
napra nagy foku láz állott be, a seb vizenyösen megdagadt s véres genyt választott el, a szájon majd 
~ér, mely miitét közben a hörgőkbe lefolyt, majd geny köpetett ki. A következő napokban a geny rosz 
mdulatuva lőn s igen bő mennyiségben tirtilt ki, a nyaki vizenyő megnagyobbodott s a nyel~s nebezbedett 
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annyira, h?gy in~nitiótól lehe~ett tartani. Fagylalt és kinal vétele mellett végre a nyelési nehézség en· 
gedett, a laz lecs1lapu~t s a vizenyő kevesbedett. Az étvagy helyreálltával a genyelválasztás is lassan
ként apadt égre teljesen megszllnt. A paizsporczfelek, melyek eleinte mozgékonyak voltak, mindegyre 
szilárdultak s végre erös kötszöveti allomány által egyesültek. A seb szorgalmas kötözése és tisztántar
tasa, a kinal folytatása, üde levegő s erősítő étrend mellett a seb végre 4 hét utan ferde irányban 
behegedt. 

X. ábra 2-ik része. 

Mi magát a gégeürt illeti, ugy a hangszálagok rendeseknek mutat
koztak s csak mozgásukban voltak tunyák. A mellső hangszalag egyestilé
sén, valamint a felső légcsőgyürtikön lobos duzzadtsag volt. még jelen : a 
hang reggeli órákban érdes és rekedt, a nap többi részében sokszor egészen 
tiszta volt. Most cserenypor befuvásokat alkalmaztam, s minthogy a beteg 
kénytelen volt elutazni, azoknak folytatásat mindaddig a,iánlottam, mig a 
hang tisztaságát visszanyerte. 

Mint látjuk, az imént közlött 10 eset közlll 7 a szájon át, és 3 gégemetszéssel Jön műtéve. Az 
esetek szarna nem nagy ugyan, de a műtéti módok ktilönféleségét, valamint azon körülményt tekintve, 
hogy a gégesebészi műszerek majdnem valamennyiét volt alkalmam igénybe venni, föl lehetek jogosítva, 
az egyes műtéti módokat megbírálni, a gégeeszközök becsét meghatározni s a műtéti módok javalatait 
fejtegetni. 

A szájon át való műtétnél következő eszközöket alkalmaztam : 
1) Habarczmeteszt 3 izben (1. 2 és 6 eset.) 
2) A zuzóhurkot 2 izben (6 és 7 eset.) 
3) A Mattbieu-féle babarczcsavarót 1 ízben (6 eset.) 
4) A rejtett habaczkést 3 izben (3. 4 és 9 eset.) 
5) A nyilt kétélű babarczkést 5 ízben (3. 4. 6. 7 és 9 eset.) 
6) A villamégető metszhurkot 2 izben (6 és 7 eset.) 
7) A villamos kúpégetöt 4 izben (5. 6. 7 és 9 eset.) 
Lassuk már most külön az egyes mű:izereket. 
A habarczmeteszek (Polypotom) mindannyia (legyenek bár azok Türck, 'Tobold, Heuberger stb. fé

lék) az olló és fogó bizonyos összetétét képezik. Az eszközt, miután czélja a daganatot becsipni és 
elmetszeni, zárva kell bevezetnünk, karjait a gégeürben fölnyitni, majd ismét zárni s végre kibuzni. Hogy 
mily bajjal van ez eljárás összekötve, legjobban az tudja, kinek valaha alkalma volt, a gégében mű
tenni. Daczara annak, hogy a legkarcsubb s legfinomabb habarczmeteszszel műtettem, még is csak 
egy izben (2-ik esetben) értem vele ez élt. Az első eset sikertelensége egyrészt tán az uj képlet jellegé
nek is róható fel, nagyobbrészt azonban az eszköz czélszerűtlen&égének tulajdonítható, minthogy lehe
tetlen volt a növedékeket alapjukkal együtt eltávolítani, ha csak magát a hangszálagot is le nem met
szem. A műtét után tehát ott maradt még az uj képlet egy része , melyre a habarczmeteszszel már 
nem bathattam. 

A 2-ik esetben kedvezőbb sikert arattam a habarczmeteszsz·el. De valamennyi beteg között is 
ez fejté ki a legnagyobb ingerbirást; továbbá igen tág gégetirrel volt megáldva, mely nem csak a !át
tért nagyobbitá, hanem az eszköz biztosabb alkalmazásat is lehetővé tette. Mindemellett a siker nem 
volt teljes, mert hangszálaghtidés maradt vissza, mely az illető bangszálag megsértéséből eredt. Ily 
megsértésre el lehetünk késztilve, mert bár mily finom és karcsú legyen is a müszer, a !áttér még sem 
elegendö, hogy a kellő pillanatban az ép és kóros közti határt szorosan meghatározhassuk, s igy köny
nyen megtl)rténik, hogy kelleténél vagy többet vagy kevesebbet metsztink el. Az első betegnél kevesebb, 
a másodiknál több lőn elmetszve. 

A zuzóhurok (Quetschscblinge) húgycsapszerűleg görbtllt cső, melyen ezlist sodrony van áthuzva. 
A sodrony felső vége kacsba fut ki. Alkalmaztatván, a dag alapját a kacscsal átfogjuk, ennek végeit 
egy a müszer alsó részén levő készlet segélyével összeszoritjuk, mi altal a daganat összezuzva leesik. 

Elméletileg igen szép mütét, de a gyakorlatban másként áll a dolog. Ha akad is beteg, ki 
elég elszántan megengedi gégéjében levő daganatját összeszorítani és összezuzni, e daganatnak meg
lehetős terjedelműnek s alapjaval élesen kiválónak kell lenni, hogy a kacscsal körttlfoglalhassuk ; ellen
kező esetben tehat, kicsiny, lapos, széles alappal föliilö daganatoknál a kacs azon pillanatban 1' midőn 
összeszorítani akarjuk, lecsuszszan. 

További hátránya a zuzóhuroknak az, hogy egy kézzel nem kezelhető. A balkéz ugyan is a 
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tükröt tartja; a jobb kézzel a kacsot kell a daganat közzé illeszteni s egyidejűleg meghúzni, mi annál 
nehezebb minél kevésbbé alkalmas az eszköz markolatja ily gyors mozgásokra. A kacs megszoritását 
igaz, segéd is végezhetné, de ez már tetemes csorbát ejt a műszer egyszerűségén és czélszerüségén. 

A Matthieu-féle habarczcsavaró, (Polypendreher) szintén húgycsapszerüleg görbtllt, alsó végén 
koronggal ellátott cső, melyen kutasz van áthuzva. E kutasz alól hosztengelye körtil forgatható famar
kolatba fut ki, felső végén pedig két, gyürü idomű, ablakos szárnynyal bír. A daganatot a két szárny 
közzé fogjuk, a kutasz levonása által a szárnyakat zárjuk, a dagot összenyomjuk s a markolat forgatásai 
áMal lecsavarjuk. 

A műszer, bár szellemdűs szerkezetét ki sem tagadhatja, ugyanazon hibában szenved, mint a 
fölebb emlitett zuzóhurok. A markolat ugyanis csak akkor forgatható, ha a korongtól el van távolitva, 
mert csak igy ér a kutasz két szára egymással össze. Már pedig ugyanazon időben egy kézzel forgat
ni a markolatot és fesziteni a kutaszt (a korong folytonos rögzitése által) vajmi nehéz. A korong rög
zítését tehát segédre kell bíznunk, ki nem látha.tván be veltink egytltt egyidőben a gégetirbe, nem .kísér
heti elég szabatossággal a mütét folyamát. A mütö ugyan szorgalmas gyakorlás folytán oly Ugyességre 
viheti tán, hogy a markolat feszítését és forgatását egy kézzel s egyidejitleg végezze, de ez mindig csak 
egyéni előny, s az eszköz tárgyilagos megbirálásánál latba nem vethető. 

Magától értetik, hogy az uj képletnek kis terjedelműnek, lágy összeállásunak s meglehetős 
hosszű s keskeny nyelünek kell lenni. . 

A 1·ejtett habm·czkés a biztos kezelés és karcsű szerkezet- szempontj,9-ból korántsem mérközhet1k 
a nyilt kétélü habarczkéssel, mely a gégekutaszhoz hasonlólag hűgycsapszerüleg görbtilt, egyik vége mar
kolatba rejthető, másik vége· pedig kétélű lándzsába fut ki. Az egyszerüség ez eszköznél versenyt fut 
a cz élszerűséggel. A rejtett habarczkést egészen nélkülözhetővé teszi, mert óvatos bevezetése mellett 
alig eshetik meg, hogy valamely ép rész megsértessék. 

A habarczkés a hangszálag szabad szélén ülő bármily daganat lemetszésére alkalmas. Eseteim bő l 
kiviláglik, hogy a nyilt habarczkést csak azon uj képleteknél alkalmaztam, melyek a hangszálag szabad 
szélén tiltek, s hogy a rejtett habarczkés azon 3 esetben, melyekben alkalmaztam, mindig cserben ha
gyott. A gége egyéb részein fészkelő uj képleteknél a habarczkés nem alkalmazható, minthogy szerke
zeténél fogva csak függélyes irányhan metsz és bizonyos ellentállást is kell legyőznie, már pedig ezen 
daganatoknál épen e két mozzanat hiányzik. Ezeknél csak vizirányosan metsző, az él lapjával fölillesz
tett eszközök alkalmazhatók. · 

A műtét könnytisége részint a gége ingerbirásától, részint a daganat alakjától és odatapadásá
tól függ. Minél kifejlettebb az uj képlet alakja, minél kisebb odatapadási helye vagyis alapja, ktilön
ben egyenlő ingerbirási viszonyok mellett, annál könnyebb a müszer alkalmazása. 

A Schnitzler-Leiter-féle villamégetö metszhu1·ok két, egymásfölé fektetett s elefantcsont pálczika. 
által egymástól elktilönitett fém kötcsöböl (Ligaturrőhre) áll, melyeken vékony érenysodrony van áthuz
va. A kötcsö mindkét vége a huzallal (mely felső végén kacsot képez) egytitt a szoritó készlet (Klemme) 
nyílásaiba rögzittetik, s a huzal azonföltil az elktilönitett, föl s alá mozgatható szoritó csavarba 
(Klemmschraube) illesztetik. A szoritó készlet alsó végén olyszerü készlet van, hogy ha az eszköz vi l
lamteleppel hozatik összeköttetésbe , az alsó készleten levő gyűrűnek pusztán odanyomása által az 
áram záratik s a kacs izzóvá lesz, mialatt egyidejűleg a szoritó csavar megfeszítése által az izzó kacs 
össze is szorittatik. 

A mily elmésen van az eszköz szerkesztve, oly nehéz annak gyakorlati alkalmazása. Először 
igen nehezen sikerül a daganat alapját a kacscsal átkarolni, mert az éreny kacs, melynek az eszköz kar
csu szerkezete mellett igen vékonynak kell lennie, a daganat erősebb megérintésénél igen könnyen meg
görbül; másodszor a mütő is igen könnyen megégeti ujjait, mert az erény huzal igen hajlékony lévén, moz
gatása alkalmával egymással könnyen érintkezésbe jő, a midőn rögtön izzóvá lesz, már pedig épen ujjai
val kell a szorító csavart, mely körtil a platin huzal fonva van, rögzítenie. 6-ik esetemben ezen emlitett 
okoknál fogva a villam égető metszhurokkal nem boldogulhattam. . 

Nézetem szerint azonban a villamos kúpégetö (szintén Schnitzler-Leiter-féle) azon eszköz, 
melyet valamennyi, a gégében kivihető műtétnél, sikerrel alkalmaz hatni. A kűpégető két, egymásfölé 
fektetett s elefántcsont pálczika által egymástól elkülönitett hűgycsapszerüleg görbtilt fémsodrony, me
lyek felső éreny végeikkel a kűpot foglalván magok közé, alsó végeikkel a fönt leirt szorító képletbe 
csavartatnak. A kúpégetö alkalmazható akár mily alaku, s összeállásu ujképlet égetésére csak bozzá
férbetö legyen. Leginkább, sőt absolute javalva van a kűpégető oly daganatoknál, melyek a gége mind
két felét kitöltik, vagy megszerzett hangrés-zárnál (atresia glottidis), a midőn a két hangszálag hidszerű 
hártya által van egymással összenőve. Ez utolsó esetben valahányszor a kést alkalmaztam, mindannyi
szor az elválasztott hangszálagok ujra összenőttek; csak a 4-ik esetben, hol az álhártya hátsó része a.ny-
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nyira kivolt feszítve, hogy a bemetszésnél nagy rnµogássa.l vált szét és hűzódott be a gége oldalrészeibe, 
nem mutatkozott e hátsó réiizben ujolag összenövés. . „ 

A villam égetés a betegek állitása szerint kevesebb fájdalmat okoz, mmt a kés; csak a szovet 
elégetése folytán hallható sistergés s az orrba fölszálló füstgomoly okoz nekik kellemetlenséget. A visz
szahatás nem nagyobb, mint a véres műtét után. 

A mi áll a kűpégetőről, ngyanaz áll a késalakű villamégetőről (Galvanokaustisches Messer) is. 
Az emlitett eszközökhöz szükségelt villamtelepet Teller Emil pesti gépésznél készíttetém. Az 

éreny és horganyból álló telep kettős elemü. Az éreny 144 C. C.-nyi térfogatot foglal el s S -képüleg 
görbülve, felső végével csavar által porzellán födélhez van megerősitve. A csav.ar kénn~l és v~séleggel 
van összeragasztva, ktilső felső része szabad s a vezető csövek fölvételére ny.Ilással b1r. Az e:eny s .a 
hengerszerű horgany közt egy a legerősebb legeny - s Nordbausi kénsavval, mmt 2. 1 .P1:aep~ralt pap1r 
sejt foglal helyet, melynek feneke kemény gyantából késztilt. Az ~gész elem egy .körtil~eltil ~. obony 
köbtartalmú porcellán tégelyben van helyezve.~ két ~lem harántlécz alt~l van egymass~l összekotte~~s
ben és hordozható állványon nyugszik. A telep igen kis tért foglal el s fel perez alatt könyedén megtolt
hető. A töltés 2 obon kénsavval (1. 12) s 4 obon közönséges légenysavval történik s 2-3-szor használ-
ható. Egyszeri töltés csak 24 krajczárba, az egész készlet 25 forintba kerül. . 

Végül még azon esetekről kell megemlékeznem, melyekben a Desault-Brauers-féle módot, t. 1. 
az ujképlet eltávolitását előrement gégefelbasitás után vittem ~éghez. . . . 

A 9-ik esetben a gégemetszést azért kellett végre ha3tanom, mert az u3ke~let, nagy ter3ed~lme 
folytán az egész gégeürt s a légcső felső részét betölté. A 8-ik és 10-ik esetben az UJ~éple~ a hangs~ala!?, 
alsó felUletén, tehát a hangszálag alatt tilt s szájon át nem volt hozzáférhető. A m~tet ~1kerét. az. illet.o 
esetekbő l ismerjtik. Itt csak mindkét műtéti mód viszonyát a szervezethez, azaz előnyeit és hatranya1t 
akarom, mintegy a föllebbiek corollariuma gyanánt tárgyalni. 

A szájon át való műtét előnyei : 

1) A műtét kevésbbé beható s az összszervezetre .nincs visszahatással. . 
2) A vérzés csekély, olykor csak pár cseppre szontkozó, nem rohamos, a miért is a légcsőbe le-

folyt vért a beteg azonnal kiköpi, s erősebb köhögési inger vagy hör~lob nem támad. . . „ . • 

3) Visszahatás (óvatos és mérsék.es behatás után) általán yev~ cs~kély. A műtét utan follepő 
vizenyős duzzadás 2-3 nap mulva eloszlik, s a beteg szokott dolgai utan nezhet. 

4) A műtét kevésbé fájdalmas, mint a gégemetszés. 

A szájon át való műtét hátrányai: 

1) A gégének huzamosb ideig, olykor hetekig tartó be~yakorl~sa. H.a a gége rés~e~ szerfel.~tt 
ingerlékenyek, a beteg, daczára a műtő legnagyobb óvatosságanak s ügyessegének, semmifele eszkozt 
sem tür. 

2) Az ujképletet nem lehet mindig tökéletesen e~távoli~ani, olykor a műtét után huzamosb ideig 
tartó, helybeli utókezelés ( étetés, porbefuvás stb.) sztiksegeltet1k. . „ • . • .„ 

Ez all ktilönösen a széles alappal föltilő, vagy a Morgag01 gyomrocsból k11ndulo UJkepletek1 ol. 
3) Ritkán sikerül a daganatot egy csapással eltávolitani. Többnyire több illés szükséges. 

A Desault-Brauers-féle műtét (gégefelhasitással) előnyei: 

1) Az újképlet, akár hol tii, egy csapással eltávolittatik. 
2) Az eltávolítás tökéletes. 

Ugyanezen műtét hátrányai: 
1) A mütét behatóbb s az össz szervezetre többé kevésbé visszahat. 
2) A műtét fájdalmas. Az aetherrel való helybeli érzetlenités csak a bőrmetszés fájdalmasságát 

enyhíti. 
3) A vérzés jelentékenyebb. A vér a légcsőbe és hörgök be foly, s minthogy ki nem köphető, itt 

meggyűl, köhögési ingert okoz, vagy hörglobot támaszt. . . „ „ „ 

4) Az elválasztott paizsporczfelek széthuzása folytán a g~ge resz.e1 g~rcsosen osszehuzódnak, s a 
hangszálag, a mütő legnagyobb óvatossága daczára, olyk.or !11egserte~het1k, m1 által bangtala~;1ág támad. 

5) A visszahatás nagyobb. A seb nem egyesül mmd1g per pr1mam. A ~enyedéssel Jaró. gyógy
folyamatnál a genygyülemlés, valamint a nyaknak víz- és légdagos megduzzadasa a betegre nezve ko
moly, sőt veszélyes jelenségeket von maga után. 

Magyar Orvo~ok és Természetvizsgálók Munkál11tai. 21 
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Az emlitett pontokból látható, hog.Y mind a szájon át való műtétnek, mind a gégemetszésnek 
meg vannak úgy előnyei, mint hátrányai. Amde összehasonlitva a két műtéti módot, . a gégemetszé!!re 
sokkal több s oly hátrány háramlik, melyek a betegre nézve korántsem közömbösek s az orvosra sem 
igen hatnak buzditólag. Ez állitásommal azonban nem akarok pálczát törni a gégemetszés föWtt, sőt el
lenkezőleg, szigorun ragaszkodom azon nézethez, hogy a gégemetszést soha sem szabad kitörülni a gége
sebészi műtétek sorából, bár a gégettikör gyakorlati alkalmazása óta javalatai szűkebb határok közzé 
szorittattak. S itt helyén leend, észleleteim nyomán mindkét műtéti mód ja valatait megállapítani. 

A gégemetszéssel járó műtét javalatai: 

1) Az újképletnek a szájon át való hozzáférhetlensége, ha pl. az újképlet a hangrés alatt, a 
hangszálag alsó fölszinén, vagy a légcső kezdetén tii. 

2.) Ha a daganat gyors növekedése folytán oly nagy terimét ért el, hogy a gégeür nagy részét 
betöltvén, fuladozási tlineteket hoz létre. 

3.) Gyermekeknél és őrtilteknél, kiknél a gégettikör nem alkalmazható. 
4.) Oly egyéneknél, kik semmikép sem tűrik a gégeeszközt, akár szerfeletti egyéni izgékony

ságuk, akár egyéb boncztani viszonyokban fekvő akadályok miatt. 

A Szájon át való műtét javalatai: 

1.)Bizonyos életkor. Gyermekek nem tűrnek sem gégetükört, sem más gégeeszközt. 
2.) A betegnek a műtéthezi beleegyezése é8 részéről a telhető segély nyuj tás. Ez okból őrtil

teknél gége~eli műtétek nem kivihetők. 
3) Ep alkatú torok - és gégerészek; igy egy erősen összenyomott és hátfelé irányult gégefedő 

a műszer bevezetését jelentékenyen nehezíti, és ha a gégefedő csipesz, daczára a helybeli érzéketlenitésnek 
nem töretik, akkor a szájon át való mtitevéstől el kell állanunk. 

4) Az ujképletnek a szájon át való hozzá f érhetősége, tehát a következő raghelyek: a gégefedő, 
kán-gégeránczok, álhangszálagok, a hangszálagok felső felülete és szabad széle, a kánporcok, a közép 
kánporcznyákhártya, a Morgagni öböl, a mellső bangszálag-ereszték, az első mellső légcső gyűrű. 

A mi az egyes műszerek sajátlagos használati módját a gégebeli műtétek kivitelénél illeti, 
ugy annak értékét már fennebb kiemeltem. Itt csak röviden akarom az egésznek összfoglalatját eléadni. 

Valamely gégeujképlet eltávolítására (szájon át) elégséges a nyitott kétélű habarczkés, és vil
lam égető. - A habarczkéssel a hangszálag szabad szélén tilö dagot szoktuk lemetszeni, mig minden 
egyéb hozzá férhető ujképletek elpusztitására a '1illam égető használtatik. Egyéb műszerek legalább is 
fölöslegesek. 

Igy használhatják némelyek a habarczweteszt kis, rövid szárú vízszintes alapon (pl. felső sza
bad gégefedő szél és előre irányult gégefedönél a hátsó szél, kángégefedő ránczokon) ülő dagoknál, 
más esetekben a zuzóhurkot, a habarcz csavart stb. a műszerek megítélésénél azonban csak viszony
lagos becstiket tarthatjuk szem előtt, és tökéletesen az egyes mütevőtől függ valamely műszer iránt ki
váló előszeretettel viseltetni, és hosszas gyakorlat által szerzett ügyességét a beteg előnyére értéke
síteni. 

• 

• 
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Az augusztus 27-én tartott 3-ik ülés jegyzökönyve. 

1. Dr. Bódogh, a mult ülés elnöke kéri a szakosztályt, hogy félre
értések elkerülése végett a régi szokás tartassék meg s a jegyzőkönyvek 
mindig olvastassanak fel; az osztály ezen inditványt elfogadván 

a tegnapi ülés jegyzőkönyve felolvastatott és hitelesittetett. 
2 Napi elnök választására kerülvén a sor: 

az osztály Dr Lengyel Endrét választotta napi elnökké. 
3. Dr. Francz két beteget mutatott be. Ezek egyike fiatal leány, ki

nél görvélyes csontlobok ·voltak a homlokon és a láb közép csontjain. 
A lobos daganat mindkét helyen igen tetemes volt, most igen nagy javu
lás látható s ezt értekező az egri fürdő hatásának tulajdonítani hajlandó, 
mely már több ily esetben jó hatásunak bizonyult. A másik betegen érte
kező nyulajkmütétet végzett kevéssel ezelőtt, még pedig a fölsöajk lebe
nyeinek rövidsége miatt félkörös metszésekkel 

a szakosztály tagjai mindkét beteget megvizsgálták és a bemutató 
kartársnak szíves köszönetet mondottak. 

4. D o 1escha1 tr. gyakorlatából nehány tapasztalatot adott elő, ugyanis 
a., a hagymáznál fellépni szokott fültömirigylobról szólott, ezt rit

ka esetnek mondotta, 28 évi gyakorlatában csak 6 esetet észlelt, ezek 
közöl 2 halálos volt; - különösen rosz ·prognosticus jel volt, ha a már 
kifejlett daganat meghalványult és lohadni kezdett. A fültömirigylob 
felismerését az ujabb kor vívmányának tartja. Hasznos eljárásnak tapasz
talta a lobos daganat bemetszését. -

b., mondotta, hogy az asthmánál ő jó sikert látott digitalis - és 
epealma festvény keverékétől. -

c., egy creosottali mérgezés esetét említette meg, mely után a 
bonczlelet a creosottál érintkezésben volt nyákhártyák elmállottságát mu
tatta; ezenkivül feltünő volt az agy, a máj és a ve!':ék tulságos vértartal
ma, a mit ő a vérkészitésnek a creosot általi hirtelen megakasztásából haj· 
landó magyarázni. 

d., végül felhivja a szaktársakat, hogy a Tisza vidékein gyakori 
ugynevezett sülyröl tennének gyakorlati megfigyeléseket. Ezen süly alatt 
Doleschal tr. ozaenát ért, torokfekélyekkel párosulva. 

Mondja, hogy ellene sikeresen használt higanyiblagot. 
Ambró tr. a parotitisről megjegyzi, hogy azt már a régibb szer

zők is leírták s hogy az nem oly szerfelett ritka tünet a typhus lefoly
tában. 

21* 
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P o o r tr. mondja, hogy talán Borsodban ritkább lehet, de nagy 
városokban, kivált a kórházi influxusoknak kitett betegeknél gyakori. 

K á 1 az di tr. felhozza, hogy Gyöngyösön az utóbbi idé5ben vér
has kiséretében is látott ily parotitiseket támadni. 

Szabó tr. 1864-ben scorbutos betegeknél 30-szor észlelte. 
Horváth tr. mondja, hogy általában minden infectión alapuló 

bajjal járhat ily parotitis. 
Az u. n. süly re vonatkozólag. 
Dr. Franc z az elnevezést csak népiesnek tartja, magát a bajt 

pedig bujakórnak már csak exjuvantibus et nocentibus is. 
Do les ch a 1 tr. ismétli, hogy nem tartja a bajt syphilisnek. 
P o o r tr. Franczczal szavaz s mondja, hogy a Doleschal által le

irt alak görvélykórrali szövevény. 
A szakosztály egyéb iránt Doleschal tr. előadásait tudomásul vette. 

5. Sz u r mák tr. az eczemáról és növényi parasitákról olvasott fel 
egy terjedelmesebb értekezést, melyben az eczema lényegének fejtegeté
se után a gyógymódokról s azok bizonytalanságáról, nem különben a re
cidivák gyakoriságáról szólott. Említett nehány népies gógymódot, de 
különösen hangsulyozta a hideg vizzeli gyógymódot, melylyel ö igen sok 
esetben javulást, sőt gyógyulást ért el. -- Az izzag oktanát illeté5leg elő
adó több okot hozott fel, melyek öt arra bírták, hogy azt magán a béfrön 
keresse és mondotta, hogy sikerült neki az izzag nedvében éléídi penész
gombákat felfedezni górcső segélyével. Egy ily górcsövi készitmény (ál
lítólag penészgomba szálak), a szak.osztály helyiségében is volt a tagok 
szemlélésére kitéve. 

A szakosztály ezen értekezést, elismeréssel nyilatkozván előadó 
szorgalmáról, tudomásul vette. 

6., P o o r tr. egy doboz csersavas chinoidint tartalmazó csokoládét 
osztott sz~t a tagok között. Ezen készítmény a Koczjanovich féle dijra 
pályázott, készitője Rozsnyai Mátyás gyqgyszerész. 

7., Darányi tr. egy általa f. é. April 6-ikán Dr Langer és Dr. 
Pollák segédlete mellett teljes sikerrel véghezvitt petefészektömlő kiirtás 
mütételét és kórtörténetét adta elé>. 

A szabatosan és körülményesen leirt szép kórtörténetet, mely a 
magyar földön sikerrel végbevitt ovariotomiák másodikát tárgyazza s a 
magyar szebészetnek bizonyára becsületére válik : a szakosztály n~gy ~
gyelemmel és érdekeltséggel hallgatta s az évkönyvbe, ennek egyik d1-
szeül fel vétetni határozta. 

8., Korb é 1 y i E. t r. szabad értekezést tartott a női vérzésekröl 
és azok gyógymódjairól, nehány általa megfigyelt eset alapján. 

Említett legelőbb is egy a szemérem ajkon székeléí szemölcsös da
got, mint nagy foku vérzés kutfejét; - más esetben a csikló táján látott 
ilyféle dagot, melyből a vérzést nyomfolttal sikerült megállitania. A 
méhvérzések okozói között aztán a polypusokat emliti s ezek eltávolitásá
ra a lemetszésné] jobbnak. tartja a lekötést. 

Emlit ezután egy esetet, melynél a lassu vérzés oka a méh kitá
gult visszérrendszere volt, ezen esetnél hideg ülöfürdé5k voltak jó hatás
sal. - Petetömlé5 okozta vérzést is látott előadó, hol a méhüregbe történt 
befecskendések mellett erősitö eljárás tett jót. -
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Végre a méhvérzések okozói között a moláról szólott nehány szót. 
- A vérzések csilapitására értekező gyapot vagy tépet tömeszeket szo
kott csak használni, mert ugy tartja, hogy a colpeurynter a falusi gy:.akor
latban nehezen alkalmazLató. 

Darányi tr. megjegyzi, miszerint a polypok eltávolitására leg
jobb az écraseur; továbbá figyelmezteti Korbélyi trt, hogy a méhvérzések 
okai közül kifeledett egy igen fontosat t. i. a placenta praeviát és hogy 
épen ennél megfizethetlen a colpeurynter. 

R a is z G. tr szintén a colpenrynter érdekében emel szót, s mond
ja, hogy ezen eszköz neki is tett már igen sok esetben jó szolgálatot. A 
többi között az utóbbi időben egy esetnél, mely elsö pillanatra placen
ta praeviának látszott lenni, de mola hydatidának derült ki. 

A szakosztály Korbélyi tr értekezését tetszéssel fogadta és felszólí
totta előadó urat, hogy az elmondottakat az évkönyv számára rendesen 
irja le. 

9., Meyr Ignácz tr. Fölső Austriából rövid értekezést tartott német 
nyelven a mydriasisról, melyben több érdekes eset felemlitése mellett utalt 
az önszenvi mydriasis oktani viszonyára a N. trigeminus és sympathicus 
bizonyos változ·ásaihoz és azt ezen idegeknek élettani kísérletek által 
kifürkészett müködési módjaiból igyekezett magyarázni. 

A mydriasis ezen(felhozott esetek közül nehányban egyoldali volt, 
másokban kétoldali, többnyire oly nőknél jött elő, kik gyengék voltak és 
más ideges bajokban is szenvedtek. Mindig vele járt a mydriasissal ezen 
esetekben a trigeminusnak izgultsága, némely esetben pedig a gerinczosz
lop bizonyos helyének érzékenysége. - A legtöbb esetben mulékony 
bajnak találta a mydriasist. 

lend, 

Ezen alapos szakismeretre mutató érdekes felolvasást a szakosz-
tály nagy tetszéssel és érdekkel fogadta és az évkönyvbe felveendönek 
itélte. 

10., Fölmerült, hogy a mai ülés jegyzőkönyvét hitelesíteni kel-

mi végre a szakosztály azt határozta, hogy holnap f. hó 28· ikán 
reggeli 8 órakor még egy rövid ülést tarta~d, melyben a j~g!z?.k?nyv 
hitelesitésén kivül még Katona Géza tr. bejelentett, de ma id<S rov1dsé
ge miatt fel nem olvashatott értekezését ol vasandja fel. 

Ezután a szakülés államorvostanivá alakult. 

Kelt Egerben 1868 August. 28-ikán 

Dr Lengyel Endre s. k. 
szakosztályi e lnök. 

jegyzette 
Dr. Raisz Gedeon, 

szakosztá lyi j egyző . 

D1·. H 01·váth György, 
szakosztály i j egyző. 
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Petefészektömlö-irtás sikeres műtétele. 
Dr. Darányi János 

Arad szab. k. város fóorvosától. 

. A p~tefésze.ktömlö kiirtása immár a sebészet állandó fényüzési czikke kezd lenni, a mennyiben 
mmdenk1 1gyeksz1k ezen mütéthez adatokat szolgáltatni. 

. . Ama szent borzalmat, mely a pétefészektömlő-irtás történetét környezé: eloszlatták a tenge
re~tuh s a~gol slikerek. A Strassburgban, Köberle tanár által végbevitt petefészektömlö-kiirtások, mind 
szamra, mmd kedvező eredményre nézve leginkább elősegiték a continensen hogy az birodalmunkban 
is honossá lett. ' 

. . K~már s W einlechner tudorok, Dumreicher s Dittl tanárok Bécsben szerencsével mű tettek pete-
feszektömloket. Hazánkban e tekintetben is - mint mindenben, mi a sebészet köréhez tartozik -
B_alassa tanáré a kezdeményezés érdeme. Példája oly nagy befolyással volt reám hogy ily műtét véghez-
vitele legforróbb vágyaim közé tartozott. ' 

. A véletle~ - .mint sok másban - itt is kedvezett, a mennyiben folyó évi Márczius hó 20-án egy 
szegeny parasztleany Jelentkezék nálam, kinél kartársam Pollák Gyula tudor és műtő közreműködésével 
petefészektömlöt ismertem fel. 

Ezen egyénen több nagyrabecsült ügyfelem jelenlétében folyó évi April 6-án végbevittem 
a tömlökiirtást. 

. H~ ~ nagy~.udományu társaságnak a kórtörténetet, a műtét kivitelét, s a kedvező alig reménylett 
lefolyast rov1den eloadom : ez nem azért történik, mintha e tényt érdemén felül szándékoznám kiemelni 
hanem egyedül azért, hogy Ugyfeleimnek megmutassam, mily könnyen szerencsésen minden közbees~ 
ak.adály nél~lil, s teljes gyógysikerrel lehet petefészektömlőirtást végrehajtani, - s' ha ez által kartár. 
sa~mra buzd1tólag h~tok, ha sükerem által bátrabbak s határozottabbak leendenek, segélyt nyujtván azon 
szamos egyénnek, kik hazánkban petefészektömlővel vannak sujtva: akkor kétszeresen megoldottam 
feladatomat. 

. . .. Toszt Dorottya 19 éves, r. _kath. német s~ár~azásu, székesuti születésű hajadon, egészséges, még 
· elö szulék gyermeke, hagymázon k1vtil nem emlekez1k semmi más, még gyermekkori betegségre sem, 
melyben szenved.ett volna, 16 éves korában először s minden baj nélkül jelent meg havi vérzése mely 
tar~amra, mennyiségre. é~ minőségre, ugy szinte 4 heti visszatérésre nézve is mindig rendes v;lt, mig 
aztan 2 é~ el?tt a havi tisztulás alatt hűs eső alkalmával melegebb ruhák hiányában meghüté magát, 
melynek tolyt~n a vérzés me~sztint, s csak három hó után jelent meg ismét. Ezen idő alatt, ugy szinte 
egy évvel késö_bb sem hasznait gyógyszert. Bár a havi tisztulás ez időtől fogva egy egész éven át nem 
m~tatkoz~k, mm_daz~~t~l az neki semmi kellemetlenséget sem okozott. Ezen év után ujra megjelent a 
vé1zés a iendes 1dőkozokben, utólszor 9 nappal a műtétel előtt. A havi bajok előtt, ugy szinte annak 
~arta~a alatt .soha sem érezte a legcsekélyebb fájdalmat vagy alkalmatlanitást, s mint ezelőtt, ugy most 
IS t.elJesen egeszségesnek érezte magát, daczára annak, hogy ereje csökkent. Más felől azonban a has 
terJedelmének növekedését észlelé. Megkérdeztetvén ez utóbbi körülmény felől, a következő részleteket 
a~ta _t~dtomra. Kevéssel a két év eWtt elmaradt havi vérzés után a fancsontok felett egy kis, fájdalom 
~e~k~h dag~nat. m?tatkozott, mely folyvást s szabályszertileg növekedett, mint a teherbeesésnél, azon 
id~t is hozza szamitva, midőn még vérzései voltak. A faluban gúny tárgyává ll5n s terhességet fogtak rá 
mi kedélyét s sztizies szemérmét - mert valóban szüz volt - fájdalmasan érint~. A dag alólról fölfel~ 
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növekedett, s csak az utóbbi időkben tölté ki a szivgödröt és ágyéktájakat. Valami nyomasztó érzést, 
vagy épen fájdalmat, mit a teher súlya okozott volna, soha sem észlelt. A hugyelválasztás könnyen tör
tént s csupán a szék letétel VQlt kissé nehezitve, a nélkül azonban, hogy étvágya vagy. emésztése gátolva 
lett volna. A mi - szemérme megsértésén kívül - leginkább bántotta: az testi erejének folytonos 
csökkenése és ezelőtt telt formáinak elsoványodása volt. 

A beteget magán gyógyintézetembe vettem föl, melyet - mellesleg mondva - mintegy 8 év 
előtt alapítottam, miután Arad város lakóinak, s az egész környéknek java és szükségletei annak életbe
léptetését szigoruan követelték. Ezen, naponta nagyobb elismerésnek örvendő gyógyintézetet Herczfeld 
Sándor tudor barátommal egyetemben sajátomból s a csekély 50 krajczárnyi ellátási dijból maig is a leg
átalánosabb megelégedésre tartom fel. 

Betegemet egy jól flitött és szellőztetett szobában helyeztem el, a legízletesebb, s legtáplálóbb éte
leket, ugy szinte kávét, húst, tésztát, bort, sőt sert is nyujtottam neki, derült és száraz időben járkálni 
küldtem, s Pollák Gyula tudor barátommal - kinek ezuttal legszivélyesebb köszönetemet nyilvánítom -
gyakran és különböző időben megvizsgálván: a következő jelen állapotot jegyeztem fel: 

A beteg testalkata nyulánk, bár eléggé erőteljes, a felbör lazán függ össze a bőralatti sejtszö
vettel s könnyen ránczba szedhető ; a csontok szélesek és szilárdak, az izomzat jól kifejlődött, az arczon 
egészséges pir ömlik el, a látható takhártyák rendes szintiek, szeme - melyet nem környez barnás 
gylirli - vidám és élénk, arczkifejezése pedig szende, kellemes és jó indulatot árul el. A tüdő, s sziv s a 
nagy edények szabatos megvizsgálása nem mutat fel semmi rendellenességet, a máj az 5-ik és 6-ik borda 
alatt fekszik, a bordaszélet nem haladja tul, a lép csak 2 plessimeternyi téren kopogtatható, a húgy vegy
elemzése nem ád fehérnyét, a has terjedelme egy 10-ik hónapban levő terhes nőéhez hasonló, a bőr, kü
lönösen a fehér vonalon egyes hegekkel bir. 

A köldök feletti legnagyobb körzet 97 centimeter, a karcznyujtványtól mérve a köldökig 21 cen
tim., a köldöktől a fantájig 42 centim. a köldöktől a jobb oldali melisö felső csiptövisnyujtványig 23 
centim., ugyan onnan a baloldali mellső felső csiptövisnyujtványig 25 centim. Kopogtatás által minden 
irányban egyenletesen tompa hang észlelhető, s a bélhang a csip-keresztcsont egyesliletig sehol sem 
hallható. Ha a beteget hosszabb ideig, sőt órákig is egyik vagy másik oldalára fektettük, hogy agya
nított szabad folyadék esetleges lefolyása által bélhangot kapjunk: ez soha sem akart sikerülni, a tompa 
hang mindig megmaradt, s a belek előbb jelzett helyükön maradtak. Ha egyik kezünket a has \rala
mely részére fektettük, a másikat pedig, ellenkező irányban érintve a hasat, hirtelen elkaptuk, igen tisz
tán lehetett a hullámzást érezni, s a hullámok egy harmadik tenyér által bár mely irányban félreismer
hetlenUl észlelhetők voltak ~ Midőn két kézzel körülfogtuk az egész dagot, mit - a vékony hasfalak 
miatt - könnyen lehetett eszközölni, csekély mértékben eltolhattuk azt helyéből. Egyenetlen vagy 
gumós felület sehol sem volt észrevehető. A szliz hUvely-bemeneten át vizsgálva meg a méhet, ugy 
találtuk, hogy az kissé alantabb feküdt, s jobbról balra volt tolva. A Marion Simsféle két kézzeli vizs
gálat csekélyebb mozgékonyságot eredményezett, mig az ujjat a hüvelyes részre fektetve, a másik kezet 
pedig a méh táján, a fancsontok felett, a hasfalra nyomva s hirtelen elkapva, a Scanzoni által jelzett 
szabad hasviz negatív jeleit vettük észre. Az itt felemlített positiv és negatív jelek folytán a kórisme 
„egyszárú, odanövések nélküli petefészek tömlőre" szólt; s nem véltem csalatkozni, midőn olyannak 
képzeltem, milyet Rokitanszky tanár egy Grafféle tlisző tömlőszerli. kitágulása alatt irt le. Ezen gyanu
sit~som teljesen igazolva lőn a műtét után, melyet april 6-án a legnagyobb lelkesedéssel vittem véghez. 

Miután tanácsosnak tartottam az utolsó havi vérzés után legalább 9 napot várni: a beteget egy 
külön, minden kényelemmel, s jó szolgálattal ellátott szobában helyeztem el. Étkezését 36 órával a 
mlitét előtt csupán folyékony tápanyagokra szorítottam, a műtétei napján pedig, reggel, a belek kitiszti
tása végett egy csőrét nyujtottam neki, szobáját kiszellöztettem, s 21° R eaumurre füttettem. Délelőtt 10 
órakor a beteget egy általam bár rögtönzött, de mégis czélszerü műtői asztalra fektetém, s aztán meg
kezdtük az elkábitást. 

Orvosi gyakorlatomban számtalan műtétet vittem véghez, melyeknél majd mindig a hangyhal-
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vagot használtam, s igy .itéletet is mondhatok e tárgyban, de megvallom - oly gyors s minden ellen
kezés nélkii.l, könnyen beállott és hosszas ideig tartó kábulást, mint ez esetben, még soha sem láttam, s 
hajlandó vagyok mindezt a beteg egyéni kedélynyugalmának tulajdonitani, melyet mind a mlitét előtt, 
mind pedig utána tanusitott. 

A műtét kivitelénél többen voltak segitségemre, de lényeges segédem csak kettő volt. 
Langer tudor a hasfalak egyenletes összenyomását valamint a sebszéleknek a tömlőre való 

illesztését is magára vállalta, hogy megakadályozza egyrészt a belek elöesését másrészt pedig a lég, vér 
és töm~ötartalom benyomulását a hasllregbe. És ö fényesen megoldá föladatát,' ugy hogy e helyen indit
tatva erzem magamat Langer tudor kartársamnak kitlinő és szabatos szolgálataiért sőt mondhatom 
bravourjáért legcollegialisabb köszönetemet kifejezni, mert nagyrészt az ő közbenjárásá~ak köszönhetem 
műtétem kedvező eredményét. 

Pollák tudor barátom és kartársam ki épp ugy a műtét előtt, mint utána is mindig és mindenben 
segitségemre volt becses tanácsaival, a Spencer Wells-féle troicart-t vette magához, mig egy másik kar
társamnak a többi eszközt nyujtottam át. 

. Ezen előkészületek után - a beteg lába közé állva - a hasfal bemetszéséhez fogtam. Pár cen-
timeterrel a köldök alatt, bosszu voualokban mintegy 3 hüvelyknyi hosszuságban a fehér vonalon -
vágtam át a bőrt, rétegenként szétválasztottam az alatta fekvő szöveteket és bönyéket a hashártyáig, 
melyet a bőrnyilásnak megfelelöleg nyitottam meg és tágítottam szét, s nagyrészt a hasfal összeszorítása, 
de nem kevésbé saját nyomása által is csakhamar előtűnt a gyöngyház szürkeségű, edényekkel dusan 
ellátott nagy, egyszárú tömlő. A Spencer Wells-féle szurcsappal belészurva: kéznyomások segitségével 
a savós-nyirkos tömlöbennéket egy csatornán át a közelálló edénybe bocsájtottam. Ezek után a szur
csapot fonalakkal meglehetős erősen kötöttem a még teljesen ki nem ilritett tömlőhöz, miután azt már 
előbb rovátkos részéig elöretolá~, s a tömlőt a szurcsappal egylttt folytonos kéznyomás mellett, könnyli
sz~rrel mellfelé buztam, mely mmt parancsszónak engedelmeskedni látszék, s a fancsontokra feküdve, 
m~ntegy . megakará ju~almazni fáradozásaimat. Csak most fogtam meg az egész tömlőt kezemmel, s 
~md~ddig emeltem, m1g a kocsány kellőleg látható nem volt. Miután lekötöttem: fonalszalagot huztam 
at raJta, hurkot képeztem s egy megbizható segédemnek adtam át rögzítés végett. Erre igen szorgosan 
megmostam kezemet, aztán vegyészileg megtisztitott, ugynevezett decalcinált szivacsokkal a sebet s a 
tömlő ~ocsányát ~ mely.et elővigyázatból még egyszer leköték - Spencer-Wells kocsány szoritójába 

· fektetem. A kocsanyszontót a kocsánynyal együtt pár centimeterrel az alsó sebszöglet fölé helyezvén, 
a varrathoz fogtam. 

. Jóna~ láttam 6 nyol~zas, s 5 felliletes csomósvarratot használni; e mellett minden egyes Petit-
fele peczek kozé ragtapasz-cs1kot tevék, az egész sebet pedig kellő mennyiségű finom, fehér s tisztitott 
gyapottal takartam be, föléje pedig :B.anell kötőt alkalmaztam. A mütettet ezek után magam emeltem le 
az asztalról, s a legcsekélyebb rázkódás nélkiil fektettem a készen álló ágyba. 

. A b.eteg állapota közvetlen a műtét uán a körlilményekhez ·képest kitűnőnek volt mondható, 
legkisebb fájdalomról sem panaszkodott, s friss és vidám volt, rendkivlil dicsérte állapotát, hányingere 
nem volt, s csupán az érverés emelkedett 75-röl 80-ra. 

A kiüritett tömlötartalmat megmérvén, 16 itczényinek találtuk . 
. . April 6-án. Esti 6 órakor. A beteg csöndes és vidám, nem panaszkodik semmiről. Érverés 80. 

Hömerseke 29, R. 2 órát aludt . 

. . 7-én. Reggel. A beteg friss. Érverése 84. Hm. 29. 5. R; a vizelet húgycsap által ürittetik ki. Éjjel 
pár óraig nyugodtan aludt. 

Estve. Állapota mint reggel, csekély izzadás, a has legkevésbé sem érzékeny. Érverése 90. Hm. 
30. vizelet mint reggel. 

8-.án Reggel. Vidám kedély. Érverése 94. Hm. 30. 5. Semmi fájdalom. A kocsány csekély bűzös 
szagot terJeszt. Vizelete búgycsap által távolittatik el. 
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Estve. Érverése 94. Hm. 31 Pár órá.u át jól és tlditően aludt. Levest étvagygyal evett. A htively
böl szurokszerti véralvadék foly. Vizelete mesterségesen tirittetett ki. 

9-én Reggel. Jól érzi magát. Étvágya fölébredt. Tejet iszik. Érverése 102. Hm. 30. 5. A köte
leket szellőztem. 5 Petitféle tüt eltávolitottam. Az első heged és mindenlttt sikertll t. A flanell-kötöt egy 
módositott Scultett-féle készttlék által belyettesitém. 

Estve. Érverés 96. Hm. 29. 9. A vizelet segély nélktil ilrittetik ki. Szelek szabadulnak. Élénk 
étvágy, tartós tiditö álom. A hasban sehol sincs fájdalom, nem feszlilt; a htivelyböl még mindig szurok

szerii vér foly. 
10-én Reggel. E_gész éjjen át jól aludt. Érverése 94. Hm. 30. 4. Vizelet hűgy csappal ment el, 

UrUlése nem volt. 
Estve. Érv: 90. Hm. 30. 4. Etvágya van. 
11-én Reggel. Ma, tehát az 5-ik napon a csomós varratok is eltávolittattak. Az egész seb a ko

csányszoritó alatti varrat kivételével - első hegedéssel gyógyűlt, mely varrat az üszkösödő kocsány 
közelléte miatt szenvedőnek látszik. Ezen hely, ugyszinte a varrat is vas-cblor oldattal mázoltatott be 

Érv: 94. Hm. 30. 3. Széke nincs. 
Estve. A vizelet segély s fájdalom nélkül tlrittetik ki. Érv. 94. Hm. 31. 2. 
12-én Reggel. Vizelet önkényt megy el. Étvágya igen élénk., táplálóbb eledelek után vágyik. Az 

iiszkösödés nem terjed. Ujra vas-chlor oldattal mázoltatik be. Csöre eredménytelen. Érv: 94. Hm. 30. 2. 
Estve. Széke nincs. Érverés és hömérsék mint reggel. 
13-án Reggel. Hosszas jótevő álom. Ricinus olaj-csőre nagy mennyiségű kásás Urlilést okozott. 

Érv. 92. Hm. 30. 1. Az üszkösödés a kocsány szoritún alól kissé tovább terjedt. 
Estve. A beteg az ágyéktáján hnzó fájdalmak felől panaszkodik. Érv: 94. Hm. 31. 1. 
14-én Reggel. Székletétel önkényt állt be. Fájdalma nincs. Éjjele igen csöndes. Vizelete segitség 

nélkül foly. A kocsányszoritó és utolsó peczek eltávolittattak. A kocsány még erősen tapad. Érv. 94. 

Hm. 30 3. 
15-én Reggel. Érv. 86. Hm. 30. 4. Székletétel. Vas-chlor oldat használtatott az üszkösödő helyen. 
Estve. Érv: 84 Hm. 30. 2. Igen jól érzi magát. 
16-án Reggel. Érv. 78. Hcn. 30. 1. Pbenilsav alkalmaztatott az üszkösödő helyre. Húseledel. 

Estve. Érv: 74. Hm. 29. 9. 
17-én Reggel, mint tegnap. 
Estve, mint reggel. , 
18-án Reggel, a seb tisztult s határozottan halad a gyógyulás felé, ugy annyira, hogy 
April 26-án az az 21. nappal a mütét után a sebhely tökéletesen bebegedvén, a beteg a szobát 

elhagyhatta. 
Az épségben eltávolított, s léggel felfűjt tömlőt a magyar királyi tudom. egyetem kártoncztani 

muzeumának adtam át. 

M <tgyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 
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A nöi nemzörészek vérzése, s azok gyógykezelése. 

Dr. Korbélyi Endre 

csákvári urod. orvos, s megyei t. föorvost61. 

A tárgyhoz hűn ragaszkodva, csak is saját gyakorlatomban észlelt néhány érdekesb kóresettel 
akarok mélyen tisztelt ügyfeleim előtt föllépni. Távol legyen tőlem ama merész gondolat, mintha fiata
labb orvos társaimnak kalauzul akarnék szolgálni : tudom én azt jól, hogy a fiatal éber eszme, a nyert 
iskolai elökészitö tudománynyal párosulva, a gyakorlat terén fölmerült nehézségek labyrinthja közt sok
szor révpartra talál; sokszor a jól combinált eszme, a helyzet veszélyessége által szülemlett találékony
ság, párvonalozható a könyvek több évi elméleti buvárlataival. 

A női nemzörészek biztos korjelzéséhez legelőször is a vizsgálat szükséges, mely a látható ré
szeken a tapintás utján szemeinkkel, a láthatlan részeken pedig méhtükörrel, s kéz, s ujjainkkal tör
ténjék, az ujj gyakorlás által mintegy mécset gyujt a sötétség elé. A vizsgálat, s ehhez függesztett 
kóroktan nyomán alkotjuk a kórjelzést, s megállapítjuk az okszerü gyógykezelést. 

De menjünk kívülről befelé : 
a) Itt egy betegnél edénydús setét színű szömölcs gombához hasonló két-ököl nagyságu puha 

dagot látunk, mely a szemérem ajkakat mintegy átövezi, csak a sajka képü ároknál hágy egy kis nyí
lást a méhből jövő fehér folyás kiömlésére, mely dag nem csak a járáskelést gátolja, de idöszakonkinti 
nagyvérzés miatt a beteg életét veszélyezteti. Ha a vérzés egyszerű csilapitása köti le figyelmünket, -
nagyon csalódunk, mert eme neoplasticus dag alkati bujakór lévén, a jég, liquor ferri sesquichlorati 
oldattól kezdve , a causticumok utolsó közlegényéig mind megtagadják szolgálatukat, s az egyszerű 
kalihydrojod belsőleg adagolva, s a szömölcs dagnak iblany festvénynyeli bekenése csodákat mUvel; . 
megszünik lassankint a vérzés, egyes részek elhalnak, s leválnak, s egypár heti béketurés gyümöl
csöt terem. 

b) Amott egy B. községbeli 45 éves asszonynál a nagy szemérem ajkak felső részén a csiklótól 
balra puha tapintatu pyramis alaku véredénydús, rostos sejtekkel bőven ellátott szennyes barna reszelős 
falu vértaplót találtunk, mely gyakori vérzése által az egyénnönek anaemicus küllemet kölcsönzött. Le 
k?tés által alapja g~nyedövé vált, a nélkül, hogy ujabb sarjadzásnak gát vettetett volna, legjobb, s leg
biztosabb szernek aJánlkozván a kés, műtétei által távolittatott el; az alatta képződött, s az arteria pu
dendával kapcsolatban levő edényhálózat oly nagyfoku vérzést támasztott, hogy lekötés, vagy edény 
p?drésröl szó sem lehetett; a tüzes gömbbeli égetés haszontalannak nyilvánult, .. s az egyszerü régi 
ketgarasos, puha vászon lepelybe burkolva, fölé rakott néhány szelet nyomfolttal megtevé hatását. De 
ennek kezelését nem leend fölösleges körülményesen előadni, hisz a compresst folyton kezeinkkel tar
tani kifáradnánk. 

Miként emlitém, az érczlemez fölé 4-5 többrétűen összehajtott vászon nyomfolt rakatik, körül
övezvén, ha más nincs, kendővel a kereszt csipötájat, s elöl meglehetős szorosan megkötjük, egy másik 
kendőt az övből kifolyólag hátulról előre hajtogatunk, s mindkét szélét a nyomfoltok fölött előre vesz
szük, s a fancsontok izesülésénél, vagy fölötte az övhöz kötjük, de ugy, hogy a nyomfoltokat szorosan a 
vérző alaphoz tartsa. 

Ezt ily körülményesen leírni annyiból is szükséges, mert erre még egyszer a méh veszélyes vér
zéseinél visszatérendek. 

Ujdonképletekről lévén szó, nem tartom fölöslegesnek 
c) a habarczféle kinövéseket is megemliteni, melyek jobbára a méhszáj körül, vagy tőle kissé 

befelé fészkelnek, vagy alapjokkal annak üregét kitöltik; a fibroid habarczok sokszor edényes hálózat
t~l szövődnek a méhszáj falához; sokszor tojásdad alakúak, nyomott részük befelé, hegyes részük pedig 
kifelé fordul - ez alaknál van ugyan alkalmazhatósága az écraseurnek, de előbb horgos csipeszszel eme 
fibroidhabarczot kifelé kell vonni, s csak ezután a műtéteit végezni; a többi alakoknál a lekötést min
dég előnyösebbnek tartom. 

d) Vannak vérzések, melyek az életet emésztik, a teng-élet müködését nem csak lehangolják, 
de végkép megszüntetik ; ily esetekben szükséges vizsgálat nyomán az okot kifürkészni, s a gyógyke
zelést e szerint intézni. Egy visszértágulatban szenvedő méhvérzö beteghez vezetnek, megvizsgálván 
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öt - a méh száját zárva találtam, a méh maga puha, de eléggé ruganyos tapintatú, a méhszájkörüli 
hUvelyboltozaton lánczszemkint vala összeforrasztva, itt, ott domborult, puha koszorúalaku edénytágula
tokra akadtam, a circulatio akadálya időközönkint nagyfokú vérv!'lsztést szlil, mely féléven át a tenyész
élet lehangoltságát is beszámítva, figyelmet érdemel. Az ily esetben emeljük az életerőt gyenge vas 
készítményekkel, ezen betegemnél 15-16 foknyi hideg lilö fördöket használtam naponkint kétszer, 
mely szerelés mellett a visszér csomók lappadnak, s végre a vérzés eltünik a láthatárról. 

e) Lassú vérzésről lévén szó, nem tartom érdektelennek egy jobboldali petetömlöben sinlödö nőt 
felemliteni, ki két éven át érezvén a has növekedését, terhesnek mondá magát, de a várt magzat m~g 
mainapig sem sziiletett meg. Megvizsgáltatváu : a méhszáj fél ujkrajczárnyira vala nyitva, mintegy 
porczos körkörös gytirilt képezve, ezen keresztül egyik ujjamat nagynehezen bevezetvén, jobbra egy 
nagy gömbölyded löbögö testet éreztem, balkezemet a megfelelő has falra illesztve, a külső löbögetés, 
a belsővel azonosnak nyilvánult, a nélkül, hogy a bal felen ama határolt dagnak, s tüneményeinek 
nyoma lenne. Az egyénnö már két év óta palástoló szereléssel gidelgeti magát, műtételre nem hajlandó. 
Ha a gyógykezeléssel felhágy, ujra vérzés áll be, lábai savósan felpöffednek, arcza mindinkább elsáp
pad, járás-kelés alatt fuladástól, szivdobogástól lepetik meg, egyszóval a vérszegénységnek minden je· 
lenségei előtérbe lépnek. Belsőleg sulfas ferri oxydulati labdacsokat élvez, helybelileg pedig beföcsken
dezésül Jiquor ferri sesquichlor. vizzel elegyitett, bőven higitott oldatát. Itt a vérzésnek oka az, misze
rint a közös csipvisszér számára szánt edénykék a peténytömlö nyomása miatt a vért vissza nem vezet
hetvén, megrepednek, és vérzenek. 

f) A molák, vagy üszögök vérzése lehet hosszu, de lehet rövid lefolyásu is minöségük szerint. 
Nem akarok a molák physiologicus taglalásába bocsájtkozni, de annyit szabadjon mégis kórjel

zésileg kimondanom ; miszerént a husos mólák a hosszu, az edényes mólák, ugynevezett hydatideak a 
rövid fejlödésüek közé számíttatnak ; azok hosszu. emezek többnyire rohamos vérzéssel köszöntenek be. 

A hosszas vérzéssel párosult, hosszas fejlődésü husos mólák egyikét fölemlíteni annyiból is szük
ségesnek tartom, miután ily eset a gyógyászat terén nem mindennapi. 1864-ik év május 6-án B. köz
ségbe hívattam B. Dávidné urhölgyhöz, a szobába belépvén a nőnek viaszszerü kinézés~ elárulta, misze
rint a kór mélyebb gyökeret vert. Vizsgálat előtt már a házbeliek a kórismét megállapiták, rákos méh 
elfajulásnak keresztelvén azt, miután ugymond méhvérzése ellen másféléven keresztül siker nélkül sze
relteteLt . Semmelveis tanár urtól kért a beteg tanácsot, ki baját méhráknak nevezé; tőlem mondák, csak 
fájdalmai ellen kívánnak csilapitó szert - a sikeres gyógyításról szó sem lehetvén. Vizsgálatot minde
nek előtt előre kelle bocsájtanom, de reményemet korlátolta ama körülmény, miszerint a beteg folyton 
hányt, e szerint folyadékot, sőt csöppeket sem élvezhetett. Egy hét óta vrgtelen fájdalmaktól gyötörte 
tett, melyek a keresztcsont tájon, s a has falaiban, ugy a zsongtalan kitágult méh falaiban valának érez
hetők. A nö 38 éves vala, sohasem szült, a hüvelyboltozatot e szerint simának találtam ; a nyitva levő 
méhszájon keresztül a méhtől elálló, petyhüdt tapintatu idegen testet éreztem, melyet ujjal fölebb tolni 
lehetett, ugyanazt eltávolitván, ismét leereszkedett, ugyanazon irányban folytatólag kipuhatolbattam, 
miszerint ennek folytatása a méh egy részét odább is kitölti. Habarcznak ez nem szokott széke lenni, 
sőt lebenyes méhlepényhez hasonló tapintata sem harczolt e mellett, tehát kizárólagosan mólát gyaní
tottam. A kimerUlt életerő miatt a zsongtalan kitágult méhfalak összehuzódási képességére nem sokat 
számíthattam : legelső teendőm volt a nagy fájdalmakat szlintetni, s az egy hét óta nélkülözött álmat 
létrehozni, mit morphium oldatainak a petefészkek tájáni böralá föcskendezésével eszközöltem, mire 3 
órai álom következett ; ezt ismételvén esti 6 órától 12-ig folyton aludt, minek következése lőn, hogy a 
fájdalom gyérült, a hányás megszünt, s sikerült az ergotint kis adagokban bevétetni, megemlítvén még, 
hogy ennek támogatására a méhbe hideg vizzel elegyített liquor ferri sesquichlor. oldatát föcskendettem. 
Másnap ugyanezen gyógykezelést folytatván ; a föcskendezés folytonos áramának kitett móla rész levált 
a méhről, s bűzösen genyedni kezdett, melynek fölszivódása a méhfalak zsongtalanságát növelé, ekkor 
kihült china füzetet vettem a víz helyett, mire a bűzös kifolyás is csökkent. Három nap mulva már felé
nél több levált, s a kitágult méhszáj a hozzáférhetést nem gátolván, ujjaimmal a többi részt is leválasz
tám, s közel két évi szenvedés után a rákosdag helyett 3 fontnyi húsos móla feküdt szemeink előtt. 

Azonban méltán sújthatna a kritika, hatán átalánosságban ki merném mondani, miszerént húsos 
mólák mind hosszas fejlödésüek. Lehetnek ezek is olyanok, miszerént 2-3 hónapi kifejlődésük után 
rohamos vérzéssel köszöntenek be ; minthogy tehát nem kizárólagos szabályt állitottam - s nem is 
lehet a termény születése előtt tökéletesen meghatározni a móla faját ; - de a lassu vagy rohamos vér
zés szerint, a beteg jobbra fordulta módosul - e szerint a gyógykezelésnek is módosulni kell. 

g) A rohamos vérzés, mely a móla bydatideánál beáll - s a beteg életét fenyegeti, nem szabad 
tétovázás - vagy hosszas belső szereléssel várni, mert 1-2 napi erős rohamok véget vethetnek a beteg 
életének. A hószám folyás is lehet rohamos, d.e ezt gyógykezelés alá tartozónak csak azon esetben tar
tom, ha rendes tartalmát áthaladva, 10-14 napon tul is mint vérfolyás mutatja magát. 

22* 
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A mólák, melyeknél néhány hónapon át a hószám kimarad, egészen más alaku vérzést eredmé
nyeznek, a gyógykezelés is változik. 

A rohamos vérzésnél szabad ugyan, sőt szükséges is secale cornutum adagolásával előtérbe lépni 
- de a hol móla hydatideat gyanitunk - vagy akár elvetélés, vagy a méhlepény leválása által a kora 
szülésnél életet veszélyeztető vérzés áll be - ha a belső szerelés nem termi meg gyümölcsét akkor a 
hideg föcskendezés folytonos áramát használjuk - de ha a hószámfolyás csak két három hón~pig nem 
mutatkozik, s ekkor rohamos vérzés az egyénnőt veszélylyel fenyegeti - akkor m'inden halogatás nél
kül dugaszolást használunk - olyformán, hogy a hosszukásra csavart vászon szeletnek a méhszáj felé 
hajló rés_z~ .vékonya?.b, a hUvelyen kere~-~tül kifelé álló pedig vastagabb le9-yen, ugy hogy tökéletesen 
megfes~ülJön, ezt konnye~. behelyezhe~JLlk; - hanem 4-5 dar~b összehajtott vászon nyomfoltot kell 
még k1vUlről a dugasz föle alkalmazm, és a b) pont alatt fölemhtett s keszkenőkkel rögtönzött övhöz 
szinte kendővel nyomni - és hozzákötni. ' 

Ha emez egyszerü készletü dugasz odaerősitett nyomfoltok nélkül alkalmaztatik a vérroham ál-
tal mindannyiszor kilökethetik - s eredményt nem látunk - a beteg el is vérezhet. ' 

. h) ~~tra van ~ég. rövide!l megemliteni ~zo~ vérzéseket, melyek a terhesség alatt létrejönnek -
hova egyébuant a mólak is szám1ttatnak - tovabba vérzés állhat be szülés alatt - a gyermek meg
születése után, a midőn még a méhlepény le nem vált. - És végtére vérzés köszönthet be a gyermek és 
méhlepény megszületése után. ' 

A szülés alatt többnyire a méhlepénynek korai leválása, és előesése· okozhatja a vérzést, a gyer
mek születése után, ha azonnal a méhlepény meg nem születik, s egyrésze leválván - az edényszakadé
k?kból n~gy m.ennyi.ségü visszeres .vér ömlik; - akkor a méhlepényt bármily magasan fek~zik, le kell 
val~szt.am, s k1venm. . Ha már ez is megszületett, s a zsongtalan méhfalak összehuzódása késik, s nagy 
foku verzés áll be - itt sem lehet belső szereléssel az időt tölteni, hanem a már említett mód szerint a 
dugaszolást compressel k~ll alkalma~ni; e~t a sok orvos á.Ital .használt Colpeurynternél is előnyösebb
nek tartom, mert erre mmden falusi bábat meglehetne tamtam ; s ezek kézügyessége, s a rögtön foga
natba; vet~ dug~~~!ás által sok vérző anyát l~hetne életbentartani; nem szólok itt ama helyekről, hol 
orvosi se~1tség rogto.n k~pható, d.e szólok a~a tavol fekvő helyekről, hová orvost majd a távolság nehéz
sége, maJd az a~yag1. szu~ség m1~tt nem vihetnek. Vagy ha az orvos rendelkezik és Colpeurynterrel, 
míg a beteg seg1tségere siet, addig 4- 5 óra elfolyhat, s a beteg megszünt élni. 

. ~~ ~z orvosi gyakorlat terén egy sz~ksél?es mozzanat, melylyel naponkint találkozhatunk, s ha 
ezt elsaJatitJuk - s a bábákkal kellően betamttatJuk - a helyzet veszélyessége nem hozhat benni1nket 
zavarba, s egyszerü alkalmazhatósága rögtön sikert eredményez. 

„ yannak sokan, kik ezen emlitett dugaszolástól eredményt nem remélnek, azt állitván, hogy a 
szulés utan be~llott vérzés rohamnál a dugaszolás után belső vérzés állhat be: ezek nagyon csalatkoz
nak, .mert. a k.1 a méh~ek haránt, s hosszanti rostjait ismeri, nem hiheti, hogy a beállott vérzés a méhet 
ann~ira k1tág1taná? .. m1szerént repedés ~llan::i be ; de másodszor a dugasznak a méhszájhoz nyuló része 
a mehet foly~o~os osszehu~ódásra készteti, m1 a dugaszolásnak csak előnyére szolgál; harmadszor a fé
lelem megszumk az orvosi segitség közbelépésével, ha tudni illik az által előbb a folytonos hideg föcs
kendezési áram foganatosittatik. 

Minthogy értekezésem czéljául a gyógyítható vérzéseket tüztem ki - azért a gyógyithatlan rá
kos méh dagok vérzéséről ez alkalommal mit sem szólok. 
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Az önszenvi látatágulat viszonya az együttérz- éz háromosztatú ideg 
bántalmaihoz. 

Mayer Ignácz tr-t6l, 

Fe lső-Ausztriában . 

Mivel az önszenvi látatágulat (mydriasis idiopathica), mely minden egyéb észrevehető szembán
talom nélkül lép fel, - s ezért attól, mely a harmadik ideg hűdésének tünetét képezi, vagy mely a fekete 
mórt kíséri, jól megkülönböztetendő, - egészben véve ritkább kóralak, és a baj legközelebbi oka egyes 
esetekben rejtélyes, bátorkodom a tisztelt szakosztályt néhány, az utóbbi évek alatt általam észlelt eset
rő l tudósitani, és néhány kórtani észrevételt hozzá csatolni. 

Tizenegy észlelt eset közUl háromnál lépett fel egyoldali látatágulat heves erőművi behatás kö
vetkeztében. Az egyik esetben t. i. egy a szemet érő vasdarab folytán a tiilkhártya és a sugártest meg
sérült, a láta kitágúlt és a szivárványhártya külső részlete besülyedt, a másik két esetben a látatágulat 
a szem környékén szenvedett ütések következménye volt s ezek egyikében belső vérzéssel volt egybeköt
ve, minek folytán összes szemképletilob (panophthalmitis) keletkezett. 

Az ily esetek magyarázata általában nem nehéz, mivel felvehetjük, hogy a bántalom a sugártest 
néhány idegágának megszakadásán vagy hűdésén alapszik. 

Homályosabb volt előttem egy más esetnek magyarázata, melyben egy fiatal leánynál, ki egy 
izzó vasdarabbal szaruhártyáját igen kis téren és nagyon fölliletesen megégette, s kit a szenvedett sérü
lés után egy óra múlva láttam, tizenkét óra hosszant tartó látatágulat lépett fel. Ez annál szembeötlöb b, 
mivel épen a látatágulat gyógyitására a szaruhártya etetését (tehát izgatását) ajánlották. Szabályszerü
leg azon esetekben, hol a láttatágulat nem a sugártest egyes részletének vagy idegeinek elszakadásán 
alapszik, az nemsokára ehnulik; azonban ismerek egy férfit, ki évek előtt szeme környékén ütést szen
vedett, mit az ötödik ideg nagyfokú izgatottsága és fényiszony is követett, s kinél ennek folytán egyol
dali látatágulat keletkezett, mely még most is fenn áll. 

Néhány más eset, melyeket röviden emliteni akarok, a látatágulat közelebbi viszonyát tünteti 
fel az ötödik ideg (nerv. quintus) és az egylittérzideg (nerv. sympathicus) bántalmával. lgy egy 12 
éves görvélyes, izgékony jellegű leány bal szemén köthártyalobban szenvedett, nála látatágulat lépett 
fel , mely azonban elmúlt s csak hevesebb ideges inger következtében jelentkezett ujra. 

Egy, mintegy 20 éves hajadon hosszabb időn át a háromosztatu ideg (nerv. trigeminus) izgúlt
ságában szenvedett, mely a szemhéjak gyöngéd rángásaiban és mindkét szemteke körül érzett bizsergő 
fájdalomban nyilvánúlt, s olykor szédelgés és hányingertől kísértetett. Nemsokára rövid ideig tartó lá
tatágulat következett be, keringő színes felhők látása által kísérve. Ezen állapot naponkint 4-5-ször 
lépett fel, ó vagy több perczen át tartott, s leginkább akkor is métlődött, ha a szemek közel fekvő tár
gyak szemlélésével foglalkoztak. A nyakcsigolyák táj ára alkalmazott nyomásra kissé érzékeny volt és 
a szemek könyezetében rángó érzést keltett. Belső és ktilső különféle szerek sikertelen használata után 
az állandó áram többszöri alkalmazása által czélt értem. 

„ Némi hasonlatosságot egy más eset nyujt, mely egy 32 éves, szintén kissé gyönge pórleányt il
let. 0 négy hónap óta sokat sírt, gyöngélkedő volt, fejfájás által gyakran gyötörtetett és havi vérzése 
gyér volt. Nála a látatágulat csupán a jobb szemre szorítkozott mindkét oldali köthártyalob által kisér
ve. Ezenkivül szaggató fájdalmakról panaszkodott, melyek a tarkóról a fejen át a szemekig sugárzot.tak 
ki, szemében belső nyomást érzett, a gyertya világ sárga golyóként tünt fel, hosszabb szemlélődés után 
a tárgyak k.isebbedni látszottak előtte és szemeit összehúzódni képzelte. A legfelső nyakcsigolyára al
kalmazott nyomás ez esetben is fájdalmas volt. 

. Egy 16 éves, virágzó küllemű, de gyakrabban szivdobogásról, szédelgésröl és fejfájásr ól pana
szolkodó pórleány alkalmazkodási láttompultságban szenvedett; 1/ 24 H. azaz túllátméret volt jelen. 

Mindkét szem látatágulatot mutatott, e mellett kiilönösen rnűl eges világit ásnál szines karikákat 
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látott s különösen este mindkét szemgödör alatti tájon szaggató fájdalmakat érzett. E fájdalmak megszün
tével a látatágulat is elttint. 

Végre még egy 24 éves, különben ép küllemű hajadonnál észlelt esetet emlitek, kinél minden 
fájdalom nélkül, csupán bő könnyezés után 24 órával előbb, mintsem láttam volna, bal oldalt látatágu
lat lépett fel. A látatágulatnak nála semmi világos okát sem találhattam, állitása szerint fejfájása gyak
rabban volt és orra is gyakrabban vérzett. Itt calabar papiros betételénél egyebet nem alkalmaztam s a 
következő napon a látatágulat nyomtalanul eltünt. 

Az említett esetek, valamint egyéb az irodalomban ismeretes észleletek oda utalnak, hogy bizo
nyos esetekben a háromosztatú- vagy együtérzideg és a gerinczagy felsőbb részletének netaláni bántal
mára figyelmesek legyünk. Budge és Waller élettanárok kimutatták, hogy a szivárványhártya hosszanti 
izomrostjai beidegzésliket az egytittérzideg nyaki részletéből, még pedig annak hüvelyében foglalt ideg
rostok által nyerik, melyek a gerinczagyból az els ő nyak- és 6-ik hátcsigolya közt erednek ; azért ne
veztetett e részlet általuk „centrum cilio-spinale"-nek. Ennélfogva lehetséges, hogy e tájra hatott ktilerő
szak (Trauma) ilyetén befolyást gyakorolhat a szivárvány hártya összehúzódási ttineteire, mint azt egy 
Dauve tr. által Marseille-ben leírt, mindkét szemen jelentkezett látatágulatnak esete is mutatja, mely 
a hatodik nyakcl\igolyának tökéletlen fi czamát kisérte. 

Az együttérzidegnek az 1-sö nyaki duczon felül kezdett és további lefutásában a sugárducz-ig 
eszközölt izgatás következtében a láta tágűl, de a mellkasi és hasi részlet (pars thoracica et abdominalis) 
izgatása azt nem eredményezi; hogy azonban a gerinczagyra visszahajlás utján a láta kitágúl, egyes ta
pasztalatok többször bebizonyiták , én is emlékszem egy esetre, melyben epekőzsábánál egy fájdalom 
roham alatt feltünö de ismét elmuló látatágulat lépett fel. . 

A háromosztatű ideg izgatásából eredett látatágulat az együttérzideg azon rostjaiban keltett 
visszahajlásból (Reflex) magyarázható, melyek által a háromosztatú ideg a fej edényeinek mozgató rost
jaival (vasomotorische Fasern der Kopfgef'ásse) közlekedik. Donders kísérlete szerint az ötödik ideg át
metszése után az' együttérzidegre alkalmazott inger következtében látatágulat lépett fel, hanem sokkal 
kisebb fokban, mintha a háromosztatú ideg át nem metszetett volna. A mint ezen kisérletből kiviláglik az 
ötödik ideg befolyása az együttérzideg látatágitó aatására: akként magyarázható az is, hogy miért áll 
b~ látatágulat rokonszenvi fejzsábánál (hernicrania sympathica), nagyobb sérülések után bekövetkező 
k1mertilésnél, vagy kiterjedtebb égett sebeknél is. 
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Az Aug·ust. 28-ikán d. e. 8 órakor tartott 4-ik ülés jegyzökönyve. 

1., Dr. K a t o n a G é z a felolvassa a köv. czimü értekezését: „ A 
süritett levegőnek élet és gyógytani hatásáról s a légst~r~tö .~észülékekről," 
melyben az élettani hatást a következő pontokban áll11Ja ossze : 

l.) hatás a halló szervre. 
2.) a légzés gyérül és könnyebbül. 
~.) a vérforgás lassubb és egyenlőbb lesz. „ 

4.) a környi vértolulások és pangások megszunnek. 
5.) A bé5r és tüdők felületén kevesebb lesz a ~ipárolgás. 
6.) Az anyagcsere és a test táplálása növekedik. . „ - . 

Hasznosnak tartja a süritett levegőt a légző szervek 1dult h~.ruta1-
nál, a gümöi:;ödés kezdetén, emphysemában, az Eustachkürt és dobur hu-

rutjá.ban. · , k á Vé "l 
Leirja azután a Zsófiafürdőben lev~ lég~üntő ama: t. „ ~~ 

azon óhajtását fejezi ki, vajha hazánkban is álhttatnék fel ily légsuntő 

minél előbb . Jelen értekezést a szakosztály köszönettel fogadta és az évkönyv-

be felvétetni határozta. *) 
2.) A tegnapi és mai ülések jegyzőkönyvei felolvastatván hitelesittettek. 

Kelt Egerben 1868 August 28-ikán 

D1· Lengyel Endre s. k. 
~zakosztá l yi elnök. 

*) Az értekezés kézirntát ismétdt fe lkérései fo lytán sem kaphatta meg a 

jegyzette 

Dr. Raisz Gedeon. , 
szak osztályi j egyzö. 

Dr. Horváth György 
szakosztályi j egyző. 

Szerk. 
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II. 

ÁLLAMORVOSTANI SZAKOSZTÁLY. 

Az August. 25-én tartott elsö ülés jegyzökönyve. 

Elnök : K o v á e s S e b e s t é n y E n d r e t r. 
Jegyzők: K o r b é 1 y i Endre és 01 áh Gy u 1 a t r o k. 

Az ülés délelőtti 11. órakor vette kezdetét a lyceum épületében. 
1. Az egyhangulag megválasztott elnök, mielőtt székét elfoglalná, 

meleg szavakban mond köszönetet a szakosztály tagjainak iránta tanusi-
tott figyelme, s bizalmáért. 

mire a szakosztály ismételt szives éljenekkel üdvözli elnökét. 

2. Ambró János orvos tr. Nagy-Kún Kis-Újszállás, és környéké
nek betegségi viszonyairól olvas fel egy érdekes előadást, tétel~i~ követ
kezőkben állitja elő: a) Kisújszálláson, s vidékén a halálozás Jóval na
gyobb, mint a minőt a természeti törvények, s járványos befolyások 
eredményeznek; b) mocsárgerji láz fellépésével az alkati betegségek alább 
szállnak, e) az ép élettani egészség ritkább; viszonylagos egés~sége~ek 
között főkép a nőnemnél, gyermek és fiatalabb korban az anae~icus Jel
leg el6térbe lép, d) a nép medicai nézetei leginkább Stoll iskoláJának fe
lelnek meg, é) a sérülések folytán támadt változásoknak l~folyása ke_llő 
vigyázat mellett e vidéken aránylag igen kedvező. f) azon viszony tekm
tetében, a mely az állam, megye, és község, ugy az ~gyes polgárok, s az 
orvos közt létezik, rendkivüli fogalomzavar uralkodik, melyre nézve az 
orvosi rend megvárja, hogy kísérlet tétessék, ezek mihamarábbi méltá-
nyos megoldására. . 

Ambró János tr. érdekes előadását a szakosztály Batizfalvy Soma 
tr. ajánlatára egyhangulag elfogadta. Kövessy Fer~~cz tr. fehé!·megyei ~ö
orvos megyéjéből a szülészet körüli hiányokat emht1 meg; a kisdedek ~ozt 
nagymérvii halandóságot az okleveles bábák hiányában. s a közeg észségi or-
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ganumok által egyszerü bizonyitványnyal ellátott községi bábák tudatlansá
gában keresi. Bódogh Albert, és ~zabó Mihály trok inditványozzák, misze
rint kívánatos volna, a népnevelés mellett a bábáknak közköltségeni kiké
peztetése, de mindaddig, mig a fennálló rendszabályok helyett ujabbak 
életbe nem lépnek, a közegészségi megyei főorvos által tanitott bábák is 
alkalmaztassanak. SL.óltak e tárgyhoz még Oláh, Bécsi, Madarász trok. 
Mikre Knöpfler Vilmos tr; következőkben válaszol: Mielőtt Magyarhon
ban a tervbe vett. 4. szülészi kóroda fölállittatnék, addig is szükséges len
ne Erdély példáJára közköltségen, vagy ösztöndíjak kitüzésével bábá
kat tanittatni, mit a szakülés szorgalmazva, a n. méltóságú ministeriurn
hoz fölterjesztetni ohajt. 

Halász Géza tr. Óhajtja, miszerint mind a bábák ügye, mind 
egyéb, a közegészségügyre vonatkozó még az ülésszak alatt elökerü
lendő indítványok kérelem alakjában formulázva terjesztessenek a n. 
mélt6ságu m. k. Ministerium elé, nem pedig különállólag, hisz a bábák, 
ügye a közegészség ügyi rendezésben bennfoglaltatik. 

Mire a gyülés 1 órakor délután szétoszlott. 

Kelt Egerben Aug. 27-én 1868 

Dr. Korbélyi Endre, 
Dr. Oláh Gyula, 

jegyzök. 

Dr. Kovács Sebestény }j}n,dre, 
elnök. 

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 23 
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Némely észrevételek Nagykun- Kisujszállás és környékének betegségi 
s halálozási viszonyairól. 

Ambro János 

01·vos- sebész szülész, Kisujszállás város orvosától. 

A vándor orvosi gyliléseknek eg 'k f 1 d · · · lesztése. . - Természetes h yi e. a ata az . orszag egyes vidékei orvosi statisticájának fej-
birnak értékkel azoknak' o~~t ~gymással összehason.htó csoportokban összeállitott szabatos adatok 
szándékom volt,Kisujszáll;:~ v~d~~~e~ert a tett~eges allapot.ot. azok ~öze~~tik. meg .. - Jelen gylilésre 
vonatkozó adatokkal foglal t k dt betegségi s halálozási viszonyait eloterJesztem, de a mint az ide 
lenne egyéb értéktelen halm~zo:ái° m:~' a a:~~li~~~g;lőződélsre jöttedm' ho.gy a munka: hasz.talan, s nem 

I csak h" . '. oz e en e em, az a atok elethüsége hiányzik. 
után induf!a, bátor~~'lo: ~e~r;;:e~~te;:z~~eb~e~á~zóiv~ ~is körr? szorítkozott gyakorlatom benyomása 
zólag némely észrevételeket előterjeszteni. s a oz si viszonyai tárgyában a lefolyt 14 évre vonatko-

I. Tétel. 

Kisujszálláson s vidékén a halálozás J6val na obb mi t - " , · 
eredményeznek; az általános évi halálozás ;y , n a minot a terme~zeti. törvén'/Jek s Járványos befolyások 

ismét J6val nagyobb a különbség m. t . "a népe;sé~ egyes korosztalyainak viszonylagos halálozása közt 
' in a mino az em eri szervezet különböző korszerinti sajátságaiból ered. 

Vannak helyi, társadalmi kártékony bef' 1 · k 1 k · ~zeknek lehető kimeritö alapos felfedezésére első~ ~~~~üÍö~he lie a 1 vidék ~en.des h~lálozását fokozzák ; 
ertö, - lehetőleg élethű constatirozása E tár' r . „z. e en ~ ~m a alal okamak, szabatos szak
kozó rendszabályokat közegeket létesite . ~y ~ ~osi „s kozigazgat~si. A hat.alom teendője erre vonat
tani. Az országos e észsé ti i ta m' a u om~?Y•. az orvosi rend feladata az elveket megállapi-

~~:~~:désf::kh~~d~á~ts~:!f ~~l~~~~~::!~~1~::~~~tlft~t~11:~:~~~· ~~;t;:f ::!~é1~t~1s~~.:g;~~ ~~~~ 
részletek több koholmányt tartalmaznak, mint valót. aszonna argya n:; a Jelenleg meglevő alapon a 

Némely általános adatok : 

Kisujszálláson az 1855-1867 s 'g 13 · J t „ · ?~~lozás. ezen _időszakban 358 lélek. A ~aiossá:vö:s:~s ::á~~z:~r~l~!fg1za;0 4Jgg Célek ,i az átlagos évi 
m abb több m~nt kevesebb, de hiteles összeírás hiányzik.) E szerint 28 élőre e'gy ha1:1:::~ nem pontos, 

lehet öss~!?a:;~t~~~~~::~:~!~~l~v;~éJ~:lafo:!~!ro~ko~ók~lföl~~ város~~ világvár~sokkal ~emmiben sem 
az egészség s élettartamra nézve mi th " ?zas e i.n et en. ig a mezei csendes foglalatosság 
a priori legkedvez "bb dd' ' bn . ofy a te~ti,„szelle~! s kedél!i életet aránylag legkevésbbé zavarja, 
feszitése a rohamo~ t~v~k ig a: em ens g nagy kozpontJam a testi s szellemi tehetségek tulságos meg-
dezések 1által egyre fokozóed:i~ ;~li~~~~~~é'i~:~ e::~·e eg?~:st felüln;iuló v~rseny, a .mindenn~pi újfelfe-
e&'ész élet a természettől mindinkább elüt': ~ t s,·k:l a rt n~m ismerő é!vezetvagy ~tb. to~ytán: az 
rrnly nagy k:Ulönbség. es ei t anomaha - s mégis halandósag tekmtetében 
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Az 1865 évben 

Bécsben meghalt 47,982 e szerint 1 halál eset 
Párisban " 51,285 „ „ „ „ „ 
New-Yorkban 25,645 „ „ „ „ „ 
Londonban „ 73,460 „ „ 

Lásd: Gazette des Hőpitaux 1867 év foly 11 sz. " " " 
Dr. Vachel De !a mortalité générale a Paris a 
Londre, a Vienne et a New-York en 1865. 

31.4 élőre 
36.3 " 
40 

" 41.2 " 

. Ige~, mert a kár~ékony helyi s társadalmi viszonyok az emberiség ezen központjain vizsgálat s ja-
v1tás ~árl?.y~i ; a~ eredmeny hango~an szól , hogy a betegeskedés s halálozás okainak f~rkészése mily 
gyümölcsoző. há!adatos tevékenységi tér, s szól egyszersmind a hygiena nagyszerü hordereje mellett. 

. E vidék ~al~ndósága legérzékenyebb mérve elhagyatott, nyomorult hygieniai állapotunknak. A 
~elyi, s .társadalmi viszonyokban rejlö kóroknak az észszerü hygieniai intézkedések életbeléptetése, az 
ertelem, akarat egylittes müködése által sok részben lassan de fokozatosan tehetők ártalmatlanokká„ 
A népnevelés, az egyes családok körére, · egész vidékek, országokra kiterjeszkedő hygeniai javitások, 
or~os-rendőri humanisticus intézkedések életbeléptetése által, Angol, Franczia, Német stb. országokban e 
szazadban a halálozás fokonként csökken, s ennek arányában a középéletkor nevekedésben van. Leverő, 
hogy e téren nálunk inkább retrograd lépés tapasztalható, mintsem haladás. 

. Az 1854-1867 tehát 14 év alatt a halva sztilöttek száma 217, vagy is egy évben 15
1

/ 2 OJo. E szá
mot adják az egyházi anyakönyvek, de a valóság jóval nagyobb. Kora szülött, halott magzat a halott 
kémlő tudta nélkül a történetesen levő más halottal rendesen eltemettetik, s igy annak sehol semmi 
nyoma. Az abortus nagyon gyakori jelenség. 

Ezen időszakban egy éves korig meghalt 1377, tehát egy évben 91 ; a mi a sztilötteknek csak-
nem egy negyede. 1-5 évig meghalt 1137, egy évben 81, s igy a halandóság 5 éves életkorig az összes 
halandóságnak csaknem felét teszi [35S - (91+81=172) = 186]. Itt csak a csecsemők halandóságának 
főbb okait említem : 

1. Az élet első heteiben a tiszta enyhe levegő helyett a csecEemők, a magzatszurok, a köldök-
zsinór evesedése, piszkos gyermekruha, a gyermekágyi tisztulás, s a szokásos látogatások által fertőzött 
szoba légkörében vannak. 

2. Keresztelésnél az idő nem vétetik tekintetbe ; hideg, szeles, esős, nyári forró időben a cse-
csemők messze tanyákról hozatnak be; ezen gyakorlat mennyire ütközik az emberiség érdekébe, fejte-

getni felesleges. 
3. A szokásos bepólyázás a mellkast összenyomja, a lélekzést akadályozza, s igya hörgök, ttidők 

bántalmaira, melyekre az élet első hónapjaiban oly kiváló hajlam van, igen gyakori okot szolgáltat. 
4. Dajka általi szoptatás csak kényszerűség szülte ritka kivétel, általános, dicséretes szokás az 

önszoptatás. Azonban nőink kiváló kórjellege a vérhiátiyosság. Mellőzve más ebböl származó számtalan 
proteus kórtuneményeket, itt csak a mennyi- s minőségére nézve elégtelen tejelválasztást hozom fel. -
Az anyák kényszerítve vannak a csecsemők korai étkezésére. Az alkalmazott étkeztetés az élet első 
hónapjaiban az emésztési szervek működési állapotjának nem felel meg; az eledelek nincsenek arányban 
a csecsemőszervezettel, az eledelekben hiányzanak a csecsemő-szervezet kifejlődéséhez megkivántató 
lényeges elemek, ellenben tulmértékben tartalmaznak át nem hasonlitható emészthetlen elemeket, minek 
következménye a gyomor-, bélbeli bántalmak. A csecsemők egy része ezeknek esik áldozatul, a megma
radóknak csekély száma elsatnyul, a közbelépő kórokok iránti fogékonyság nagyobb, a szervezet ellen
hatási képessége ellenben kevesebb s így közvetve a közbelépő bántalmak lefolyására, kedvezőtlen ha-
tása sokáig fenntartatik. · 

5. Egészséges, korának megfelelő s elegendő táplálékkal táplált gyermel~ többnyire nyugodt; 
sir mikor éhezik,1 vagy tisztátalan, vagy beteg. Ellenben a kellő táplálék hiányában a gyermek foly
tonosan nyugtalankodik s sir, mert v6ltaképen beteg; - az anyák kinzó szorultságokban veszélyes empi-
rismushoz, concentrált mákfejfözet gyakori adagolásához folyamodnak. 1 

6. A hygiena egyszerü elvei normalis physiologicus állapotban nem jönnek alkalmazásba, annál 
kevésbé a kóros állapotban. Az anyák a gyermekbetegsé"gekben az orvoshoz ritkán, kivételesen folya-
modnak, a veszélyes empirismus, kuruzsolás e téren legelterjedettebb. • 

Az igazi érdeknélküli anyai szeretet , őszinte feláldozás nemcsak egyes szabalmazottak sajátja, 
ellenkezőleg az elkorcsosult rideg, szivnélktili számítás a ritka eset. Hiányzik a hygiena elemi szabályai
nak ismerete ; józan értelem magában nem elegendő a megrögzött szokásokkal törni, egyedül a korsze
rűbb népneveléstöl várható, hogy a nép zöménél az étrend egyszerli elvei öntudatos, gylimölcsöző meg-

győződésre jussanak. ~3* 

1 
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II. Tétel. 

A k<frnemtö, a betegségi alkat változott. 

Az 185"-ik évig a malaria-láz volt a pathognomonicus jelleg. E vidék 18513-ig a Tiszának csak
nem évenkint ismétlődő áradásai által posványos volt, s a mocsár gerj fertőztetése következtében a ma
laria-láz tájkórilag uralkodott. A fertőzés behatásának minden kor, nem, alkat egyiránt ki volt téve s 
a malária a váltóláz egyszerű formáitól kezdve a szabvány minden változatai az álarczos alább- s félb;n
hagyó lázig, szórványosan a veszélyes s kísért váltó lázak (szunykóros, der~esztő őrjö~gési nehézkóri 
gutaütési, tüdő s mellhártya-lobbal társult) előfordultak. A váltólázi idült kórsedyv s ennek következ~ 
ményei a .. vizvérüség, vizkór, a lép, máj vese elfajulása, a slily gyakori jelenségek voltak. 

Onkénytes gyógyulások előjöttek gyakrabban, azonban kisebb nagyobb időközökbeni félbesza
kadásokkal, a bántalom hónapokon, sőt éveken keresztül huzódva. 

A mocsár gerjláz ezen ujabb nyilvánulásai, a félbenszakadások után fellépő lázrohamok nem 
azonosíthatók a más lázas s lobos bántalmak visszaesésével. Az ismétlődő lázroham nem uj bántalom, 
hanem ujabb nyilvánulása ugyanazon bántalomnak, melynek oka - a mocsár gerj - a szervezetben 
lappang, daczára, hogy egy ideig látszólagosan az egészség egyensulya megzavarva nincsen. 

A kórok ezen lappangása a különböző alakjai által lényegében ugyanazon egy bántalomnak 
(zsábák, félbe- alább-hagyó folytonos stb.) a malária-láz némi analogiát mutat a kórvegyekkel p. o. a 
syphilissel. Ezen magaviselet kórszármazási s gyógyeljárási tekintetben fontos, a malaria láznak szo
katlanabb, rendes alakjaitól elütő nyilvánulásai c~ak ezen az uton értelmezhetők helyesen, s kezelhetők 
sikeresen. 

Szórványosan előjövő egyes bántalmak kifejezett szabványos sulyosbodást s alábbhagyást mu
tattak. Nyári hónapokban ezen években a vérhas nagyobb kiterjedésben lépett fel, a follicularis bánta
lom volt a tulnyomó. · · 

Sajnos hogy exact, birálatot kiálló, számbeli adatokat nem hozhatok fel, s csak hiányos jegyze
teim s néhány tisztelt kartárs e tárgyu eszmecseréje alapján hozom szóba a kórtan egyik nagy kérdését 
a malarialáz, a typhus s tuberculosis közti antagonismust illetőleg. Az ujabb classicus kórtani irók egy
hang:ulag odanyilatkoznak, hogy a Typhus exanthematicus és Febricula gyakran, az lleotyphus ritkáb
b~n JÖn elő a malaria vidéken egyidejűleg a malária lázzal, s számos hiteles adatok alapján ugy az idő, 
mmt a helyre vonatkozó antagonismust kizárják. 1854-ben két Morvaországból jövő vasuti napszámos 
egy pár nap megérkezése után Typhusban megbetegedett. E két behurczolt esetet kivéve 1862-ig, ki
fejezett tünetöszlettel ellátott Typhust nem tapasztaltam ; más bántalmak folya mában azonban status 
typhosussal gyakran találkoztam. 

Ezen időben részint szórványosan 1858 ban, s 1860-ban nagyobb kiterjedésben, a nélkül azonban, 
hogy az észlelésemre jutott esetek számából járványos fellépést felvenni igazolva lennék, egy kórképpel 
találkoztam, a mely a tunetöszletre nézve sok részben a Typhus első hetében előjövő kórképhez hasonli
tott, de a további lefolyás a kifejezett Typhustól lényegesen eltérő volt. E kórkép főbb vonásaiban élet
hün van ecsetelve Niemeyer classicus művében a hasi hagymázról szóló fejezetben . A szerencsétlen em
l~kez.etü 1863-ik év tavaszán, s az 1866-ik év őszi, 1867-ik év téli hónapjaiban ezen bántalom járványos 
k1terJedés~~n lépett fel, s ezen járványokban az abdominaltyphus classsicus eseteivel nem ritkán talál
koztam. Oszintén megvallom, hogy az emlitett határozatlan kórkép kórtani dignitását csak ezen jár
ványok észlelése, s Lebert, Griesinger, Niemeyer idevonatkozó munkáinak tanulmányozása által fogtam 
fel ér~emileg. E bántalom a Typhushoz azon viszonyban van, mint az álhimlő a hólyagos himlőhöz, a 
cholerma a choleráho:.JJ; ez az a melyet Griesinger Febricula, Lebert abortivtyphus, Davasse synocha, 
Pfeufer Febris typhoides, a francziák fivére muqueuse, mások mint Febris gastrica, Febris gastro
rheumatica, Febris ephemera, Febris continua, simplex stb. tárgyalják. Griesinger gazdag öntapaszta
lásán alapuló s criticai szellem ti mesteri müvében e tárgyról igy nyilatkozik: 

„ Trotz ihrer Haufigkeit gehören diese Fieber zu den am allerwenigsten studirten Krankheitpro
cessen, ja sie wurden in der localisirenden Richtung der neueren Medicin zum theil ganz übergegangen 
und gelliugnet, weil man sie gar keiner Organerkrankung zu schreiben konnte." Tovább: „als man die 
pathologisch anatomischen Veranderungen des Ileotyphus kennen gelernt hatte, wurden diese Fieber, 
weil i~men diese Veranderungen nicht zu kommen, ganzlich vom Typhus getrennt, gewiss unter stiller Pro
testation manches in Epidemien erfahrenen Arztes, und nicht zum Vortheile der Sache. - Die meisten 
Falle dieser Art wurden nun als „gastrische Fieber und mit weiterer Ausbildung von Localisationshypo
thesen als blosse „febrile gastrische Catarrhe" aufgefasst, und so vollends alles zusammenhanges mit dem 
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Typhus entkleidet. Sehr haufig aber wurden die Falle unter ihnen die doch von vorneherein sich als 
etwas schwerere Erkrankungen presentirten noch namentlich inden Epidemien ganz zum 'l'yphus gezahlt, 
mit ihnen die ganze Statistik des 'fyphus verunreinigt, ihr frtlhzeitiges Aufhören · gewissen therapeuti
schen Maasregeln zu geschrieben, und eben hiemit verschiedenen therapeustischen Illusionen freie Bahn 
gegeben. Wer den natürlichen Verlauf dieser Formen nicht kennt, dem kann kein Urtheil ti ber dem Werth 
der Arneimittel :m Typhus zugestanden werden, mit ihrer zuktlnftigen weiterem BerUcksichtigung wird 
der Ruhm des Calomels, des Chinins und anderer Medicamente als Abortivmittel des Typhus auf ein sehr 
bescheidenes Mass reducirt werden." 

Statisticai vizsgálatok szerint számosak oly vidékek, a melyeken a tubcrculosis s malaria láz 
egyidejűleg s nagy kiterjedésben jön elő, s ezen adatok nyomán legjobb orvos iróink csaknem egyhan
gulag azon nézetben vannak, hogy itt ott az ellenkezőt bizonyító tapasztalatok nincsenek elégg.é s~ámos 
s hiteles kimutatásokkal igazolva, s szerintök ha még is némely malaria vidék.en a tubercu~osis ~itkáb
ban jön elő, ezen kedvező körülménynek a malaria gerjjel semmi oki viszonya .mnc5en. -;-- UJabb i~ő~en 
Boudin ugyancsak. statisticai adatok DJ.Omán a malarialáz s tuberculosis közti antagomsmust statistica 
által megállapitott ténynek állította. Ertekezése folytán felmerült vitából az ellenkez~ néz?t lett győz
tes mert vannak e szerint számtalan malaria vidékek, a hol tuberculosis tömegesen elöJön, igy, Német
alfÖld, Stras:;burg, Bordeaux, Rochefort, Tours, Alsó Wallis, Corsica, Keletindia, Brasilia. Továb
bá Genest busz évre terjedő, s a vilá"' minden részeiben levő angol katonai állomások egészség
ügyi jelentéséből az derül ki, hogy nincs

0 

biztos meggyőző adat az antagonism~s mel!et.t, hane_m ig~nis 
számos ellene. Mi az oka hogy Boudin, Genest s mások ugyanazon az uton, t. i. statistlca segitségevel 
ily homlokegyenest ellenkező következtetésre jutnak? - Én azt hiszem, hogy legfőbb oka az, hogy az 
orvosi statisticai dolgozatok rendesen nagyon hiányosak, többnyire csak critica nélküli .adath~lmaz, a 
mely az életben előforduló tények felvilágosítására rendesen épen nem szolgál ; kevés, ntka kivétellel 
a statisticai dolgozatok számtani visszaélések a szerző s mások illusióinak gyarapítására. - ·Kevés hely 
van, a mely hü orvosi statistica előállitására alkalmas, s kevés ember ki arra hivatott. 

A tuberculosisra vonatkozólag csekély tapasztalásom az, hogy az 1854-1858-ig, mig a mala
rialáz e vidéken tájkórilag uralkodott, a tuberculosis ritkán fordult elő: a malaria szUntével évről évr~ 
gyakoribb a tuberculosis. Minő oki mozzanatokon alapszik ezen tény, nem tudom, de fontos, s az orvosi 
rend háladatos tevékenységi tere ennek fürkészése. 

Ugy a hely, mint az idő tekintetében a lépfene epizootiák a mocs~r ge~·Jlázakkal ~gyid~jül.eg .s 
egymás mellett lépnek fel, s főkép Heusinger értekezése óta a lépfene ep1zootiak a malan_a gerJ ~arte
kony következményeiként tekintetnek. A .ragály vivői a vér, a lép, az anthr~x g~mök, az h~e~.e~ izzad
mánya.1854-ben s 1856-ban a bel- s kül terJelemre nézve mérsékelt lépfene ep1zootia volt; az idotol fogva 
a lovak s szarvasmarhák közt járványosan nem jött elő. - 1862-ben a marhavész, 1863-ban az aszály 
felére apasztotta a marhák létszámát, s részint az egymásra következő rosz esztend~k által o~ozott el
szegényedés részint a rét s legelőföldek eke általi mUveltetésénél fogva, a marhaletszám aranylag az 
50-es évekh~z csekély. Szórványosan egyes lépfene esetek klilönösen a juhoknál fordulnak elö. · 

A lépfene ragálynak az ewberekre való átvitele s ennek folytán az Anthrax s p~kolvar táma
dása bebizonyított tény. Az emlitett lépfene járványokban egynehány pokolvar ese~et es.zleltem. -;-
Előttem feltünő volt a kis szám, főkép azon okból, hogy akárminemli bántalomban s igy lepfe~ébe~ IS 

elhullott marha húsa a lakosság által elfogyasztatik ; a fennálló rendőri rendeletek csak holtbetük, s igy 
épen semmi sem történt a bántalom lehető korlátozására. ,U gy. l.átszik, ho~y a lépfen.e ragály nem 
egyenlő intensitással bir s hat, s hatási fokozata az egyéni .~ ep1zoot1ai ~lkat~ól .feltétel~zt.etik. . . . . 

Többször tettem fel magamnak azon kérdést, vaJJOn a malana s~lintevel e vidck .~geszseg1 mi
volta, salubritása javult-e vagy rosszabbult? A válasz nehéz, mert e tekmtetben az élet osszes moz~a 
natai befolyással vannak, a melyeket külön-kiilön érdemleg?sen. tárgy:ilni lehetetl~n. N eke_m ugy látszik, 
hogy a nép között a tömeges betegeskedés nem oly gyakon, mmt midőn a malana láz k1se~b. n~gyobb 
időközbeni félbeszakadásokkal a bántalom hónapokon, éveken kereszttll huzódott, s a váltóláz1 idült kór: 
senyv s ennek következményei a lakosság nagy részének életerején rágó~ta~. Azonban .a mocsárgerJ 
káros befolyása ellen a hely s idő körülményeihez alkalmazott életrend kellő vedelme~ nyuJtott. A ma
laria fertőzés által okozott bántalmak az esetek legnagyobb számában könynyen és biztosan keze:hetök. 
Egy példa: 1854-ben a tisza-vasuti vállalkozók Morvaországból napszámosokat hoztak, ezek ahg egy 
párheti itteni tartózkodás után egyről egyre malaria lázban betegedtek m.eg, ~unkaképtelene~ké ~ette~. 
A mérnöki, felügyelő, kezelő személyzet, - szinte idegenek, - .a kik~ T1s~av1déken hónap.okig, eyekig 
tartózkodtak, a malaria láztól mentek maradtak, vagy legfeljebb kis szamb.an, egysze.rü váltólazban 
szenvedtek. A szegény idegen napszámosnak sem eledele, sem itala: sem ruháJa, sem haJléka nem. volt, 
mig ellenben a felUgyelő személyzet hussal, borral élt, időhöz mérve öltözködött, l.akása volt, s legkisebb 
egészségi változásoknál orvoshoz folyamodott, szóval a helyhez mért életrendet követett. 
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H::izánk jelen uiiáátalakulási i<lőszakában a közlekedési eszközök, vasutak, csatornák, utak stb. 
nagyban lesznek építendők, kívánatos, sőt sztikséges, hogy ily nagy vállalatoknál a munkás osztálynak 
egész;<ége törvény által biztosítva legyen, azaz, hogy a vallalkozók törvény által legyenek kötelezve a 
munkás osztály számára a hely s idő körlllményeihez mért lakás, olcsó egészséges eledel s italokról s 
megbetegedés esetében a kellő gyógyításról gondoskodni; ha valahol, rendöri s:dgoru felügyekt itt 
volna helyén. Azon t. tigytársak, a kik a vasutak munkálatainál foglalkozó napszámosok gyógyitását 
vezették, s az életből, az élelmezés stb. körül felmerülö trafikákat ismerik, hiszem, hogy velem azon né
zetben megegyeznek, hogy a nagytekintetu országos közegészségi tanács felszólitandó, hogy e tárgyban 
törvényja,vaslatot készítsen s életbeléptetését szorgalmazza„ 

Attérek a feleletre. - A typhus s tuberculosison kívül az ezen időszakban fellépő kanyaró s 
vörheny járványok kiváló roszindulatuság s feltlinö, gyakori veszélyes szövetkezések által jellemzők. 
1863-ban igen pusztító kanyaró járvány dühöngött. A kanyaró első esetei aprilisban jöttek elő, május 
második, s junius első felében a járvány t e tőpontján volt. Juliusban már csak szórványos esetek jöttek 
elő. Alig volt ház beteg nélkül, s gyakran a hány gyermek egy családban, annyi beteg; a meglett ko
rnak sem voltak megkímélve. A halál a vérposhadási (Blut dissolution) ttinetek közt, a hörg-tüdö- lob, 
a vérhas és üszkösödés által következett be. Később sok gy ermek, részint a kanyaró, részint az azt 
követő szamárhurut után fellépő tüdővészben balt el. 1865-ban a halandóság 743 lélek; egy évig 160. 
1-5 évig 272, 5-10 évig 59, s igy a gyermekek között 0-10 évig 491. Az 1867-ik évben uralkodó 
vörheny főkép roncsoló gégelob által vált veszélyessé. 

Ha hozzáteszem, hogy az egyes szórványos bántalmaknál is gyakori az erőhiányos jelleg, ugy 
nyilvánvaló, hogy a salubritás, az egészség mivolta ezen időszakban kedvezőtlenebb. 

III. Tétel. 

Az ép, élettani egészség ritkább, a viszonylagos egészségesek között főkép a nőnemnél, gyermek és fiatal korban 
az anaemicus j elleg előt érbe lép. 

Az i i gadozó egészség, erőtlenség, népünk közt, főleg a nőnerunél, egyre terjed, s azon számtalan, 
határozatlan, változó, a ten g élet, az izom- s ideg-rendszerben nyilvánuló bántalmaknak, melyek gyak
ran, minthogy kevésbé kifejezettek, az egészség szélességi fokának határai közé sorozvák, többnyire 
vérszegénység a forrása, helyes értelmezésöknek ez a kulcsa. · 

A vér rendes összetétele, az egyes szervek élettani működésének lényeges feltétele. A mint a 
vér, akár alkotó elemeinek arányviszonyát illető l eg, akar bomlási toxicus anyagok elegyli.lése által bán
talmazva van, az egyes szervek táplálkozási viszonyai rendetlenek. Az anaemia sok s lényegében kti
lönböző bántalmak folytán jön létre, s daczára a tlinetös tizlet összevágó hasonlatosságának, az adott eset
ben a kórfolyamat lényegesen más. Igya sápkórnál anaemia van, de a sápkór nem azonos az anaemiaval; 
- a fejlődő gümőkór nagy , gyakori, ismételt vérveszteségeknél, tartós genyedési folyamatoknál ; sőt 
minden idült, a táplálkozást mélyen bántó kóroknál, a toxicus behatásoknál, p. o. az ólom, higany, a 
malaria gerj általi fertlízésnél stb. a végelemzésben anaerniával találkozunk; - mindig egy s ugyanazon 
bántalom? bizonyára nem, de ezen nagy bonyolodott kórtani kérdés még nagyon hornalyos, s felderi
tésre vár. 

Az anaemiának gyakori közbelépő, többnyire rövid ideig tartó szövődése a Plethora ad vasa, a 
mely felmagasztalt szivműködés s az egyes testrészekbeni vértorlódás által ktilöli magat. 

Gyakorlati fontosságu, hogy a heveny betegségek anaemicus egyéneknél sajátságos kinyo matot 
nyernek, a mennyiben nagyfoku erőhiány, kirnerűl l' s csakhamar beállnak, s a felüdlilés felette lassu. 

Néha a nagyfoku vérzések, a tulságos testi megerőltetés, huzamos, tartós kedélyhangulat, nemi 
kihágás , rosz táplálkozás, sokáig kedvező tlen egészségi s anyagi körülmények között folytatott szopta
tás által letrejött anaemia rendkivüli kimerülés mellett étundorig fokozódó étvágytalansággal szövődik ; a 
folytonos anyagveszteség épenséggel vissza nem képződvén, emésztő láz mellett, inanitio által a halál 
beáll, ép ugy, min t e tárgyu kísérletekre szánt állatoknál az éhhalál bizonyos foku inanationál bekövet
kezik. Trousseau e szomoru kórképet febris alba virginum névvel jeleli. 

Az emberiség, a tudomány, művészet, ipar, kereskedés, a proletariát központjain, a népes, 
nagy városokban, az anaemicus jelleg már régóta feltünt, s némelyek által - legalább részben - e szá
zad civilisatiojával oki viszonyba hozatott. A modern művelődésnek, a mely az emberiséget a hűbéri 
szolgai viszonyból a polgári rang méltóságára emelte, az emberi nem elsatnyulása lenne következése? 

183 

Nem ránk nézve ez nem alkalmazható, a modern műveltség fénye még nem hatotta át vidéktinket, s igy 
vele 'párhuzamosan járó árnyéklatait oki viszonyba hozni nem lehet. Kizárólag földmtlvelő néptinknél 
daczára az idő az eszmék, a társadalmi átalakulások a fejlődő ipar, a közlekedés sebes rohamának,. a 
mtlveltség alig' tett némi hóditásokat. - Inkább a st;bilitas e vidék jellege ~intsem a haladás, legbiz
tosabb mérv, mert legdöntőbb érv e tekintetben azon szomoru tény, hogy a ta~1ttatás s tanulás még nem 
vált meggyőződésen alapuló átalános szükségérzetté. Oskoláink nem csak kisebb helységekben, de e 
vidék nagy 10-20,000 lelket számláló városaiban a lehető legprimitivebb állapotban vannak. A tan
tárgyak sok- s különfélesége nem fárasztja ki a zsenge elmét, ellenkezőleg a k~vé.s .tant~r?yak nem pe
dagogicus kezelése a szellemi tehetségeknek kifejletlenségét, ar~nylag a kor s rnd1:v1duahtashoz. eredmé· 
nyezi. A serdülö fiatal nemzedék, daczára a megváltozott élet:v1szonyoknak. a régiek nyomd?krn halad, 
nem hányatik a testi, értelmi tehetségeknek egyiránt megfesz1tö, a kedélyeletet fol!tonos i.zgalomban 
tartó a napi s jövő existentiáért küzdő fáradalmai által. A férfikor nagyban, s egeszben itt ott néha 
felm~rülő ritka kivételeket számba nem véve, a kifejletlen, alig bölcsőjében levő ipar s egyéb ~ereset·á.g 
szülte becsvágy, egymást felül muló verseny, a fokozott szükséglet kénysze~·Ultsége, megfesz~tett teve: 
kenységre nem ingerli ; fiatalja s vénje a földmívelés ~sendes fogla~ato~sága1 melle~t egyszerüségben éh 
világát - a kor fontos kérdései nyugalmát nem zavarJák s csak neha itt ott vonatik be egyes demagog 
unszol~sára rövid s következményeiben rendesen káros kUzdelembe. . . . 

A fentebbiekben csak per tangentem érintett némely okai e.zen an~em1cus ~ellegnek, a ~ely ~1-
terjedésénél fogv.a ez időszerint alkatinak nevezhető, kórszármazás1 gen.et1cus tek~ntetben a k~el~g1tő 
magyarázatra nem elégségesek; egyik leghatalmasabb. kutforrása '.1' kártekony hel~1 s társadalm_1.v1szo
nyokban gyökeredzik. - Az orvosi tudomány eszményi, legszebb felad~ta, a pusztitó ~óro~ áltah meg
betegedést megelőzni, s az emberek életét lehetőleg a természetes .hat~ng ~eghossza~b1tam, s azér.t .az 
orvosi rend legháládatosabb tevékenységi tere: a betegedés, halalozas okamak ftirkes~e~e, h?gy kttün
jék, mennyiben van részük a kártékony helyi s társadalmi vis~on1?k?a~ , a melyek ez idősz~rmt az em
beri értelem, erő által jobbra módosithatók ,s az észszerü hygiema1 rntezkedések tettleges eletbelépte-
tése által ártalmatlanokká tehetők. . „ • · A 

A Hygienának mtivelése által a medicina jobb jövőjének egyik hatalmas talpkove !~tetetett. . 
kóroktani mozzanatok tanulmányozása, vizsgálása minálunk miiveletlen parlag.. ~z. él~l~1 szere~nek 
olcsósága, egy uj iparág, a lakházak, utcz~k, városok, emész.~ő göd.~ök ~tb. techmca1 Ja:V1ta~a, a n~pne: 
velés állapotja stb. a lakosság egészségi viszonyával szoros osszekottetesben áll. ~ m.1 mas orszagok 
ban ez irányban Udvös, hasznos történt, igyekezuUnk kell azt hazánkba~ megho~~s1ta.m . Ez csak ~gy 
vihető ki, ha az orvosok nem csak az egyes betegek s betegségek gyógyitás.át ttiz~k k1 magoknak. ez~ ul, 
han em a mi szinte oly fontos, végeredményében messzebbható, ha praeven~1~-hyg1ena gy~korlat1 mUv~
lését mindenki saját működési köre s tehetségéhez képest tettleg foganatositJa .. Az orvosi ren.dnek, söt 
minden e es orvosnak oda kell működni, hogy befolyást szerezzen magának mrnde~ben, a m~ az egye
sek, a lakg~ság egészségi állapotjával összefüggésben áll, hogy ne ~sak a bureaucrat1ce orgamsalt ható-
ság tanácsa de az egyes orvos is a határozó hepren meghallgattassek. . . . . 

A ~üvelt országokban a Hygiena már régóta külön tanszék, r.endes sz1gorlat1 targy. K1v~nato~ 
ho a ma ar e etemen fontosságához képest képviselve legyen ; klvánatos, hogy az alap le~etes~é 
eg~yhasznfi~;itó , gf tudomány criteriumának megfelelő betegedési s hal~lozá~i statisticán.a~ aetio~fgi~ 
társulatoknak megalakítására, melyeknek feladata lenne honunk egyes. v1dékernek betegedes~ s hala o~a:i 
viszonyaiL tisztába hozni, ezeknek összefüggését a válto_zó a.tmosphae:1cus,. az álland.~ h.ely~) ugy s~m á~ 
az egyéni-kor, táplálkozás, foglalatosság, munkakép~sseg , Jelle~, mtiveltseg stb. saJal:s~~aival ~a~ ~a
n ozni. Beneke Vorschlage zur Anbahnung einer w1ssenschafthch bra~chba~·en Morb~~ 1~~t~~ ~n .. 0 

., 
lats-S tatistik. Oldenburg 1857 czimll műve ily nemű társulatok szervezese s feladata korul JO utasitass, l 
szolgál. 

IV. Tétel. 

A nép rnedicai nézetei leginkább Stoll iskolájának fdelnek meg. 

A nép az egészségi változásokat többnyire tisztátalan epés gyomo~ból, a.z epe átömlésébőks e~yes. 
szervekre való lerakodásokhól származtatja, s igy a purgatio, kivált a haoytato _kedve~ sze_re. . ~eze_t
ben megerősödik némely, igaz mindinkább ritkuló ügytársunk eljárása ált~I, a kiknél a~tal~nos ._md1cat10 
a hánytató. A nép orvosi fogalmait, kórképeit, ~ ezek.b?I folyó gyógytam postulatumait s1kerul lass.ink-
ké 'd 't · 'ld érv!Í "'ás Ez az elobbem evekben nagyban volt alkalmazásban, most csa nt 1 om1 am ; pe a erre az , „ · . 

„. . 
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ittott tanyázó egyes kuruzsolók által gyakoroltatik kivétel nélktil. Míg az elöbbeni években a nép fia 
az érvágást követelte, most inkább azon kérdéssel lép be az orvos rendelő szobájába: „uram ! sztiksé
ges-é az érvágás(" 

Az átalános gyógytan egyik sarkalatos törvénye, hogy a kórnemtőnek az orvosi alkatnak -
constitutio medica - az egyes bántalmak körül a gyógyhatányok választására ~ az egyes gyógyhatá
nyok hatására lényeges befolyással van. A stereotyp „certa et confirmata medendi modus" gyakran az 
uralkodó átalános, s adott esetben az egyéni alkattal jön összeütközésbe. A modern gyógytani tapasz
talatoknak egyik kitünö vivmánya, hogy a betegség mellett az atalános orvosi alkat s az individualitas 
tekintetbe veendő. 
. . Stoll, ezen kiváló orvosi alak, nagy sulyt fektetett a kórok pontos észlelése, s azok jellegében 
idószakon~ént. fellépő változásokra, s e részben főleg a kittinö Sydenham szolgált neki mintaképül. -
Stoll műkodési tere legelsőben hazánk vala, s a XVIIl-ik század 70-es éveiben az itt uralkodó lázak
nál, a láng~szű mest.ere de Haen által átalánosan ajánlott érvágásoknak, kártékony befolyását tapasz
talta. Ez időben T1ssot müvét - de febribus biliosis sive historia epidemiae biliosae Lausanensis - ta
n~l~ány~zván , ebb?l a„há~yt~tók op~ortun~s használatát tette sajátjává. Később - házassága által -
becs~. ta~ar, kórodat eloadas.a1boz a világ mmden rcszeiből özönlöttek ugy a fiatal, mint a gyakorlatban 
megoszült orvosok, ~.allgatm a nagy mester sebesen elhirhedett tanát. Ezen uton gyógytam elvei csak
b~mar lettek, s s?ka1g mar~dtak .az uralkod5k, s mint Wunderlich találóan kifejezi: „das Vomiren, Pur
gu~n ~~d. Resolv1ren gal.~ eme Ze1t lang als allgerneine Indication." Később azonban Stoll maga gyógy
tam eljarasának kedvezotlen befolyását tapasztalván elhagyta gyógytani tanát szerinte a kórnemtő 
1780-tó l phlogisticussá változván. Orvosoknál Stoll t~nulságos példa. ' 

, Gyakran azon ~éleménynyel ~alálkozunk, hogy a hánytatónak adagolása által a Typhus s más 
k?rok k~zdetben, le'.olyasu~ban, coupiroztatna~. Ezen urak elfelejtik a kórtan azon nagy tapasztalati 
törvé11yet, hogy hat~rozott Jellegű koroknak bizon) os, az orvosi beavatkozás által nem fékezhető lefo -
lyásuk van. Val.ami.nt 1 ~ kendermagból nem kél ki az idővel óriási terepélyes tölgy, ugy az egyszerű 
~sorvából nem feJlőd1k .it .a TJ'.pbus. Legnagyobb fontosságu a betegségek természetet:! befolyásának 
1sm:rete ;„n~gy gyakorlati tapmt~t.a~ opportunus várakozás, míg a kór sajátságos jellege nincs ismer
h.et?leg kor?lvonalozva; a gyógyitasi beavatkozás előtt fontos tudni, ruelyek azon esetek, a hol activ fel
lepes szüks.eges, mely~k„azok; a hol elegendő a természeti működési folyamot azonban mindig résen állva 
megfigyeln.1, bog.r: a körulményekhez képest, megfelelő időben avatkozzunk be. Semmi sincs oly kárhoz
ta.tandó, mmt .a bizonytalaúságban, gdndolataélktili, vagy habozó cselekvés; semmi oly visszataszító, 
mint ~zon elbizakod.ás, melylyel ?omlokegyenest ellenkező eljárásokról csodagyógyitások meséltetnek; 
semmi oly durva, mrnt a szá~belt szabatossággal dicsekvő Empiria. - Mig a belátó orvos korlátolt tu
domán7á?ól folyó .tehetetlense~e tudatában szerényen működik, addig az Empiricus hangosan kürtöli, 
hogy ő mmden bajt meggyógyitani képes. - Mig a törekvő, a korral körülményeih ez s tehetségeihez ké
pest ba~ad~ orvos tudo~ányána.k hiányait őszintén bevallja, de ittott helyesebb irányt érvényesiteni 
igyekszik, eletnemképes tmpractwus elmélettel vádoltatii,, s ellene zudul az empiricus sereg, nem mert 
téveszméket, hanem mert kellemetlen igazságokat hoz szőnyegre. 

. s.okan ~orunk gy~g!t~ni. elveit Nihilismussal vádolják, méltatlanul , s a ki az egyes gyógysze
rek, elJárasok kepzelt hatasi tokeldességében kétkedni mer, az Scepticus mintha nem voJna sokkal ro
szabb a 1.~hetetlen s ész.~zerütlen feltevésekben hinni, mint azokat kétségb~ hozni. - Korunk törekvése 
a lehető .o ntu~atos m~k~dés, s azért nem hozza mindjárt s azonnal használatba a rendelkezésére álló 
egész cb~rurg1co-med1cai nagy apparatust. Valamint a Jegkittinőbb füvész nem képes a mag csirájából 
emelk~~ő egy vagy két cotyledonból a növényt meghatározni, hanem várnia kell mig a planta sajátságos 
e~yém, J.elleget ny.er, hogy a csa~ádot, nemet, fajt; féleséget a melyhez tartozik, meghatározza, ugy a Jeg 
lang~szűb.b .kór?.dasz sem tudh~tJa kezdetben, minő betegséggel lesz dolga. Rendes kórfolyamatnál ét
rendi s. közömbos gyó.gyszertán rendeln;'ényekre szoritkozik, de annál szigorubban Ugye! minden kórfo
lyamat! rendellen essége~re?. s e.zek szermt birálatilag mel?"állapitja a kórttioeti eljárást; mindenütt a hol 
eré~ye'.s beavatk~zás.tó l ~dvot var, ezt alkalmazza, annak ily esetbeni elmulasztását therapeuti,cus hibának 
t~ki.nt1 . „A kór~?net1 eljárás, a h~ly, az idő, a járvány, a kórtünetek, a nem, a kor, az individualitás kii -
lonfélesé.,,e sze1 J?t ~áltozó.. ~gytk sarkalatos elve a szervezetet. gyengitő, a természetes lefolyást zavaró 
szerekkel csak v1gyazva banm, s a feltidtilés időszakában, a kellő étrendre kiváló gondot forditani. 

lg~n kétes dics.őség az orvostan kö~ébe vágó, s adl)tt időben, ha mindjárt kiváló nagy orvosi ala
kok által hirdetett tantetelekhez makacs sz1vóssággal ragaszkodni. A tudományos fejlődés folytonosan 
előre h~lad; ro?t, a lkot, a ma elfogadott látszólagos correct nézet, axioma, egy tapasztalat által tartha
!.atlanna, semmivé lesz: Az orvostan története erre vonatkozó számtalan meglepő adatot . nyujt. - Az 
ontapasztalásra való hivatkozás felette kétes értékű, nagyon nehéz a tekintélyek hitéből kibontakozni s 
a beteg ágynál elfogulatlanul, tiszta, correct tapasztalatot gyüjteni. ' 

185 

Ars longa, vita brevis; a tárgyhalmaz napról napra rohamos léptekkel óriásilag annyira n~vek
szik, hogy a ki a medicina legparányibb ágában azon elismerésre igényt tarthat. hogy ezen ág Jel.en 
tudományos színvonalán áll, az már nem mindennapi tehetség, az eleget, az sokat tett. Nem lehet mrn
denki egy Rokitansky, Skoda, Vircbow stb. egy század csak kevés ily kiváló criticai, mély éllel észlelő 
s alkotó alakokat teremt; - az orvosok általában nyomasztó anyagi helyzete megöli a szellemet, meg
bénitja a legtisztább akaratot, a legerélyesebb igyekezeti vágyat; - de daczára ennek, adott körtilmé
nyeink s helyzetünkhöz képest törekedni kell a tudományos szellem ébresztésére, fenntartására, s gyara
pítására. - Orvosi egyletek! legyen jelszavunk. 

V. Tétel. 

A sérillések folytán támadt változásoknak lefolyása, kellő vigyázat mellett e vidéken aránylag igen kedvező. 

A sérülést követő, ugy helybeli, mint átalános visszahatás rendszerint mérsékelt, a természeti 
gyógy-ipar kitlinő, a sebhez esetleg csatlakozó helybeli bántalmak, az előhaladó genyes, g~nyesen-eves 
kötteleplob, üszök, a seborbáncz, a nyiredénytörzsek lobja, a visszérlob, ugy az átalános Járulékos ~e.
tegségek, melyek a sebhez csatlakozhatnak, a nagyfoku sebláz, posláz, a genyvér, dern:'ed~~' s. rez.gőrJ , 
kivételek; előjövetelök oka nem annyira a sebzés fokának mivolta, vagy a sebzett egyém saJatsaga1ban, 
mint inkább a czélszerlitlen népies szerekben, a vigyázatlanságban keresendők. 

A fájdalom nyilvánitása iránt vidékünk népe példás stoicismust tanusít. Az öntudatos fájd~lo~ 
érzés killönböző egyéneknél különböző foku. Nyilvánitási intensitása részben a mü.velt~é~ s neveles!ől 
feltételeztetik . Heves, rendkivüli anxietással párosult fájdalomérzés a szervezetre k1mentöleg hat, s Je· 
lentékeny szerepe van a központi idegrendszer lenyomó nyilvánulásair<t, mint az össze~sés,. ájulá~, el
aléltság s részben legalább népünk mérsékelt vulnerabilitása lehet oka, hogy a sérUles utan az ideg
rendszert, a vérkeringést bénitó esetek, nem igen fordulnak elő. -

A sérülések kedvező lefolyásának bizonyitékául csekély műtői gyakorlatomból a csonkítások 
számszerint 2 5 esetre vonatkozó eredményét választom. 

1. P. P. kunhegyesi 45 éves iszákos férfinál jobb láb iziile~i törés, a deltaszal~g, a cson~közti 
hártya szétrepedve, a ktilsőboka, a sípcsont izlap szálkás tör~se v?lt Jelen,~ belső bokatáJ zuzott .bör~.~b.~ 
bel. Eleintén a végtag megtartása a fentartó sebészet elvei szennt megkisértetett, de a se~en l.et~e.1ovo 
szétbomlási folyamatok, a szétzuzott részeknek. üszkösödé.se, az előh~~ad? genye~és, s km~~r.itő lazas 
állapot miatt a sérelem hatodik hetében a csonkitás eluta~Ithatlan.ul szukseges~é v_~lt. A mutetel után 
6-ik napon rezgfü:i, 8-ik napon halál következett be. A mútét a valasztás helyen tortént. . 

:2 . K. A. (Karczag) 26 éves, egészséges, erőtelje~ férfinál az első eseth~z hasonló. sérelem m1~tt, 
a mely az által idéztetett elő, hogy sebesen vágtató kocsiból leugrott s lezuhanas alkalrnaval a bal laba 
mély kerékvágásba beikelödött. Csonkítás 5-ik hétben, gyógyulás. 

3. Egy vasuti őrnek Kisujszálláson mozdony által a ballába összemorzsoltato~t; e~sődleges cs?n· 
kitás az al>zár alsó harmadában fökép a műtét előtt következett be nagy vérveszteseg miatt. A műtét 
után az első hétben húgyrekedé~ miatt naponként kétszeri csapolás. - Gyógyulás. . 

4. G, E. (T.-Sz.-Miklós) 4 éves vasuti tiszt gyermeke. Teherszállitó kocs~ ker~k_e által a JO~b 
sark- s koczka-csont morzsatörése bőrsebbel. E sérelem következtében a láb mum1ficatióJa; - hatodik 
napon műtét a választás helyén. - Gyógyulás. 

5. S. D. 28 éves (kenderesi) vasuti napszámos balkarján a mozdony keresztlH ment ; - cson-
kitás az alkar felső harmadában. - Gyógyulás. 

6. T. J. 45 éves (kenderesi). A cséplőgép által a jobb alkar összezuzva. Csonkítás az alkar 
felső harmadában. - Gyógyulás. 

7. G. L. 19 éves (t.-sz.-miklósi) napszámos. Cséplőgép által a bal alszár összezuzva. Csonkitás 
közvetlen a sípcsont taraja alatt. - Gyógyulás. 

8. S. M. 18 éves leány (T.-Sz.-Miklós) napszámos. Cséplőgép által a bal alszár összemorzsolva. 
Csonkítás a választás helyén. - Gyógyulás. 

9. D. F. 33 éves kisujszállási napszámos. Cséplőgép által a bal alkar összemorzsoltatott. Cson-
kitás az alkar felső harmadában. - Gyógyulás. 
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10. M. J. 15 éves kisujszállási fin. Lágyék, hónalj, áll alatti, nyirkmirigyek beszlirődve; tUdö 
szabad. Cséplőgép által a jobb alvégtag a czomb középső harmadáig szétzuzva. A czomb középső har
tnada felső részén csonkitás. - Gyógyulás. 

11. Sz. B. 35 éves kunhegyesi, takács. Cséplőgép által a jt>bb alkar s könyökízület összezuzva. 
Csonkítás a felkar középső harmadában. - Gyógyulás. 

12. B. F. 45 éves kenderesi béres. Szecskavágógép által a jobbkéz összemorzsolva. Kéztö 
kiizesiilés. - Gyógyulás. 

13. Keresztül utazó közvitéz bal alszár lágyrészei száraz malom kereke s orsója közt szétzuzva. 
Az üszkösödés korlátozása után a czomb alsó részén csonkítás. - Gyógyulás. 

14. H. J. 12 éves tiszabői fiunak jobb alszára a malom kereke által összezuzva. - Csonkítás a 
választás helyén. - Gyógyulás. 

15. Kenderesi születésű közvitéz a königraczi csatában a jobb térdizületbe lövést kapott. Ge
nyedés az iztiletben. A czom b belső btityke üszkös, a~zláz. - Csonkítás a czomb alsó harmadában. -
Gyógyulás. 

16. K. J. Karczagi 28 évesnél. Az olajlitő gép hengere által a balkéz, 2, 3, 4 s 5 ik középcsont 
s lágyrészek összemorzsolva. A hüvelyk megtartatott. Csonkítása a kéz négy középcsontjának. -
Gyógyulás. 

17. N. D. 64 éves kunhegyesinél bal lábtő iziileti csontszú. Több évi szenvedés után nagyfoku 
kimeriilés, aszláz, az literek kásadagos elfajulása. Csonkitás a választás helyén. - Gyógyulás. 

18. R. L. 32 éves kunhegyesinél a bal lábtő izllleti csontszú, aszláz, elsoványoJás köhécselés. 
Csonkitás a választás helyén. - Gyógyulás. ' 

19. N. N. kunhegyesi 12 éves elhagyatott görvélyes leánynál lábtő izUleti csontszú. Csonkítás a 
választás helyén. - Gyógyulás. 

20. M. M. 13 éves kisujszállási fiunál a sip s szárcsont tiszkösödése miatt csonkítás a czomb alsó 
harmadában. - Gyógyulás. 

21. D. ~· 40 éves kisujszállási asszony az 1863-ki ínséges időben typhusban megbetegedett, s 
ennek folytán a Jobb láb mumificatiója, Lisfranc izlilettáján határolva, Lisfranc kiizeslilés. 

22. Ugyanennél ugyanazon okból a bal lábközép csontjainak csonkítása. - Gyógyulás. 
23. N. N. 22 éves karczagi lakatos neje. A ballábon csonttlszkösödés miatt Lisfranc. Gyógyulás. 
24. O. J. 11 éves kisujszállási fiu a felkar fejének s felső részének iiszkösödése miatt csonkolás 

(Resectio ). - Gyógyulás. · 

25. F. K. 42 éves kisujszállási. A felkar osteo sarcomája miatt a vállkiizülés. Meghalt. Ez 
esetben a mtitét későn történt. Rákos elfajulást a lágyrészekben s kulcscsont alatti mirigyekben eltávo
lítani nem sikerült. 

A végeredmény: 25 eset közti! két halálozás. Az egyik az alcoholismus a másik a rákos kór
vegy folytán i - 4 czomb csonkítás meggyógyult; 10 alszárcsonkitás közli! megh

1

alt egy az alcoholismus 
folytán. 

3. alkarcsonkitás ; meggyógyult; 
1. felkarcsonkitás; meggyógyult; 
1. lábközépcsontok csonkítása; meggyógyult; 
1. közép kézcsontok csonkítása; meggyógyult: 
2. Lisfranc kiizestilés; meggyógyult; · 
1. kéztő kiizestilés; meggyógyult; 
1. vállkiizestilés; meghalt rákkórvegy folytán; 
1. vállcsonkolás (Resectio humeri) ; meggyógyult. 

Többnyire ezen műtételek a legkedvezőtlenebb körülmények között történtek a legszegényebb, 
elhagratottabb egyéneknél, különböző indokból s gyakran nyomorult egészségi állapotnál nem ritkán a 
me_gk1vántató szakértő segédlet n~lktil, s bizonyára nem egy clinicus művészeti szabatoss~gával; - da
czara ezeknek az eredmény rendk1vtil fényes. En ennek okát nagyrészben abban találom hogy népünk 
vulnerabilitás tekintetében igen kedvező alkattal bir. ' 

A műtéteknél kiváló gond fordíttatott a vérzés pontos megszüntetésére, továbbá pedanticus tisz
taságra, a kunyhó, az aljazat, a tépet, a nyomfoltok, szivacsok s sebészi eszközökre; a csonk kényelmes 
elhelyezésére. A kötés változtatása, a seb tisztítása a váladék mennyi- s minősége szerint eszközölte
tett. Kevés s jó genyedésnél egyszerli tépetkötés, mérsékelt reactiónál gyapot begöngyölések, nagyobb 

187 

gyuladásnál hydropathicus borogatás. Tápláló étr.end s körülményekhez képest - de egészben ritkán -
belső szerelés egészítették ki az utóbánást. . . 

A fentemlitett mütételekre 11 esetben indokul szolgáltak a mindinkább elöhaladó ipar szttleme
nyei u. m. a mozdony általi elgázolás, s a gazdasági gépek által okozott sértés~k. Ily erő behatása foly
tán ~ csont összemorzsoltatik, a lágyrészek,izmok stb. részint péppé zuz~a, részrnt f?szlán.!okb~n ló~nak, 
ugy hogy semmi választás nincs az elsődleges csonkitásnál. A gazdasági gépeknél igaz tobbnyir~ v1gyá~ 
zatlanság, ritkább esetben gondtalan vakmerő pajkosságból. idéztetik el? a szerenc~étle_nség. Neha a bő 
ing "'atya szűr szoknya a gépezet közé jutván, a végtag villám sebesseggel zuzatik össze. Ily esetek 
szlik~éges~é tes~ik oly rendőri szabály szigoru foganatositását, mely szerint a gép körül f?gla~atos_kodó 
személyzet, emberek, a gép urán~k büntetése terhe alatt, szlik, szorosan testhez álló ruhat v1selm tar-

tozzanak. · t · 1 
A gépek általi sértések leginkább fiatal, eröteljes1 férfikorban álló, a munká~, napszamos osz a ~-

hoz tartozó egyéneket illetnek, a kiknek egész, egyedtili vagyonuk !1'z egészség, az ep tagok, a ~unkake
pesség. Ily szerencsétlenség által a sértett a falu koldusa, családja meg van _fosztva a szer~o ~pától, 
legnagyobb nyomorba stilyed. E vidék gépurai közül alig találkozott egy, a k1 ug~ a bog! ti~ztan e~
beri érzetböl folyó kötelességének tartotta volna a szenvedett veszteségét némikép k1egyenhtem. A mai, 
egyre növekedő ipar termékein a verejtéken kivtil annyi szegény nap~zámos vére tapad,_ hog;y e t~rgy 
megérdemli ~ törvényhozás .. komoly l?ondolko~á~á~, s e tárgyu törvényjavaslat a nagytekmtetü orszagos 
egészségligy1 tanács teendömek egyik embenseg1 tárgya. ·- . . . 

VI. Azon viszony tekintetében, a mely az állam, a megye,_ a ko~se~,. az egyes polg.~~?~? s ~z. 01-

vos között létezik rendkivlili fogalom-zavar van. Csak az 1861-ln s 1867-1k1, a választás ko1iih_ elJáiást 
említem; -- az o;vosrendöri, orvostörvényszéki zilált, ~gen prin_iitiv áll~p?tot; a Taxa, Honorarrnm kér
dését stb. De ezek országos kérdések s nem csak e vidék ~pec1fic.us ?a1~1, _taglalásukba. n~m bocsátko
zom, de az orvosi rend várja, hogy kísérlet tétessék ezek m1bamarabb1 m.eltanyos megoldasara. 

24* 
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Az Augustus 26-ikán tartott második ülés jegyzökönyve. 

1. A mult ülés jegyzőkönyve felolvastatván, hitele'sittetett. 
2. Elnöknek egyhangulag Knöpfler Vilmos tr. választatott, ki is 

meO'köszönvén a mellette nyilvánult bizalmat, felkéri egyuttal a szakülés 
tisztelt tagjait, miszerént az orvosi rend méltóságával összeférhetőleg hig
gadt kedélylyel tanácskozzanak. 

3. Kétrendbeli - az államorvosi szakosztályhoz áttett inditvány 
olvastatik fel, melyeknek elseje Pólya tr. elnöklete alatt kiküldött, s Ger
l6czy Gyula, Gönczi Pál, Havas Sándor, Póór Imre, ~ónay J áczint, Sza
bó József, és Sztupa György tagokból á.lló albizottság Javaslata folytán ké
szült; ugyanis : ohajtják, miszerént a magyar tudományos akademia, a 
kir. m. tudomány, és műegyetemek, országos egészségügyi tanács, orvosi 
kar, és országos tudományos társulatok elnökeinek a főrendi táblánál 
ülésök és szavazatuk legyen. A máRodik indítvány Köszeghy Mihály tr. 
Szathmár városi főorvos által tétetett, miután úgymond a főorvost mind 
a megyék, mind a városoknál alárendelt állitsunak tekintik, tanácsolja, mi
szerént az országos egészségügyi tanács tegyen lépést a ministeriumnál, 
hogy a főorvos a megyéknél főbírói, a városoknál elsőtanácsosi ranggal 
bírjon, indítványának második pontja, hogy bizonyos számú szolgálati 
évek után kellő nyugdíjjal biztosittassék. 

Mind Pólya tr. mind két rendbeli s Kőszegby tr. indítványa is 
pártolólag áttétetik a nagygyüléshez, hogy az felkérje az állandó központi 
bizottmányt azoknak kellő helyeni szorgalmazása végett. 

4. Póór Imre tr. indítványt tesz, hogy a közegészségügy ország
szerte mielőbb rendeztessék, s az orvosi kar, mely az országos orvosi közvé
leményt képviselné - helyreállittassék, megjegyzi egyszersmind, hogy az 
országos egészségügyi tanács létrehozását akként ohajtotta volna, mint 
azt a m. orvosok és természetvizsgálók pozsonyi ngyülése javaslotta. 

Grosz Lajos tr. fejtegeti, miként jött létre az országos egészség
ügyi tanács; a n. méltóságú belügyminister úgymond szakértő férfiaktól 
kért ez ügyben felvilágosítást, miért is tanácskozás végett többen meg
hivattak; három rendbeli javaslat tétetett, az egyik, mely 1848-ban ké
szült, a második a pozsonyi, s rimaszombati orvosok s természetvizsgá
lók javaslata s a harmadik Bala&sa tanár úré. A n. méltóságú minister 
úr nem tett kifogá.st az orvosok és természetvizsgálók javaslata ellen, még 
is Balassa tanár úrét fogadta el, mely a jelen körülmények szellemével 
jobban összefér - miszerént a bürocraticus rendszer maradványa e té
ren is eltöröltessék, s az egészségügyi tanácsok 3 évre dij nélkül kine
veztessenek, mely idő lefolyta alatt a tagok életrevalósága, s munkaké
pessége kitünik. s a tán nélkülözhetők ujabb erővel helyettesíthetnek, ezt 
Grosz tr. alkotmányosabb, s liberalisabb intézkedésnek tekinti, jövőre, de 
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nem indokolt érvekkel megvonja az orvosok és termés.zetvizsgálóknak 
inditvá.nyozó jogát. 

Korbélyi Endre tr. felszólal ama téves állítás ellen, mintha ő Au
guszt. 25-iki beszédjében az on;zágos egészségügyi tanácsot bántalmazta 
volna, mire sem oka sem joga nincsen , tisztelettel meghajol a tanács ta
gok előtt, csak fájdalmasan érinté, hogy az orvosok és természetvizsgálók 
javaslata a tanácskozmányban elejtetett, azok által, kik annak létrehozás~í
ban tevékeny erélylyel közremüködtek i s óhajtotta volna , hogy e téren 
díjazott kevéssé elfoglalt és a közegészség ügyben jártas egyének is al
kalmaztattak volna, szerinte a dij éppen úgy, mint egyéb ministerialis 
hivataloknál a munkásságra nézve nagyobb kötelezé5 erőt rótt volna föl. 
A magyar orvosok vándor gyülését haladó iskolának, s indítványozó tes
tületnek tartja, mely útról letérve, irányvesztett tévelygésbe esnénk. 

Halász Géza tr. két pontot külömböztet meg, az elsőben ·Grosz 
tr. fejtegetéseire felel. Meg kellett volna, ugymond, az ország különféle 
vidékérőli szakértőket hivni, kik a tanácskozmányban a közvéleményt 
képviselték volna, nem hiszi, hogy az administrativ, és tanácsadó testü
let egymással megférhetne, s könnyen összeütközésbe jöhet, Poor t.r. in
ditvá11yára nézve mieJöbbi indokolt kérelmezést sürget. 

Brünauer Dávid czáfolja Grosz tr. alkotmányos és liberalis kife
j ezéstit, hisz a tanácskozmányban számtalan megyék képviselve sem vol
tak, pártolja Poór tr. indítványát. 

Lengyel Endre tr. fölemlíti, miszerént ő is i·észt vett a tanácskoz
mán yban, de a közvélemény kifolyásának tartotta volna, ha különböző 
vidékek orvosai is képviseltettek volna, egyébiránt kerüljünk ugymond 
minden szenvedélyességet, ujabb inditványainkkal várjunk, s karoljuk 
föl e jelen helyzetet, inkább kérelemmel szólítsuk föl a belügyminiszte
riumot, hogy az egészségügyi tanács hivatala betöltése, s alkotmányos, s 
egyéb közegészségügyeink elintézésében mi előbb czélszeril intézkedések 
tétessenek, ekként áldásos eredményre is juthatunk. 

Hegedüs János tr. Korbélyi és Halász ttrok ellenében szükség.es
nek tartja megemlíteni, miszerént az alkotmányosság szinvonalával a di
jazás meg nem fér, indítványokkal ne bolygassuk az egészségi tanácsot, 
mert hiszi, hogy annak lassú miiködése is áldásdllS leend, pártolja Len
gyel Endre tudort. 

Balogh Kálmán tr. szükségtelennek látja az inditvány i;zo1·galma
zását, ez uton czélt úgy sem érünk - e helyett egyesülés országos egész
ségügyi •..agy jobban mondva or~zágos orvosi testületté, kebelünkből egy 
bizottmányt neveznénk ki, s ennek teendője lenne nem a sok kérelmezés, 
hanem müködni. Egyes testület országos véleményt nem képviselhet, e 
szerint nem is indítványozhat. 

Bódogh Albert tr. pártolja egész kite1jedésben Poor tr. indítványát, 
czáfolja mindazokat, kik inditványozó jogainkat megvonják, - hisz Ba
logh tr. is széles alapon országos testiiletet kiván létrehozni, mely szerinte 
is országos véleményt képviselhetne, e szerint inditványozhatna is, ő te
hát kisebb közönség, de valóságos testület nevében azt kívánja, mit 
Balogh tr. egy országos testüle~ nevében kívánna; már pedig bajaink 
orvoslásán az egészségügyi tanácson kivül segítve nincs ; e szerint a még 
nem tárgyalt javaslatainkat kívánja mielőbb szorgalmaztatni. 
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Raisz Gedeon tr. szinte országos orvosi testület létrejövetelét ohajt
ja, mely az orvosi kar teendőiben is eljárhatna, mely nélkül czélt ugy 
sem érhetünk, mutatja ezt ez ügyben kiküldött bizottmánynak egymás 
elleni merev állásuk. 

Flór Ferencz tr. megkülönbözteti egyes ember véleményét, a tes
tületitől, mely határozatot hozott, s azt fel is terjesztette. Az országos 
egészségügyi tanácsot üdvözli, s kivánja, miszerént működése áldásdús 
l~gyen; de ennél több eredményt nem lát, pedig a több éveken át meg
vitatott, s megérlelt eszmékből az orvosi karnak életre valóságáról meg
győződött, mitől el sem áll, hanem kivánja azt nyomatékosan pótlólag 
szorgalmaztatni, annyiból is, miután az el nem törültetett, csak működé
sében megszüntettetett. Balogh tr. ellenében állitja, miszerént ez előnyö
sebb lenne az újabb tentationál. Grosz trnak válaszolja, miszerént neki 
nem oly visszás fogalmai vannak a liberalimusról. Az egészségügyi ta
nácsra vonatkozólag csak annyit emlit, miszerént óhajtotta volna, hogy 
a mennyire a közügy megkiváuja, közegészségügyben jártas egyének is 
alkalmaztattak volna - a tanári testület, mely hivatva van oktatni, s tu
dományos rnílveikkel a világot gazdagitani - magasztos elfoglaltságuk 
közepett tán a közegészségügyben ke11őleg nem is működhetnék. 

Balogh tr. inditványát újola.g védelmezi. 
. Kovács. S. Endre tr. formulázza az országos egészségügyi tanács 

létreJö.tte körüli eseményeket, a fölmerült vitákban pedig ama meggyőző
désre JUtott, hogy a tárgy érdekeltségében mindenkit a haza szeretet su
gároz körül, de annyi inditvány, s módositványnyal czélt nem érünk. 
Legyen az orvosi rend személyesitve, az orvosi kar helyreállitását pedig 
kérelmezzük, a szakosztály e tárgybeli indítványokat terjessze a közgyü
lés elé. 

Az elnök fölteszi a kérdést, mire Poor tr. indítványa elfogadtatik, 
a többi elesik. 
. , ~ tet~ indit~ány nyom.án. h~tároztatott: ~-ször, h~gy a szakosztály 
Jegyzőkonyv1leg SaJnálatát feJez1 k1 a fölött, m1szerént az országos egész
~égügy nem a magyar orvosok, s természetvizsgálók által kidolgozott 
Javasla~ értelmében,. és elvei szerint intéztetett e.l, mely javaslathoz mai 
na~on is ragaszkodik, 2-szor. a nagygyülés központi bizottmánya utján 
kérje meg a m. k. oktatásügyi ministeriumot az orvosikar mielőbbi hely
reállittatása végett: mely utóbbi határozat folytán az osztály nagy több
ségének véleménye szerint Balogh Kálmán tr. inditványa fölöslegessé 
válván, az nem fogadtatott el. . 

Pótlólag megemlittetik Pólya tr. inditványa, mely az orvost a fö
törvényszékeknél részint irásbeli véleményezé5kül alkalmaztatni ohajtja, 
ez is pártolólag áttétetik a közgyüléshez, ezt az állandó központi bizott-
mány útján szorgalmazza. · 

Kelt Egerben Aug. 27-én 1868 

Dr. Korbélyi Endre. 
Dr. Oláh Gyula. 

Dr. Knöpfler Vilmos, 
szakgyülési elnök. 
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Dr. Köszeghy Mihály Szatmár föorvosának indítványa. 

'risztelt szakUlés ! 

Miután az országos egészségügyi tanác:1 áll, rendünk, ön magunk érdekében, felkérendönek in
dítványozom az országos egészség tlgyi tanácsot, tanácsolni az illető magos miniszteriu~ot a köyetke
zökre, mik már a pozsonyi és rimaszombati nagygylilés eken, nem csak előfordultak, de a JaYaslati mun· 
kálatban is benfoglaltatnak. -

Miután ugy a megyéknél, mint a városoknál, mintegy alárendelt állásnak nézik a föorvosi hi
vatalt, tanácsolja az egészség Ugyi tanács a miniszteriumot, nyilvánítsa a hatóságoknál, hogy a föorvos 
a megyéknél föszolgabirói, a városoknál elsötanácsosi (senatori) ranggal és fizetéssel van, illetöleg lát
tassék el. 

Továbbá határozza el a miniszterium a szolgálati idő legnagyobbját, mely után részletes vagy 
egész nyugdíjt nyer,· mert nyugdíjt ez ideig is több hatóságok fizetnek. . „ „ .. „ 

Mondassék ki a miniszterium által, hogy az egészségtlgyben az 11leto foorvos az elnok, s vezeto 
minden ktildöttségnél. . . . . 

Felkérendönek vélem a t. nagy gylilést ez iigyet az országos egészségtigy1 tanacsho~ ~t te~m, 
sürgetöleg tanácsol ás végett a magos miniszteriumnál addig is, azért is, mivel távol a kilátás m1g ilgynnk 
törvény által rendeltetik el. 

Eger 26 Augusztus 1868. 
teljes tisztelettel 

Dr. Köszeghy Mihály 
Szatbmár főorvosa. 

Álladalmi szakosztály indítványa. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Az államorvostani szakosztály tárgyalásainak azon pontjai, melyek a közgyülés figyelmébe 
intézkedés végett ajánltatnak a következendők: - _ . . 

1-ször Ambró János főorvos Kis· Újszállásnak és vidékének betegedés1 halálozási v1sz~nyauól 
szóló értekezése folytán javaslatba hozatik: - miszerint intéztessék felira~ a magas. miniszter111mho~, 
melyben terjesztessék elő, hogy miután a gyermekek halálozásán~k nagy aran.ya ~gyreszt a népneveles 
ügyének nem kielégitö voltából, más részt pedig a nem egyete~1 oklevél.lel b1ró ugyn_evez~t~ szab.adal· 
mazott szülésznők felületes kiképzettségéböl is származnak,- meltóztassek a magy. ku-. mm1sztermm e 
két pontra vonatkozólag megfelelő intézkedéseket léptetni életbe, neve~etes?n a má~o~ik P?ntra vonat
kozólag az által is, hogy a megyék és városok szólhttassanak fel, m1szerent, a~d1g 1s, 1?1g az orsz~g 
több helyén nem állittatnak fel a sziilésznök képzésére szánt intézetek,- évenkmt a pesti magyar kn-. 
egyetemre saját költségtikön ktildjenek föl a sztilésznöi tanfolyam bevégzése végett arra alkalmas s azon 
állomásnál megkívántató képzettséggel biró nöket. . , . . 

2·szor A közegésségi s egyéb tudományoknak a felső háznál leendő képy1seltetese targy_~ban ~ 
szakosztály elfogadván a központti válaszmány véleményét,. ajánlja _a közgyülesnek, hogy a kozpont1 
választmányt bizza meg a felsöház szervezésekor ezen ügynek elömozditás~va~. - „ .. . 

3·szor A közgyülés által e szakosztályhoz át.tett Dr. Pólya Jósef 10d1tványa, hogy a fotorveny-
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székeknél 8 a közigazgatási közegeknél orvo~i ~zakférfiak részint ir~sbeli véle~ényz?ktil alkali;naztassa
nak, a szakosztály által is pártoltatván, a kmtelre nézve terv kész1tésre a kozponh választrnany lenne 

megbízandó. - k 1 · · 1 · ·1 · · · f 1 4-szer Tárgyaltatván a közegésség ügy ren~ezése, a sza osztá ! saJna atat .nyi vamtJa a e ett, 
hogy a ma.gy. orvosok, és természetvizsgálók által kidolgozott. s a kormanyhoz fe~te~J~s~tett te.rv el .ne~ 
fogadtatott, melyhez továbbra is ragaszkodik;- az egyetemi orvos ka~ helyrealht.a~at . p:dig ~ztiks~
c:esnek tartván,- a szakosztály felkéri a közgyűlést, hogy ezt a magy. kir. közoktatasi mm1sztenumnal 
kérelmezni és szorgalmazni méltóztassék. - . . . . . 

5-ször Dr. Bolyó értekezése folytán a sza~osztaly óhaJt1a,. bo?y az. el!11ekorol~ra vonatkoz?. 
orvosi műszavak elkészítésére, s az elkészlllt munkalatoak az állando központi valasztmanyhoz leendo 
beadására Bolyó Károly és Niedermann Gyula urak kéresse.nek .fel.. -;- . . . . . 

Az ezen pontokban foglaltak pártolásáért s a teendők ehntezeseert, a szakosztaly ruegb1zasab ól 
és nevében kérve a közgyülést, mély tisztelettel maradunk 

Egerben 1861<. Augusztus 27-kén. 

A tisztelt közgytilésnck 

Dr. Oláh Gyula 
jegyző 

Dr. Korbélyi Endre 
szakosztályi jegyzö 

Dr. Csorba Lajos, 
Poor Imre, tr. 

Dr. Apatitzky Sándo1„ 
Dr. Bronts Nándor, 

Dr. Lengyel Endre, s. k. 
Dr. Plichta Soma, 
Dr. Raisz Gedeon, 
Dr. Ji'rancz Alajos, 

alázatos szolgái 

Halász Géza 
az alladalmi orvostani s:i:akosztiily egyik elnöke. 
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Az Augusztus 25-ikén tartott harmadik ülés jegyzökönyve. 

1. Az első, s második ülés jegyzőkönyve felolvastatván , némi 
m6dositásokkal belybenhagyatott, s bitelesittetett. 

2. A második ülés elnöke Knöpfler Vilmos tr. a benne helyezett 
bizalmat megköszönvén, a szakosztályt elnökválasztásra hívja föl, mi
nek folytán a mai napra egyhangulag Halász Géza tr. válásztatik a szak
osztály elnökévé, ki is rövid beszéddel megnyitván a gyülést, -

3. Az értekezők közt legelőször Bolyó Károly tr. fölolvassa az 
"elmebetegek irmodora, s ennek k6rismei, valamint törvényszéki lélek
tani jelentősége" czimü igen érdekes értekezését, mely az évkönyvbe föl
vétetik. 

Niedermann Gyula tr. irodalmunkra nézve veszteségnek tartja, ha 
az évkönyvbe fölnem vétetnék, nyilatkozik e tárgy szellemében s meg
említi, hogy az elmebetegeknél a papír, melyre irnak, nem mindig ren
des minőségű, szeretnek falakra is írni, s jegyzeteket tenni, ép értelmet si
mulálnak, melynek földeritésénél az irás vizsgálata czélhoz vezet. A no
menclaturára nézve kívánna egyszerübb kifejezést használni. Boly6 
Károly tr. erősíti, miszerént, izgatag búskor és csüggeteg búsk6r (melancho
lia activa, és passiva) a beteg lelki állapotjának tökéletesen megfelel. 

Lengyel Endre tr. inditványozza, hogy a szaktudósok kéresse
nek meg, miszerént a nyelv te1·mészetéhez képest s a betegség lényegével 
kellőleg megegyező kifejezéseket használjanak. 

Frantz Alajos tr. egy érdekes esetet emlit föl, miszerént az elme
korosoknál az irmód nagy szerepet játszik, kétes esetekben csak a levele
zés deríthet világosságot a setétség elé. 

Poor Imre tr. kívánja, miszerént a közgyülés elnökségéhez bekül
dött szótárok mellé, a szaktudósok, az elmegyógyászat körül használt ki
fejezéseiket csatolhatnák s ennek elkészítésére Boly6 Károly tr. és Nie
dermann Gyula kéretett föl. 

4. Oláh Gyula tr. értekezik "a tüdőmérőröl", mely czélra egy eszközt 
készíttetett, s annak törvényeire kívánja a figyelmet fordítani, arányul a 
tüdőnek rendes súlya vétetik föl. Eme készülék a czélnak megfelel, de 
kívánatos volna, miként Poor megjegyzé, hogy a használatára tiszta, or
ganicus, és anorganicus részektől ment folyadék vétessék igénybe. 

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 25 
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Ezen érdekes előadás, készleteinek lerajzolásával együtt az év
könyvbe felvétetni határoztatott. 9) 

5. Fölolvastatott kivonatban Haas Jakab üdvözlő levele, és a vidéki 
kórházak szükségessége czimü értekezése, melyre nézve intézkedés nem 
történt, összefüggésben lévén ez az országos közegészség ügy rendezésé
sével, s a központi bizottmányhoz áttétetni határoztatott. 

6. Az elnök mielőtt a gyülést szétoszlatná, a jegyzőkönyv hitelesité
sére s jelentéstételre fölkéri Ambró János, Apaticzky Sándor, Broncs 
Nándor, Csorba Lajos, Lengyel Endre, Plichta Soma, Poor Imre és Raisz 
Gedeon tudorokat. 

Kelt Egerben, aug. 28-án 1868. 

Dr. Korbélyi Endre, 
Dr. Bronts Nándor, 

Halász Geiza. 
elnök. 

Dr. Apat'iczky Sándor, 
Dr. Lengyel Endre, 
Dr. Plichta Soma, 
Dr. Raisz Gedeon, 
Dr. Oláh Gyula, 

Poo1· Imre tr. 

* ) Az értekezés kézi r atát többször ismételt febzó litásá ra sem kavhat ta meg a Szerk. 

195 

Az elmebetegek irmodora és ennek kórismei valamint törvényszéki 
lélektani jelentösége. 

Dr. Boly6 Ká1·oly, 
a budai orsz. té bolyda elsöd orvosa és egyetemi m. ta11ár„ 

Azon számtalan akadályok é:i nehézségek, melyek a különböző alakú elmebajok kórisméjének 
szabatos megállapítása és törvényszéki vizsgálata alkalmával fölmerülnek, szükségessé teszik, hogy 
minden ezek legyőzésére kikutatására szolgáló mód és eszköz kellőleg fölhasználtassék. Az elmebe
tegek irományai, levelei e tekintetben nem épen megvetendő jelentőséggel bírnak ; sőt némely esetben a 
kétes elme-egészségi állapotok földerithetésének ugy szólván egyedüli biztos fökulcsát kcpezik. Különö
sen pedig techmcai szempontból, mint irományok és syntacticai - valamint stilisticai tekintetből , mint 
fogalm azványok, az elme bántalom neme szerént, igen szembe ötlő különbséget mutatnak. 

A dühöngő izgatottságban szenvedő betegek irata többnyire gyors vonalzatú, az egyes so
rok iránya rendesen fellilröl lefelé futni látszik, nehezen olvasható, vagy épen olvashatlan, az egyes 
mondatok között betü, szó, söt olykor értelem hiány ís mutatkozik. Szóval ez11n betegeknél a saját jel
legébeni egyéni átváltozás néha oly nagy fokot ér el, hogy a miatt az irat szerzöjére többé alig ismer
hetni. Az elmebetegek irományainak e tekintetbeni javulása-tisztulása ellenben, az elöbbeni egészség 
vissza térését jelöli biztosan. -

A dühöngök, rögzörjösök (monomania) búkórosok és tébolyodott betegeknek ezenkívül még e 
tekintetben külön sajátszerü jeleik is vannak. A két elöbbinél az irat eleje, olykor a közepe és vége is 
nagy betűvel iratik és igen sokszor alá van húzva. Túlzása mintegy annak, a mit a helyes értelmii ember 
tesz, ha az eszmére, vagy a mondat valamely helyére akarja az olvasó figyelmét irányitni. 

Ezen sajátságos jeleknek kórismei - de kivált törvényszéki lélektani szempontból, különösen a 
polgári peres ügyiratokban, valódi értékök van; mert habár ezen iratok máskülönben ig en helyesen 
vannak is szerkesztve, még is elvitázhatlan jeleit mutatják a már nyilvánuló, vagy eddig elpa lástolt el
mebántalomnak. Különösen pedig ha ez oly egyénnél tapasztaltatik, ki már egyszer elmebetegségben 
szenvedett, vagy arra veleszületett és öröklött hajlammal bir. -

Az izgatag jellegü elmebajok kezdetén, az irat oly kór különböző toll vonások és áthúzások sürti
ségétöl van elárasztva, a mi már magában véve is eléggé jelöli az irónak egymásra halmozott chaos 
gondolata tömegét. A betegség nagyobb fokainál , különösen pedig midőn a tévengési roham már gya
koribb, az irat is igen sajátságos küllemet ölt. A legtöbb esetben csupán a lap egyik oldala van beirva, 
a többi része pedig érthetlen irka, a melyben figyelmes keresés után is csak alig egyes szavak kivehetők. 
Olykor ezen érthetlen chaos, egyes negélyes (bizarr) és cabalisticus szavakkal, vagy bierogliph szerii 
jelek kel kevert, mely az esztelenséget már magában véve is jelöli. -

Rögzörjösök az ö gondolataiknak értelmet és némi nyomatékosságot képzelnek kölcsönözni az 
által, ha az ö e tekintetbeni kifejezéseiket, még bizonyos jelekkel is kísérik. Brierre-de Boismont tr. erre 
vona tkozólag egy rögzörjös betegről tesz emlitést, a ki rohama alatti társalgás alkalmával beszéd folya
mában minduntalan különböző szójátékkal élvén, egy napon levél által egy kis pénz összeget kért. Miu
tán azonban azt képzelé, hogy ezen nyilatkozata által róla könnyen rosz véleménynyel lehetnének, ennek 
elhárítása tekintetéből, levele szélére egy répát rajzolt. -

Búkórosaknál az egyes mondatokat megkülömböztetö jelek, csak az olvasó nagy figyelme mel
lett lelhetők fel. A sorok többnyire egyenetlenek s olykor befejezetlenek. Ezen sajátszerüség össze füg
gésben lenni látszik ezen betegek káprándjaival, mint ezt Brierre-de Boismont tr. a búkórosak érzék
káprándjairól (hallucinatio) irt munkájában föl is emliti. 

_ Az érzék csalódásokban (illusio) és káprándokban szenvedő betegeknél egyébar~nt nem csupán 
az egyes alakok és tárgyak külleme szenved átváltozást, de még a szavak és hangok is ezen betegek 
sajátságos kóros magyarázata által, a valódinál egészen más jelentőséget nyernek. - A ktilönböző ala
kok és tárgyak saját jellegébeni átváltozása káprándozóknál oly gyakori, hogy 178 esetben dtihöngöknél 
64-szer, 303 esetben bűkórosoknál 40-szer bebizonyult. Ezen betegek egy ábrándszerü világot képeznek 
magok körül, a melyben kizárólag élnek és a melyre minden ö rájuk való benyomás vonatkozik. Egy 
lát és hallérzéki káprándban szenvedő úrhölgy olvasmányi la pja felső részén, majdnem na ponta, bizo
nyos kiHönös leveleket látott, a melyek az i5 élettörténetét, tetteit, kifecsegék. Egy más beteg azon kalan
dos rajzokban össze nem fiiggö mondatokban és mindenféle vonalzásokban, a melyek a többi elmebe
tegek által az udvar falára firkáltattak, azon képzelt szavak és kifejezések megerösitését vélte fe lismer
ni, a melyeket e tekintetben az ö kóros agya hozzá intézett. Igen valószinti, hogy ezen betegek irományá-

25* 



196 

nak sajátszerüsége legtöbbnyire azon átváltozásban rejlik, a melyet az egyes alakok és tárgyak jellege 
kóros képzeletökben szenved és a mely az ö rendszeresített tévengö felfogásuk kifolyása. -

A tébolyodottak és az átalánosan terjedő hüdésben szenvedö betegek irata az által felttinö, 
hogy az egyes sorok közege felette egyenetlen, a betűk me~dülve, elvongálva s reszkető kézzel vonal
zottnak lenni látszanak,- a sorok között nem ritkán képek, raJzolatok vannak, egyes betűk, olykor egész 
mondatok is kifeledtetnek s egy és ugyan azon kifejezés, néha egész az unalomig ismételve van. Ezen
kívül, az eszmék összefüggésnélktilisége, a lényeges elemek egyrészének kihagyása által ezen betegek 
irata, mintegy a Creolok olvasó könyvéhez hasonló typust nyer. Az Ann. medico-psychol. 1847-évi IX-ik 
kötetének 94-ik lapján egy nyugalmazott katona. tisztről van említés, a ki, mint ez egyébként agglegé
nyeknél nem épen ritka eset, közel rokonai kárával, szolgái javára tett végrendeletet. A tárgyalás alkal
mával a törvényszéknek egy levelet mutattak be, mely általa egy évvel az előtt íratott. Ezen levélben 
nem csak egyes hetük és szavak hiánya fedeztetett fel, de hibás szófüzés és nyelvészeti szabályellenes· 
ségek is találtattak. E mellett összezavarta benne szerző az alanyit a tárgylagossal, a dolgot az egyé
nekkel és egy bizonyos, aránylag csekély jelentl:lségtl esemény miatt, a legnevetségesbb magas foknyi 
kétségbe esést nyilvánitott és egy bizonyos czimmel élt, mely őtet már évek óta nem illeté. Egy a tör
vényszék által elrendelt orvosi vizsgálat, a melyben Ferrus, Foville és Brierre-de Boismont tudorok részt 
vettek, nála az átalánosan terjedő hiidéssel járó butaságot diagnostizálá. - Vannak azonban kivételes 
esetek is, a midőn az átalános hüdésben szenvedőknél az irás által mit sem lehet felfedezni. Mint p. o. 
Brierre-de Boísmont tr. kezelt egy általános büdésben szenvedő egyént, a kinél nagyszerü rögzörjös té
vengés nélküli hebegő beszéd, a végtagok és ajkak reszketése mutatkozott, mindamellett egész halá
laig még is értelmes és tisztán olvasható leveleket tudott irni. Ugyan ezen szerző tesz említést egy pap
ról, a kinél a legfellengzöbb ,iellegü rögzörj, hebegő beszéd, tántorgó járás, nagyfokú feledékenység·, szó· 
val az általános hüdésnek minden jelei mutatkoztak, még is egész halálaig érthető leveleket, söt az er
kölcsiségről is apró fogalmazványokat képes volt irni. (Marcé, de la valeur des écrits des aliénés au po
int de vue da Ja sémíologie et de la médecine légale. Congrés medicochirurgical de la France; 1. session, 
tenue a Rouen du 30 septembre au 3 octobre, P. 193, 207. Páris 1863.) 

Az elmebetegek irományai és levelei tehát nem. csak érdekes adatokat szolgáltatnak az izgatag, 
vagy csliggeteg lelki állapotok felismeréséhez, hanem még sok tekintetben előjelei gyanánt is mutat
koznak a bekövetkezhető kóros rohamnak és némely esetben kórismei, valamint a törvényszéki lélek
tani határozatok biztosabb megállapitásáboz lényegesen járulnak. Az ily módon eszközlendö vizsgálatot 
fegytörvényszéki kutatásoknál soha nem szabad mellőzni, ha gyanu van kivált a felöl, hogy az illető 
egyén már egyszer az elme bántalom valamely nemében szenvedett, avvagy erre öröklött - családi 
hajlammal bir. Nagy bűnösök, gyilkosok irományai e tekintetben szintén figyelmet érdemelnek s igen 
sokszor ezen szerencsétlen egyéneket a meg nem érdemlett halál büntetés torkából menthetik meg. 
. . Brierre-de Boismont tr. az elmebetegségek, különösen pedig az általánosan terjedö htidés elő
jelet tanulmányozásában általa észlelt tünetekre a Franczia tudomány academiát figyelmeztetvén, kie
melé egyszersmind azt, hogy ha az ember ezen egyének levelezéseit figyelemmel kíséri és ezeknek iro
mányait átlapozza, nem ritkán fel fedezheti azokban az itélet gyengeségét a tétovázó határozatlanságot, 
a negélyes és olykor igen képtelen tervezéseket stb. s igy ezáltal a kellő elövigyázatokat megtenni s a 
kiilönben könnyen bekövetkezhető szerencsétlenségnek elejét venni lehetségessé válik. 

Az elmebetegek kézirata e szerént, igen sok esetben nagy jelentőséggel birhat az ö törvényes 
beszámit?atási képességök meghatározása tekintetéből. Csaknem mindennapi dolog elmebetegeket épen 
bet~gség1 rohamaik alatt leveleket írni látni, a melyek telvék észszerUséggel, elmés-és a legszebb és a 
leg3obb indúlatú kifejezésekkel és mégis, mindezek nem egyebek, mint a realis világ kezdetén kívül 
élö kóros ábrándozók félszeg szüleményei. - Franczia országban Rennesben tartott apagyilkolási per· 
ben a cs. fő ügyész a vádlott egy levelét mutatá be, a melyben az, egy bizonyos nö iránti szerelmét oly 
őszinte, oly magasztos és erényes irányban kifejtett kifejezésekkel ecsetelé, hogy a hallgatóság nagyré
sze ezeknek hallattára könnyekre fakadt. Hát az ily módon szerkesztett levél elmebetegtöl származhat? 
kérdé a kormán} ezen meghatalmazottja, az orvos felé fordulva, a ki ezen vádlott egyén beteges elme
állapotát bebizonyitni hivatva volt. Kihez van ezen levél czimezve, kérdé a megszóllitott, a nélktil, hogy 
nyu?almát vesztené. Vélanon Máriához, felelé csodálkozva az ligyész. No akkor az elmebaj jelenléte már 
bebizonyult tény; mert a nevezett nö már több év óta férjezett. Tehát már az emlitett nevet nem visel
heti. Annak bizonyosan örültnek kell lenni, a ki a házassági viszonyt, a férjet, a gyermekeket s az imént 
elkövetett iszonyu tettet s ennek követkézményeit el feledve ; ily iratot készíthet. Ezen védelemnek azon 
fényes eredménye lőn, hogy a jury ezen egyént elmebetegnek felösmervén, mint nem bllnöst fölmenté 
s egy tébolydába küldi. 

. A következtetés ebből az, hogy az elmebetegek irományai betegségök minöségére, azok jellegé-
re, igen fontos diagnosticai okmányt szolgáltatnak, megjegyezvén egyszersmind, hogy igen csalatkoznak 
azok, a kik azt hiszik, hogy elmebetegek helyes és értelmes levelet nem is írhatnak. 
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Ill. 

TÁRSADALMI SZAKOSZTÁLY, 

MINT ALOSZTALYA AZ ALLAMORVOSTANI SZAKOSZTALYNAK. 

A n1agyar orvosok és természetvizsg·álók XIIl-ik nagyg·yülésének tár
sadalmi szakosztálya által Egerben 1868. aug·. 25-én tartott első ü]és 

j egyzökönyve. 

1. Kubinyi Ágoston kir. tanácsos és a magyar nemzeti muzemn 
igazgatója mint e szakosztály vezetője, felhítta mindenek előtt az ezen 
szakosztály i ülésben megjelent tagokat, hogy az osztály magát szervezze, 
választvá.n elnököt és jegyzőt. 

Ennek folytán az osztály a mai i.ilésre elnökké I saá.k Lászlót, me-
gyei másod alispánt, jegyzővé pedig Ury József h. ügyvédet válasz-

totta meg. . 
2. Az osztály ekként megalakulván , az elnök felszóhtá a tago~at 

előadandó tárgyaik és értekezéseik bejelentésére. Értekezés csa~ egy Je
lentetett be és tartatott is meg,· Kubinyi Ágoston ur értekezett t. i. a teme
tések- és temetkezésekről, előadván 1-ör ezek történelmi vázlatát, 2-or az 
ezek körüli rendszabályokat hazánkban, 3· or jelen állapotát, 4-er a ren
des temetők és temetkezés körüli nézeteit. 

A jeles értekezés némi eszmecserét idézett elő, melyben Flór Fe
rencz Pestváros tiszti főorvosa és a nagygyülés másod-alelnöke örömét 
fejezte ki a felett, hogy nem szoros értelemben vett szakértök is érdekel
tetnek a közegészségre oly nagy befolyást gyakorló temetkezés tárgyá
val és szivböl iidvözölte az érdemes értekezöt kitlínö munkálatáért; - · 
me~jegyzé egyszersmind, nehogy valaki azon téves nézetnek adhass?n 
helyet mintha Pest városában is mindazon hiányok volnának a temetők 
és tem'etkezés körül, melyek az ország egyéb helyeire nagyrészb~n ta
pasztalhatók, hogy az értekezésben javasolt óvrendszabályok maJdnem 
mind életbeléptetvék Pesten mintegy húsz év óta, úgy, hogy Pest városá
ban talán semmi ügy sem rendezettebb, mint a temetkezés üg·ye; s ~ézete 
szerint igen hasznos volna Pest városa temetörendszabályait közzé is ten-



1 

! 1 

i 1 

198 

ni. - Az értekezésben· javasolt halottas kamrák a temetőkben ugyan 
nincsenek, mint a melyek feJállittatásának több nemü eddig )egyőzhetet
len akadályai vannak, ezek hián_va azonban a kórházakban létező halot
tas kamarák által, valamint az által pótoltatik, hogy senki előrebocsátott 
megvizsgálás nélkül el nem temettetik, úgy szinte az által is, hogy hirte
len vagy gyanus körülmények között történt kimúlás eseteiben mindig 
bonczolás tartatik, úgy, hogy Pesten évenkint 500-nál több bonczolás 
történik. Szóló az értekezést az évkönyvbe felvételre ajánlja. 

Korbonics János csanádmegyei áldozár,jel. temesvári, ezelőtt rag-u
sai és fiumei gymn. tanár méltányolja ugyan mind az értekezésben javasolt 
óvrendszabályokat, tagadja azonban, hogy a templomok alatt létező sírbol
tok oly károsak volnának az élőkre, mint azt sokan vélik, s nem osztozhatik 
azon nézetben, hogy a tudomány követelménye volna a templom alatti sir
boltoknak megszüntetése, főleg, ha azok ajtai a templomon kivülről nyíl
nak, a minthogy szóló tapasztalása szerint hazánkban legtöbbnyire igy is 
van, () csupán a kegyesrendieknek privigyei templomára emlékezik, mely
ben a sírbolt ajtaja a templom belsejébéH nyilik. Annak bizonyitására, 
hogy a templom alatti sirboltokba temetkezés nem lehet káros az élőkre , 
tényekre vél szóló hivatkozhatni, és pedig különösen Ragusára, hol, mig 
az önálló köztársasági kormányzás alatt volt, a temetkezés majdnem ki
zárólag a templomok alatti sirboltokba, s nem is fülkékbe vakolva, s()t a 
hulláknak nem is fakoporsókba zárásával, hanem csupán lepedőkbe gön
gyölitésével történt; s mégis sem a templomokban naponként több órát 
töltő egyháziak egészségi állapota semmi hanyatlást nem mutatott, sem 
a népség egészségi viszonyai nem voltak roszaknak mondhatók, mert a 
kik Dalmátiát ismerik, tudják, hogy annak népe piros pozsgás erős teHt
alkatú; pedig ott a templom alatti sirboltokba temetkezésnek kevésbbé 
átalános volta csak is a franczia uralomnak az országba kiteijedése után 
szünt meg. _Mely ténynyel szemben a.zon véleményt fejezi ki, hogy azon vi
dékek lakói, melyekben a templom alatti sirboltokba temetkezés szokásban 
van, megnyugtathatják magukat e miatti egészségi aggodalmaikra nézve. 

Ezen nézetet azonban Flór Ferencz és értekező Kubinyi Ágoston 
hatályosan czáfolták, el nem ismervén, hogy egyes különös körülmények
ből lehetne általánosságra következtetést vonni, i;:őt ha megengedhető 
volna is, hogy Ragusa lakói a jelzett temetkezési mód mellett is jó egész
ségnek örvendettek: azt különös testalkatuknak és egyéb kedvező körül
ményeknek lehetne inkább fel róni, és azt lehet vélelmezni, hogy a temet
kezésnek felszólaló által jelzett modora alkalmazása nélkül még kitűnőbb 
egészségi állapottal dicsekedhettek volna. 

. . Peregrini Ele~ azon véleményét nyilvániM, hogy az értekezésben 
kifejtett nézeteknek, Jelesen a rendes temeté5k a temetkezésre nézve aján
lott rendszabályoknak a nép közt leendő teijesztése felette kívánatos 
volna, ~it elnöklő alispán ur is bizonyított, mint a ki saját tapasztalásá
ból tudja, hogy több helységekben a tagosítások keresztülvitele alkalmá
val temeté5nagyobbitások lévén folyamatban , mely temeWknél tehát az 
ajánlott rendszabályok életbeléptetése igen jótékony hatás{1. fogna lenni, 
érteke~ő Kubiny i Ágoston ur értekezésének vagy nehány ezer példány
ban saját ~öltségén leend() kinyomatását megígérte, az ezért bejövendő 
pénzt pedig valami társadalmi körbe tartozó czélra fogja fordítani. 
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Az értekezésnek az évkönyvbe leendő felvétele a szakosztály által 
elfogadtatott, nemcsak, de sőt nyereségnek tartja, hogy ily jeles és a köz
egészségi vi15zonyok javítására nézve a benne ajánlott rendszabályoknak 
alkalmazása által nagy horderejü értekezés diszitheti munkálatai jegyző
könyvét; egyszersmind hálás köszönetét nyilvánítja annak a közönség 
számára leendő kiosztásra értekező által tett kinyomatásra vonatkozó 
ajánlatért. 

3. Zsendovics József érseki titoknok ur Eger városa tan- és jóté
kony intézeteit ismertette meg a szakosztálylyal és az azokra vonatkozó 
adatokat sorolta elő. 

~ , Melyekért az ismertetőnek köszönet szavaztatott. 
4. Kubinyi Agoston indítványt terjeszt elő, mely szerint a társa

dalmi szakosztály köréhez tartozó helybeli intézeteknek, u. m. a megyé
nek Egerben lévő fogháza, az angol kisasszonyok nőnevelő intézete, a 
legényegylet, és óvoda, nemkülönben a temetők megtekintésére bizott
mányok küldessenek ki a szakosztály kebeléből, melyek a holnapután 
tartandó szakosztályi ülésre jelentésöket beadni szíveskedjenek. 

Az indítvány elfogadtatván, a megyei börtön megtekintésére és 
róla adandó értesitésre Hunfalvi János, Hubert János, Szuhányi János és 
Gerlóczy Károly; az angol kisasszonyok nőnevelő intézetéről adandó 
értesitésre : gr. Szapáry Gyula, Bárczay Gyula, Peregrini Elek, Rónay 
Jáczint és Zsendovics József; a legényegyletről adandó értesités~e: Ba
logh István, Sárváry, Kozma Károly, Gabrieli János, Zsendovics József; 
az óvodáról adandó értesítésre: Lévay Sándor, Dr. Milassin Vµmos és 
Rapos József; végre a temetőkről adandó értesítésre: Kubinyi Agoston, 
Szaicz Antal, Csiky Sándor, Gerlóczy Károly és Gabrieli János urak 
kiküldettek azon utasitással, hogy küldetésök ben holnap eljárván , arról 
a holnapután tartandó szakosztályi ülésben jelentésöket beadni ne terhel
tessenek. 

lsaak Lászl6, 
elnök. 

Ury József, 
szakoszti1lyi jegyzö. 
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A temetések és temetők. 

Kubinyi Ágostontól. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók hivatása a kölcsönös ismerkedésen, a vidék helyismere
tén, tudomány terjesztésén sat. kivill az is, hogy helyi, vidéki, vagy országosan tapasztalt káros szoká
sok, vagy visszaélések, a mennyiben szakukbo~ tartoznának, ~efolY:_ásán~l. fogv~ or~osoltass~nak .. 

Alig van valami édes hazánkban, ru1 körlil gyakonbb visszaelesek es karos szokasok letezné
nek, mint a temetkezések és temetők körül. 

Lássuk azonban röviden 
I. ezek történeti vázlatát, 
II. az ezek körlili rendszabályokat hazánkban, 
III. jelen állapotát, 
IV. a rendes temetkezést és temetőket. 

I. 

Ho"'y a halottak iránt az élök már a régi időben kegyelettel s illetőleg tisztelettel viseltettek és 
viseltetnek Jelenben is, az emberek természetében rejlik. De minekutána ezen valódi e~beri érzelmet 
épen az emberek vétkes gonoszsága megsértette, az emberiség közti profán vallások áltah elárasztással, 
a temetkezési szokások babonával cseréltettek fel. S különböző népek, különböző szokásokat követtek a 
temetkezések közül. Legembertelenebb szokás volt halottjaik temetésénél élő embereket áldozni, ezeket 
vagy megégetvén, vagy a halottak sírjánál leölvén, mely szokás hajdan sok népnél divott. 

A rómaiak és görögök halottjaikat megmosván, ezután szagos kenöcsökkel kenték be, ~ogy 
vagy könnyebben égbessenek, vagy hogy ez által a temetéseknél a halotti nehéz szagot elbajtsák. 

A bekövetkezett halál hanyadik napjára temettettek, vagy égettettek el a halottak, nem volt 
elhatározva, a szegényebbek harmad vagy negyednap mulva, a gazdagabbak s tekintélyesebbek hete~, 
vagy nyolczadnapra égettettek meg. Sőt Horner Odysseájában azt mondja, hogy AchilJes teste 17 napig 
őriztetett, minekelőtte megégettetett volna. 

A görögök többnyire a városokon ki vűl temetkeztek. 
Rómában a legrégibb időkben a városon belül történtek a temetkezések, ezen szokást azonban 

a XII táblás törvények ezen szavakkal tiltották be: „hominem mortuum in urbe ne sepelito, neve urito". 
Ezen törvény azonban gyakran meg sértetett. 

A halottak megégetett hamvait s felmaradt csontjait a görögök úgy mint a rómaiak felszedték s 
bamvvedrekbe rakván sirokban tették le. 

A hamvvedrek aranyból, eztistből , rézből, alabastromból, porfirból, vagy márványból, s leggyak
rabban üveg- vagy agyagból késztilvék, s ezek többnyire ktilön ásattak el, erre készlilt mausoleumokba, 
külön fülkékbe sorba rakattak , valamint a galambok fészkei helyezvék, a honnan columbariumoknak 
neveztettek. · 

A megnem égett testeket kőkoporsókba (sarcophagi) temették, melyek töbnyire faragványokkal 
voltak ellátva, a halottak mellé tevén le legkedvesebb házi eszközeit s ékszereit, valamint a temetési 
szertartásnál használt áldozati edényeket. Mint ezt a nemzeti muzeumba lévő s 1845-ik évben Szegszár
don talált s általam leirt sarcophagnál látható. . . 

A görögök ugy mint a rómaiak vagyonukhoz és a halottak állásához képest, azon kisebb halotti 
köemlékeken kivül, nagyobb épületeket is állítottak, melyekkel kedveseiket örökíteni akarták: Ez~k k~
zlil néhányak pompájuk és nagyszerüségtik által a többieket felül multák .. Melyek azonba~ bar mily k1~ 
tünők voltak, mégsem hasonlithattak a leghiresebb, s részben még most is fenálló 4000 eves egyptom1 
gulákhoz. 

Legna"'yszerübb volt Mausolus Karia királya temető helye, mely után a többi hasonló temetke
zési épületek ~ausoleumoknak neveztettek. Azt Plinius szerint a megholt neje Artemisia nagyköltséggel 
legügyesebb épitészek által állitotta, kinek szeretete kedves férje iránt oly nagy volt, hogy elégetett 

MAGYAR 
TUDOM~i\~ O :i llKADÉ.MIA 

KÖNlVlÁRA 

201 

hamvait itaUba keverve megitta. Szépen van ez nemzeti muzeumuuk Pyrker féle képtára 57-ik sz. alatt 
Varottari (Padovanino) által festett képen ábrázolva. 

At. afféle emlékek felállitásában a rómaiak nem maradtak hátra, mit Augustus, Hadrian és Se
verus nagyszertl mausoleumai tanu~itanak. 

Legtöbb görög és római hitte a lélek halhatatlanságát, s ezt az álomhoz hasonlitották, innen ol
vasható több halotti emlékeken: „Aeternali somno". 

A városokon kivüli temetők, melyek campieliscieknek neveztettek, kies helyeken állittattak fel, 
fákkal, virágokkal kiültettetvén, a népnek kegyeletes és mulató helyekül szolgáltak. 

Az egyptombeliek szintén nagy tiszteletben tartották halottaikat, mumiákká készitették, nagy
szerii gulákba temették, s ezen tiszteletet még némely állatokra is kiterjesztették, milyenek az ibis, ölyv, 
macska, melyek még mai napig is találtatnak a catacombákban . 

A régi dán, svéd, norvégiai lakosok, az úgynevezett kőkorszakban halottaikat meg nem égették, 
hanem emberi kézzel készített földemelvényekbe dombokba takaritották el; csontváiak gyakran a föld
ben levő kö vagy fa kamrácskákhan, mell ettek fekvő kő-kivált gyantakőszerek, s házi eszközök, vala
mint cserép edényekkel találtatnak. Az ilyen halmok kivülrlíl felálló csiszolatlan kövekkel vannak ~ö
rtllkeritve, melyek tetejét más lapos kövek fedik. Találtatnak ezek az njabb időkben éjszaki Német-, An
golhonban, és Hollandiában is. 

A későbbi úgynevezett bronz korszakhoz tartozó sirdombok melyek, Vorsae szerint Dániában és 
Norvégiában nagyszámmal találtatnak, abban különböznek a kőkorszakbeliektől, hogy kökeritéssel mint a 
felyeb biek körülvéve nem voltak, s ezekben nem csontvázak, hanem cserép edénye~ ben tartott égetett 
csontocskák, hamu és különféle már akkor ismeretes rézből készült aprósúgok, mmt késecskék, tűk, 
gombok fogók rakattak, s melléjek gyakran a halott fegyverei és ékszerei, melyeket viselt. 

'Efféle temetők hazánkban is nem ritkán találtatnak. Legközelebb egy Pilin helység határában 
(Nógrád megye) fedeztetett fel, mely felette érdekes, nagy számú sirokat és ezekben érdekes bronz s 
egyéb régiségeket tartalmaz. . . . 

Mivel épen a két első korszakról szólottam, meg kell még itt emhtenem a 3-ik, azaz vas korsza
kot is, mely Vorsae szerint Dániában a 8-ik században veszi eredetét, s a feljebhiektöl abban különbözik, 
hogy ebben a halottak meg nem égettettek, s melléjek a még addig ismeretlen két fémből, t. i . ezüst és 
vasból készü lt eszközök tétettek. Ezen sirok azonban Dániában a ri tkábbak közzé tartoznak. 

A Hunnok, vagy más néven Kunok, halottaikat gyakran ruhástól, fegy verestöl, lovastól , több
nyire emelt helyeken, vagy épen magasabb dombokon simára készített, s gyakran agyaggal, vag_y mész
szel bekent földön megégették, a temetkezéseknél a tüzet körülállván tort tartottak, s az üres edenyeket, 
melyekből ittak és a felmaradt, általok fölemésztett, állat csontjait, a tűzbe, illetőleg a halottra hán!.ták, 
ez által neki a végtiszteletet adandók. Elalndván a tűz, s elhamvadván nagyobb részt a halott, foldet 
hánytak rá, gyakran több ölnyi magasságra. S ezek azon hazánkban nagy mennyis égben látott Kún-, 
Hua-1 vagy mint a nép balul nevezi, ba.sahalmok. · 

A Budához 11; 2 órányira fekvő Érden vagy Hanzsabégen, s Battán levő számos halmok legszebb 
felvilágositást adnak. Érdy János muzeumi derék őrünké az érdem, ki a fentnevezett Ku~-hal?.1ok. közzlil 
hatot rendes szabályok mellett, a végre többek ál~al összete.tt pénzösszegen, nem c~ekely kolts~ggel, s 
fáradtsággal pontosan felbontott; a bennek lelt holrmt nemzeti muzeumunkban leteven, a tudós világgal 
megismertette. . . 

Hogy a halottak temetése a városokon kivlil a legrégibb és legközönségesebb volt, b1~ony1tható 
a szentírásból. Lásd Mózses 1-ső könyve 23-ik részét: „Abrahám vett Kanaanban Hebron ~arosa előtt 
egy szántóföldet két barlanggal családi temetőnek, melyben ő, Sár~. ~ejével, Izsák Rebeka ne.J~:el és Já.
kob Lea nejével eltemettettek. Racbel azonban az Eufrat felé vezeto ut mellett, s Debora egy tolgyfa al.a 
takarittatott el." A zsidók 

1 
őseik ezen szokásait megtartották, hanem különbséget tettek a temetkeze

si helyekre nézve, először is Jerusalem előtt helyek jeleltettek ki a közönséges em_berek szám.ára .. '\ klil
földiek és zarándokok számára a főpapok külön szántó földeket vásároltak. A kll'ályoknak is külon te
metkezési helyeik voltak a vár~son kivül: A zsidókról megemlitendő még az, hogy nálok is, noha nem ál
talánosan, szokás volt a holtakat megégetni, miként ezt Sámuel első könyve 31. részének 13. verse 
bizonyítja. . . . .. .. 

Az első keresztények halottaik temetéaseinél nagy zavarb voltak, mmdadd1g, m1g az uldoz~sek 
alatt nyögniek kellett. A városokban ezt tenniök tilos volt., s a városokon kivüli D)'.ilvános tem~tkezés1 he
lyekről szinte ki voltak tiltva, minek következtében kénytelenek voltak halottaikat, menny~re lehetett, 
elrejteni. Azon czélból titkon a városon kivill a földben barlangokat, vagy kama_ráka_~ k~sz1tettek,. me
lyekbe nem csak halottaikat tették le, hanem synodjaikat vagy egyházi gyliléseiket is itt tartottak, a 
sákramentomokat kiosztották, az Isten igéjét hirdették, s elrejtöztek, ha a pogányo~ ut~nok leske~őcltek . 

Ezen földalatti barlangokat a régiek cemeteriumoknak, dormitoriumoknak pihenő, vagy haló ka-
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 21) 
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marának nevezték, melyek a rúmui u1•11zágutak ruellett, és minden városban, hol keresztények tartózkod
tak helyezvék. Mihelyt azonban a keresztények üldöztetése megsztlnt, a halottak fáklyák, vagy vias~
gye~tyák kiséretében Dávid zsoltárai eléneklése s temetkezési kiséret mellett, vagy az 1mzágutaknál, 
vagy tulajdon szántóföldeikben takarittattak el. A városokban a keresztények templomokat épitettek, 
melynek azon apostolok és mártyrok neveit adták, kiknek tetemeit, a cemeteriumokból ezekbe hozták és 
az oltárok alá, erre készitett sirba tették. Ezen szokás azonban kiterjesztetett az<?kra is, kik vallásossá
guk, és érdemeik által lettek hiresek, s szinte a templomokban temettettek el, többi halottak a templom 
körüli temetőkbe takarittatván el. A császárok magok is kivánkoztak a mártyrok 01ellett eltakarittatni, s 
Nagy Constantin első volt, ki magát a sz. apostolok templomába rendelte eltemettetni. Ezt követték 
a püspökök, s ké öbb számos magánosok, kik a mártyrok mellett kivántak eltemettetni. Theodosius csá
szá1· 387-ik év körül ezen szokást betiltotta, melynek azonban nem volt nagy sil5.ere. 

A 6-ik században majd átalános szokássá vált, hogy a gazdagabbak a templomokba temetkeztek, 
mit Nagy Károly ismét betiltott. 

Ezen század végével és a következendő 7-ik században, valamintltaliában, úgy másutt is sokak
nak megengedtetett a templomokban való temetkezés. Kivált a gazdagoknál, mint mindenkor és minde
nütt, úgy itt is azon mód, hogy a halottak a templomokban temettettek el, később is szokásban volt, sőt ez 
több helyen még most is történik. Azonban megkell itt jegyeznem, hogy századokkal ezelőtt a templo
mokban többnyire az oltár előtt a sanctuarinmokban ásatván ki a sirok, ezek lapos és csiszolt kövekkel 
rakattak, illetőleg béleltettek ki, s a halottak ezekbe, nem pedig külön koporsóba tétettek. Mint ezt az 
1848-ik évben a hajdani fehérvári basilica alatt lelt 3-ik Béla magyar király és .Anna neje sirjai mutat
ják. Egy sir t. i. 6 darab csiszolt veres márvány táblával volt kibélelve, mely táblák jelenleg nemzeti mu
zeumunkban őriztetnek. A templomokban való temetkezéseknek azonban az volt következménye, hogy 
ezek az itt eltemettettek által egészen megtöltettek, s egészségtelen kigőzölgést okoztak. Ennek folytán 
Nagy Károly megparancsolta, hogy ezután senki se temettessék többé a templomokb11-. Nem tiltotta b~ 
azonban, hogy a templom udvarába ne történjék a temetkezés és igy szabadságában állott mindenkinek 
övéit vagy itt, vagy a ma~a földjén a városon kívül eltakaritani. Ez által azonban a régi törvécyek, hogy 
a város falai közt ne történjenek a temetkezések , nem voltak egészen betiltva, s a templom előudvarai 
temetökké lettek. Később azonban bebozatván azon rendszabály, hogy a temetkezési helyet meg kellett 
fizetni, s a templomkörlili udvarokba sem férvén többé a halottak, a városokon kivlil kápolnák épittettek, 
s részint ezekbe, részint ezek körtll, nem pedig tulajdon földjeiken temetkeztek az emberek. Az ilyen te
metők fallal voltak körtilépitve, hogy a marha és más állatok a sirokat meg ne sértsék, melyek a régi gö
rögök és rómaiak által nagy tiszteletben és szenteknek tartattak, s mind azok, kik az ilyen helyeket 
megsértették, templornrablóknak tekintettek, s Solon törvényei szerint szigoruan blintettettek. 

A görögöknél az, ki a sirt, vagy a halott emlékét vagy oszlopát megsérteni vagy ledönteni me
részelte, vagy épen kirabolta, halállal büntettetett. A római szigora rendszabályok mellett, gyakran a sír
emlékeken röviden emlékeztették az idegent, hogy ezeket ne sértse. Példának okáért: „rogo te viator no
li me nocere." Vagy pedig mint ezt Fabretto mondja a C. Cecilius sirjáról, melyen ezek olvastatnak: 
„Qui hic minxerit, aut cacarit, habeat Deos inferos et superos iratos." A többi bltntetések közt a számki
vetés, a kar elvágása, s egyebek használtattak. 

Az az okos szokás, mely a pogányoknál, zsidóknál és keresztényeknél divott, hogy a halottak a 
városokon kivtil temettettek el, mai napig, nem csak a keresztényeknél, de a hitetleneknél is szokásban 
van. Indiában nagybecsii sirokat láthatni pár 1000 lépésnyire a városoktól, kertekben vagy forrásoknál, 
kutaknál, gyakran dombokon, hegyeken. 

A chinaiak és jappánoknál még a császári sirok is a városon kivül, hegyeken vagy kertekben he
lyezvék. Szintén a törökök halottjaikat a városokon kivUl temetik. 

Ezen rövid előadásból láthatni , hogy a legfelvilágosodottabk népek a városok belsejében való 
temetkezéseket nem engedték. 

És hogy a szokás a halottakat a templomokba és városokba temetni, az egészségnek valóban 
káros, a tapasztalás bizonyítja. Csak nehány adatot kívánok azon számos példából felhozni, melyek az 
orvosi iratokban fel vannak jegyezve, s először is azon káros következményekről, melyek a templomok
ban való temetkezések eredményei. A templomok emberekkel megtelvén, már magában az élök kigő
zölgése is, kivált szűk és alacsony templomokban, nehéz és fojtó, hátha még a templom alatti sirokból 
a halottszag feljő, mely gyakran a legkisebb részén is keresztül hat, alig állható ki, vannak esetek a 
régi időkből, midőn még e szokás átalánosabb volt, hogy a sirásók, kik a kriptákba előbb mentek be, 
minekelőtte ezeket egyideig nyitva hagyták volna, elájulva rogytak össze, söt a nyilások elött meg is 
haltak. Kétséget nem szenved, hogy a halottak rothadási kigőzölgése káros méreg azokra nézve, kik 
ezt magokba kénytelenek szivni. 

Rama.zzini egy sirásóról azt mondja, hogy midőn egy i(jut szépen felöltöztetett s uj czipővel 
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temetett el, azo~ vágy szállotta meg nehány nap mulva, ezt megrabolni, s midőn egy napon déli órákban 
a templomot nyitva találta, ebbe belopódzott, a sirkövet felemelte s a mint a czipőt leakarta húzni 
halva rogyott össze a halottra. ' ' 

· Screta beszéli, hogy azok közli), kik Rómában a régi összedőlt halotti kriptákat vizsgálták so-
kan hirtelen meghaltak. ' 

. Gyakran történik, hogy az ilyen templom alatti kriptákban, ha hirtelen felbontatnak, a gyertya 
elalszik. 

· . A józan észszel ~s ;allásossággal igen megférhetö volna, az élők kiméletével a templom alatti 
kriptákat, melyekbe a beJáras a templomokon belöl történik örökre beépiteni s többé meg nem engedni 
~?gy ~z ilye~ekbe a h~lottak temettessenek. S egyedül az~kat kellene meg~ngedni, melyekbe kivülrőÍ 
tortém~ a b.e.Járás! s ~eg ezen felől ftllkékbe tétetvén a koporsók, legott beépitettnének, mint ez az esz
tergomi b~s1h.ca, es mas templomok alatt látható. Szintén káros azon szokás, hogy a halottak a templo
mokban k1tenttetnek ; tanácsosabb ezeket azonnal a temetőkbe eltemetni, s gyásztiszteletüket, később 
a templomokban tartani, hol reájok többé szükség nincsen. 

Minél felvilágosodottabb az ország, annál inkább fogynak az előitéletek, és ezekkel minden ká
ros babona, s annál könnyebb a kormánynak azon, babonán épiilt és haszonlesésből eredt szokásokat 
eltör leni. 

V:i-Ióban a felvilágosodás egyik diadala volna, ha a jelen műveltség után sovárgó korszakban, 
ezen szokas valahára egészen eltöröltetnék, mely ugy is a régi barbár időszak maradványa. 

. . A. templomok~an való temet~ezések betil~ásával azonban még minden, a halottak általi ragály, 
mergezes es halálos következmény mncsen elhántva, ha a halottak a városokban, vagy falukban fekvő 
templomok körüli temetőkben temettetnek el, és ha a temető nem az élők lakhelyein kívül van és nincs 
czélszerüen elrendelve. A templomok többnyire a városok és falvak közepén állanak, s ezek körtll helyez~ 
vék a régi temetők. Ezen felül majd minden városban s nagyobb helyeken a levegő telve van sok káros 
gőzzel, mi azon templomok mellett fekvő rothadt sirokból feljövő gőzökkel összekeveredvén még inkább 
érezhető, mit sokan, kik a czéliránytalanul rendezett temetők közelében laknak, gyakran t.apasztalnak. 

Versaillesban a temetőből lefolyt viz által, a közel fekvő kutak, annyira károsokká s veszedel
mesekké lettek, hogy a temetőt 1774-ben a kormány a városon kivül való helyre tette át. Tudnék ma
gam is több helyet nevezni, névszerint Nógrád megyében, hol az uj temetők közel a helységhez, kissé 
emeltebb helyeken feküdvén, a kutakat annyira elrontják, hogy kivált nyári időben, a viz ihatatlan. 

Ezek s több más példák bizonyitványok arra, hogy veszedelmes a halottakat élők lakai közt, 
vagy ezek közelében eltemetni. Minekutána a templomok rendesen a régi temetők közepén állanak, és 
az isteni szolgálat alatt a templom ajtói nyitva vannak, a templom körüli sirokbúl kigőzölgő rothadt ha
lotti gőzök behatolnak a templomba, s a különben is élő emberek párájával megtelt szűk helyet, kivált 
falukon belöltvén, kiállhatatlanná és károssá teszik. 

Valójában emberi kötelesség, államgazdászat és tisztaság tekintetében a temetőket a városok
ból és falukból kivinni, s illetőleg a szabadba áttenni. Azoknak, kik a városon kívüli temetökben kü
lön, s talán családi sirhelyeket kívánnak, az a pesti és más temetők példájára, minden káros következ
mény nélkül megengedtethetik. 

II. 

Hazánkban a temetők tárgyában több felső rendeletek bocsáttattak ki, az illető egyházi, és vi
lági hatóságokhoz, melyeket azonban ismeretesek levén, ezennel mellőzök. 

Ezek még most is utmutatásul szolgálnak ugyan az ~lletőknek, de sajnálva kell tapasztalnunk, 
hogy ezek csak részben, s fájdalom nem mindenütt tartatnak meg. Vannak ugyan kivételek itt-ott, ki
vált nagyobb városokban, hol a rendszabályok, némi módositásokkal megtartatnak, de legtöbb helyeken 
e részben a legnagyobb visszaélések tapasztaltatnak. Az élők megadják ugyan körülményeikhez és. 
tehetségeikhez képest halottaiknak a végtiszteletet, s a kijelölt helyre eltemetik, azután azonban, a si
rokkal és illetőleg a temetővel mit sem gondolnak. 

III. 

Lássuk azonban a temetők és temetkezések jelen állapotát édes hazánkban. 
1. A templomok alatti kriptákba sok helyeken még most is a templomból magáb ól vannak a be

járások. 
26* 
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2. Számtalan helyeken lehet tapasztalni, hogy a Yárosokban vagy falukon levö, kivált régibb 
templomok körül még most is léteznek temetők, s ezekbe jelenben is, bilr ritkábban temetkeznek. 

3. A városokon és falukon levő temetők, melyek sok helyeken nagyon közel esnek a lakó házak
hoz, nem hogy fallal, de még csak sánczczal sincsenek bekeritve, a szarvasmarha ezeket kivált az alföl
dön széltében legeli, beganéjozza, elferditi, a sertések a sirokat feltúrják, s a kegyeletnek semmi nyomát 
nem hagyják hátra. 

Tudok esetet, hol, még az úrbériség megsztinte előtt, köz levén a legelő, egy földes úr a helység 
közelében fekvő, s m~jd egészlen keritetlen temetőt, juhai legelőjének használta, s midőn a helybeli lel
kipásztor a felsőbb rendeletekre hivatkozván, juhászait ki akarta tiltani, a papot kigúnyolta s usust igé
nyelvén, a papot minden módon áhitatos és igazságos eljárásában gátolta. 

4. A sírásók, hogy hamarább készek legyenek, a sírokat sok helyen, kivált ha nehezebb a munka, 
alig ássák mélyebbre 4 lábnál, sőt magam tapasztalása után szólván, a kis gyermekeknek elégségesnek 
tartják a 2 1/ 2-3 láb mélységre ásott sirokat. Igen természetes, hogy igy a káros büz annál hamarább 
hat ki a szabad levegőre. 

5. A sirokat pusztán ültetések nélkül hagyják, szabad tért engedvén a dudva, szerbtövis és ku
tyatej terjedésének. 

6. A sirokat sok helyen, kivévén a fakeresztecskéket, vagy a reformatusoknál szokásban levő sir
fákat, fejfákat, melyekre az illeto halott neve s halála napja feljegyeztetik, erre i,; alig tartják méltónak, 
még kevésbé, hogy maradandó kő- vagy érczemléket állitsanak a halottnak. Kivételt érdemelnek e rész
ben a zsidók, kik lehetőségig jobb s kegyeletes rendben tartják temetőjüket. 

7. A sírokat összevissza ássák sok helyen, a nagyobb halottak közé temetvén a kisdedeket, vagy 
pedig egyes családok kivánságái:a, a talán 10, vagy 12 évig fektidt halottat kiveszik, helyébe a szom
szédban ieklldt rokonát temetik, azt pedig másutt ássák el. 

8. Az illetők a halottak matrikulájában, miként megkivántatnék, nem j egyzik fel a sir számát, 
melynek a beirt halottéval megkellene egyezni. 

9. A temetkezéseknél, kivált t'alu helyeken a protestáns papok szahad ég, vagy fészerek alatt a 
legnagyobb léghuzamokban, télen, nyáron, a nép s illetőleg rokonok kivánságára, hosszu halotti beszé
deket tartanak, a gyászolók, (mint ezt több izben tapasztaltam) életének veszélyeztetésével. 

10. Sok helyen alant fektidvén a temetők, a vizek áradásakor, a sirok kimosatván, a koporsók és 
halottak, az élők nagy botrányára, napfényre jönnek. 

11. Sok helyen a 48 órát, s a halottvizsgálatot mellőzvén, sietnek a temetkezésekkel. 
12. Halotti kamarák, melyekben a halottak megfigyeltetnének, nem léteznek. 
Számtalan eset van arra, hogy meredten fektisznek az emberek érverés és lehelés nélktil, pedig 

csak tetszhalottak, mint példának okáért kik felakasztattak, megfagytak, vagy vízbe faltak, kik rende
sen használt orvosi segélyre, sőt gyakran maguktól is ujra felelevenedhetnek. 

Londonban több évek. előtt esteli órában egy szökött katonát akasztottak, a hóhér, csakhamar 
elszéled vén a nép, a testet levágta, s az orvosi épületbe vivén, eladta a boncztani osztály assistenséne~; 
ez a testet az iskolába levő boncz-asztalra terítette, maga pedig a terem melletti szobában aludt. Ej
&zakának idején zörgést hallván az iskolai teremben, erre felébredt, s azt vélvén, hogy talán macska van 
a teremben, mely a testet megcsúfithatja, s ez által bemocskolja, gyertyát gyujtván, bement a hallgató 
terembe, s nagy bámulatára a holttestet nem többé a boncz-asztaton, hanem mezitelen állapotban ösz
szekuporod va a kályha mellett iilve találja. A felelevenedett, ki nem volt más, mint egy 20 éves kita
nult tigyes kereskedő legény, és semmi módon katona lenni nem akart, arra kérte a doctort mindenre, a 
mi szent, adna neki valami kopott ruhát s kevés pénzt, hogy távozván az iild15zljk előtt, menektilhessen. 
Az emberséges assistens ruhát adván reá, nehány darab pénzzel szabadon bocsátotta. Nehány évvel 
ezután, a volt orvosi segéd elfoglalván a boncztani széket, mintegy 10 évvel a fentebbi eset után, tudo
mányos tapasztalatok vligett, a külföldre utazott. Többek közt Amsterdamot is érintvén, itt több na.p?t 
töltött, s családjának némi holland emlékeket akarván venni, egy boltba ment, hol belépésénél az ifJU 
kereskedő örömében, ráismervén, térdre borult, s kezét akarván csókolni, nyilván mondá, hogy ez az ő, 
úgyszólván második életadója. A tetszhalott t. i. elhagyván Londont, Amsterdamba vándorolt, hol 
csakhamar egy kereskedő boltban előbb könyvvezetö, később főnökének veje, és később az üzlet tulaj
donosa lett. Lehet képzelni, mily kölcsönös családi öröm lett e találkozásból. 

Párisban egy papot temettek, s midőn a halottat a városon keresztül vitték, kopogás, illetőleg 
karmolás hallatszott a koporsóban ; a halotti kíséret felnyitván a koporsó tetejét, erre egy nagy macska 
szökött ki a koporsóból, utána pedig a vélt halott emelkedett fel, s még ezután több ideig élt. 

Az előadott történet ugy magyaráztatott, hogy a koporsóban fekvő tetszhalottnak a macskája 
melléje feküdt, a koporsó teteje rátétetvén leszegeztetett, s minekutána a halott gyomrán feküdt macska 
ezt megmelegítette, a temetés alatt a pap is magához jött. 
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. ~em is szükség itt emliten?m azon számtalan példákat, melyek Svajczban a Sz. Bernárt hegyén 
s masutt is a megfa~yottak, vagy v1zbefultak közüli megmentéseknél tapasztaltatnak. Példa erre Buda
pesten azon gyako_n eset, mely a Du?ába fultak körül tapasztaltatik. 

. Ezeket fáJdalom sok helyen igy tapasztalván, lássuk immár, bele nem bocsátkozván azon szer-
tart.asokba, !Ilelyeket egy vagy más vallás kíván követni hallottjai körtil, gazdászatot, csint és tisztaságot 
tekmtve, m1módon kellene a hallottak eltakarítása, s illetőleg temetése körül eljárni. 

IV. 

A rendes temetkezés és temetők. 

• „ „ ~jelen korszak orvosi rendőrségének vívmánya, hogy a városokban és falukon a templomokban 
e~ korottok való térségeken. napról napra ritkábbak a temetkezések, és majd átalánosan a temetők a 
v~rosokon és helységeken k1vül helyezvék. Ezzel azonban még nincsen minden megtéve. A temetke
zesek és temetők közül következendő rendszabályokat kellene követni: 

1. Mindenek előtt, emberi kötelességünk minden veszedelmet megelőzni, s illetőleg elhárítani, 
ugyan azért szükséges mindenli.tt a halott vizsgálata, s bizonyítvány arról, hogy a test rothadásnak indúlt, 
mi nélklil, és 48 óra előtt a halottat ne legyen szabad eltemetni. 

2. A temetőnek legalább 500 lépésnyi távolságban kell lenni a helységtől. 
3. Legjobb föld a temetkezésre az agyag, vagy fekete talaj, szóval a száraz föld, mely a rothadt 

halotti nedveket magába szivja, s ezt a növényzet tenyésztésére fordítja. A nedves föld erre nem czél
szerli; mivel a rothadást hátráltatja. A mész- és homok föld szintén nem czélszerü, mivel, ez a növény
zetre kevesebbet hat, és a halotti kigőzölgéseket könnyebben átbocsátván, a légkört elrontja. 

4. A temetőnek kissé emeltebb, szabad helyen kell feküdni, és szabad léghuzamának lenni, hogy 
a kigőzölgések mindenkor könnyen elszéledjenek, s rajta el ne tertlljenek. A vizáradástól mentnek kell 
lenniök s a netaláni hó vagy eső-viz elvezetendő. 

5. A temető nagyságának lehetőségig összhangzásban kell lenni a hely népességével, hogy ne 
álljon elő a szükség, ennek megnagyobbitása- vagy épen egy új temető kihasitására. Hogy e részben az 
arányt közelitőleg el lehessen találni, nem csak a népességet, és azok számát kell figyelembe venni, kik 
meghalnak, hanem ezek szerint azon éveket is ki k ell számítani, melyek szükségesek arra, hogy a régi 
sirok ismét új temetkezésre használtathassanak. A számítás könnyen történhetik, ha az vétetik figye
lem be, hogy évenként, (kivevén a ragályt) 32 élőre egy halott esik, és hogy a régi síroknak 30 évig nyu
godtan kell maradniok, minekelötte ujra használtathatnának, mivel ezen idő tapasztalás szerint elégsé
gesnek ismertetett arra, hogy a halottak tökéletes rothadása rég megtörtént. 

6. A temetőt szükséges körtilkeriteni, mi vagy kő-, vagy felhányt földgaráddal, vagy eleven sö
vénynyel, a helység vagyonához, vagy más helybeli körülményekhez képest történhetik. A bejárásnak 
soha sem kell nyitva maradni, hogy a marha bele ne menjen, és el ne ronditsa. Úgy legyen azonban al
kotva, hogy a lég szabadon járhassa. A látogatóknak azonban minden nappali órában szabad bemene
telt kell engedni e nyugalom és áhítat helyére. 

7. Minden jól rendezett temetőben, kell hogy Jegyen egy halotti kamara, hogy: 
a) Oly halottak, kik ragályos betegségekben haltak meg, halálok után, mindjárt ott tétethesse

n ek le, hogy ezáltal a ragály terjedése akadályoztassék. 
b) Hogy oly élők halottjai, kik sziik helyeken, talán kamrákban, vagy épen ugynevezett putrik

ban, és nagyobb számmal laknak, s a temetési időig, mig t. i. a rothadás előjelei mutatkoznak, lakhelyei
ken az élők nagy hátrányára, s netalán bekövetkezhető veszedelem elhárítására, kivált ragályos esetek
nél, ne feküdjenek, sőt hogy kivált nagyobb városokban az idegenek, vagy épen bizonyos szállás nélküli 
halottak temetésökig itt tétessenek le. 

c) Leginkább pedig azért, hogy minden hirtelen halállal kimultak, kivált azon félelem elhári· 
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tása tekintetéböl, hogy elevenen el ne temettessenek, a rothadási idő beálltáig ott öriztessenek. Hogy 
pedig ez megtörténhessék, szükséges az efféle kamrákat ugy elrend'ezni, hogy ezek mellett egy fűtésre 
idomitott őrszoba alkalmaztassék, s az egész ehhez szükséges szerekke1 legyen ellátva. 

8. Minden temetöben legyen egy csontkamara, vagy mi még czélszerűbb olyan hely, a hová a rég 
eltemetettek csontjai ismét elásattassanak. 

9. Minden temetőben a növényzetet szorgalmasan elö kell mozditani, mert ezáltal egyrészt a 
halottak rothadása is elösegittetik, másrészt pedig az élenynek bő kifejlesztése, javitja a levegőt. Szükség 
e szerint, hogy a sírok gyeppel vagy virágokkal el legyenek látva, a sirok sorozata közt egy ölnyi 1·ést hagyván, 
az új sirok közt, gyümölcs, vagy az alföldön s melegebb éghajlaton epe1fák ültettessenek, minek jövedelme, 
vagy helybeli iskolai czélokra, vagy a halotti kamarák, vagy temetőkben! kápolnák fentartására fordit
tathatik. Szóval az ültetvényeknek bizonyos terv szerint kell történni, hogy a temető kedves kiilsejüvé 
váljék, és kellemes hatást g yakoroljon a látogatóra. Az utaknak széleseknek, a fáknak pedig, hogy a 
l~ghuzam ne akadályoztass ék, legalább 4 ölnyi távolságra ültetve lenni. 

10. Minden halottat azon rendben kell eltakaritani, a mint következik, s minden év kezdetével 
a mult évi utólsó, és az új évi új sir között szükséges egy kő-, vagy keményfa-oszlopot beásni, s erre az 
új évet kivésni oly végből, hogy ha azon szükség áll be, hogy a régi temető, ismét új temetkezésekre 
használtathassék, ez a rendelt idő szerint megtörténhessék. Nem kell e szerint semmi szín alatt engedni, 
hogy a már eltemetettek mellé, talán nehány évvel később más rokonok, vagy jó barátok temettessenek, 
mert e szerint lehetetlenné válik azon rendszabályt megtartani, hogy minden halottnak 30 évig sérthet
lenül nyugodni kelletik. Minden felnőtt halott sírjának egy ölnyi mélységre kell ásatni ; az 5 évesekig 
elég 4-5 láb mélység, ezek hamarább levén a. rothadásnak kitéve. ' 

11. Czélszerübbek a pµhafa- , mint a keményfa-koporsók, mivel ezekben a rothadás inkább hát
ráltatván 30 év mulva a behozott rendszabályokat nem lehet czélszertlen fentartani. 

A mi a rothadás előmozdítására való befolyásokat illeti, itten főhelyet érdemel a légmérsék ; 
(temperatura) ennek magasabb foka a rothadást hamarább elösegiti. A rothadás megszünik, ha a hé,'
mérö a fagy ponton áll. A sziberiai jégtorlaszok, több 1000 éven át óriási állatok maradványait tartot
!ák fel, egészen az ujabb idökig. Azon mammuth húsa, mely e század elején a Lena partján felhalmozott 
Jégtorlaszok közt találtatott, oly friss-állapotban volt, hogy a Jakutok kutyái, a fehér medvék, fa rkasok 
és rókák, nagy kíváncsisággal ették. 

Tudva van szintén a 7200 láb magas Sz. Bernát kolostorban levö halottak ép fen tartása, hol a 
légmérséklet ri tkán áll feljebb a fagy-pontnál. 

· A legalkalmatosabb a rothadás elémozditására Reaumur szerint a 15-töl, egész 30 fo kig való 
légmérsék. A magas légfokozat, hogy a rothadásnak hátrányára ne legyen, bizonyos egyidöbeli maga· 
sabb nedvességi fok befolyását igényli. Ezen befolyás nélkttl a hullák beszáradnak, és sok ideig felma
radn~k, mig végtére összeporlanak. Legtöbb és világosabb példát mutatnak, azon ~zámos halottak 
mumifikált maradványai, melyek magasabb légfokozat befolyásánál fogva Afrika és Azsia sivatagjain 
találtatnak. A borzasztó és veszedelmes szelek által néha egész karavánok , nagymennyiségü futó
homokkal fedetnek be, a szerencsétleneket hosszu idö után, az utasok ugy szólván mint mumiákat 
találják. 

12. Azt sem kell megengedni, hogy a behozott sorozatban a sírok kiépittessenek, mivel az ilye
nekben a rothadás szinte há tráltatik. 

13. Ha azonban az kivántatnék, hogy egyes családok külön s egymásmellé takarittassanak el 
a temetőben, vagy hogy keményfából, érczböl, vagy köböl készíttessék a koporsó, vagy épen kiépített 
kriptába temettessék, ez a temetőben csupán külön, erre kijelölt helyen engedtessék meg, kö- vagy 
ércztáblára vésvén ki a hal~tt halála napját. 

14. A halottak sirjaira keményfa-, kö-, vagy érez-emlékeket kellene állitani, feljegyezvén ezekre 
a halott nevét, korát, s halála napját, valamint a sir folyó számát. Mi gyakran a netalán elöforduló tör
vényes vizsgánál nagy segítségre lehet. Hogy azonban a felirások , mint a tapasztalás bizonyitja, nyo
morultan kine üssenek, szüksé ges volna, hogy ezek értelmes férfiak, illetöleg a hatóság feliigyelete alatt 
történnének. 

15. Minden temetöröl szükséges egy temető jegyzökönyvet vinni, melyben minden halott neve, 
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ki eltemettetik, azon sorban, melyben a sir fekszik, ennek számával, halálozása napja, valamint a beteg
ség, melyben meghalt, feljegyezve legyenek. 

Ntirnbergben a Sz. János nevü temetőben fekvö kápolnát, melyben a halotti beszédek szoktak 
tartani, több évekkel ezelőtt nagyobbitván, nehány szomszédságában fekvö sirt felbontottak, az alapokat 
kiljebb épitvén ; mely alkalommal egy halott koponyája a földön hevervén mozgott s a munkások ennek 
okát kívánván tudni, egy eleven békát találtak benne, mely mozgatását okozta, e ~izsgálat mellett azon
ban bámulatukra a koponyába egy vas szeget láttak beverve. A munkások feltlgyelöje a koponyát a 
paphoz vitte, közölvén vele a sir sz4JUát, ki a rende_sen vitt régi halotti jegyzőkönyvet kitttvén, abban 
azt találta, hogy a fölnyitott sírban egy gutatltésben 20 év előtt meghalt kovács mester feküdt, kinek 
csinos, de kirugó özvegye férje halála után nehány héttel, első legényéhez ment férjhez. A pap gyanúba 
vevén a házaspárt, az esetet a város bírájának feladta, kinek csakhamar sikerült a vétkesek vallomása
iból megtudni, hogy a második férj, neje segitségével, tttzbe tevén a vas szeget, midön már izzó volt, az 
öreg koponyájába verte, ki részegen feküdt az ágyban. E szerint a rendesen vitt halotti jegyzőkönyv
nek lehetett köszönni a vétkes tett kipuhatolását. 

Minden év végével, a halott.ak, és illetöleg eltemettettek száma összeadandó, hogy, ha 30 év 
mulva azon szükség állana be, hogy a régi sirok uj halottakra használtathassanak, azt előre kiszámitani 
lehessen. 

16. Nem kell megengedni, hogy 500 öl távolságnál közelebb a temetőkhöz kutak ásattassanak, 
kivált ha emeltebb helyeken feküsznek a temetök. 

17. A halottaknak a városokon és falukon kívüli temetökbe való kivitele, kivált ha ezek a hely
ségektől távol esnek, czélszerltbb ha szekeren történik, mintha vállakon, vagy kezekelj. vitEltnek, mert 
igy könnyen, ha kivált ragályos betegségben halt meg az illetö, a ragály másokkal közöltethetik. 

18. Az élők, kivált papok, és leginkább protestans és zsidó papok megmentése tek.intetéböl, 
azon bevett szokástól, hogy télen, nyáron, fagyos, esős idöben, a halott lakása helyén történik a hosszu 
halotti beszéddel való temetkezési szertart.ás, lehetöségig el kellE)ne 4llani, s e ~jyett inkább azon rendet 
köiVetni, hogy a halottak rövid im1J., v~gy ~nek mellett lakhelyeiken beszenteltetv~n, a teJlletőkbe vitet
nének, s vagy ott épitendö kőkápolnába, vagy deszka kamarákban, vagy mi még illöbb voln.a, a templo
mokban tartap.dó halotti beszéd mellett tem~ttetnének el. 

19. A neJTI illö, és gy,akran botránykoztató halotti torokat, vagy egészen betilt~ni, vagy legalább 
mérsé~elni kellene. 

20. Eltiltandó volna a gy4szfeleknek a koporsóra borulása, föleg pedig, midön a halott ragályos 
nyavalyában mult ki. · · 

Végezetül meg kell itt említenem azon szép és magasztos szokást, mely több europai mivelt or
szágban dívik : 

A halottak napját megelőzö mindszent napja estéjén t. i. a keresztények, a c2é]szerltleg rende
zett tei;rietökbe zarándokolnak, legott a sirokat kivilá_gitván, s áhitatteljes imákat végezvén. Örömmel 
szemléljük ezt több év óta a budapesti köztemetöben is. Nem haUgathatom e'l azon visszaélést, mely, 
midőn Erdély egy nagyobb városában több év elött hasonló gyászáhitat hozatott be, a jelenlevök közt 
többen találkoztak, kik pecsenyéztek, boroztak, s majálisfélét tartottak, sőt mi több: a gyászolók botrá
nyára tlizjáték is rendeztetett. 

Ezeket véltem emberis~gi és müvelödési tekintetböl ezuttal felkarolt ·tárgyamról megemlíteni. 
Ugy:e sza~ad m~gamat azzal kecsegtetnem, hogy az elősorolt visszaéléseket önök is saját tapasztalásuk
kal 1gazo~Jak ? Epen azért szétoszlásunk után legyenek önök is, kiki saját hatása körében, apostolai 
azon szehdülésnek, melyet kivált falusi még szilajka néptlnkben halottai és ezeknek sirhalmai iránt saj
n~san nélkülözünk. Legyenek apostolai .a huni.anitas- és mUvelődésnek, hogy a magyar faj kivált most, 
nudön napról napra, évről évre több meg több kttlföldi utazó jár szerte hazánk térein, világos jeleit ad
hassa annak, hogy e téren is a müveltebb nemzetek szokásaihoz mind inkább simul. 
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Eger városa tudományos és jótékony intézetei. 

Zs&ndovics J6zseftöl. 

1. Nyilvános tan és nevelő intézetek. 

a) A lyceumi fötanoda. 

Ennek létesitöi és alapitói Eger hirneves püspökei valának, kiknek buzgó törekvéseiket az egy
házmegyei papság mindenkor készségesen támogatta. 

A hittani kart Telekessy István plispö k 1709-ben alapitotta, s 1754-ben gróf Barkóczy 
Ferencz püspök által ujra átalakittatott és a tudomány kivánalmai szerint több tanszékkel bővíttetett. 

A bölcsész e ti kar 1755-ben nyittatott meg és szintén gróf Barkóczy Ferencz által alapit
tatott. De az egri káptalan és megyei papság is jelentékeny összeggel járult e tudománykarok létesité
séhez, nevezetesen 32750 fttal s 48 1/ 2 krral járult az alaptőkéhez. 

A jogi kar - ma jogakademia - 1740· ben Foglár GyÖl'gy egri kanonok által alapíttatott. 
Ama pompás tanoda épliletet, melyben e tudományok előadatnak, s mely méltán btlszkesége 

Egernek, gróf Eszterházy Károly püspök emeltette s 1774-ben adta át a tudomány használatára. 
. Az egri főiskolák, daczára annak, hogy alapítóik 1779-ben tetemesb áldozattal (60945 r. fttal) 

UJra szervezték, II. József császár parancsára hatalomszóval betiltattak, bezárattak. 1791-ben II. Lipót 
király, császár elődje ez önkényes intézkedését megsemmisité, visszaadván az egri főiskoláknak előbb élve
~ett nyilvánossági jogukat. 1811-ben a devalvatió által az intézet nagy veszteségeket szenvedett. De a fe
lette őrködő nemtő, az egri megyei papság tudornányszeretete a nehéz napokban sem hagyta el. Neveze
tesen báró Fischer István érsek 40,000 ftot, a főkáptalan pedig 60,000 ftot ajánlottak e veszteségek pót
lására. Az 1848-iki eseményekre következett gyászos évek nyomását az egri főiskolák is sűlyosan érezték. 
A jogi kar 1850-ben ismét bezáratott s csak 1861- ben, midőn a nemzet szabadabban mozoghatott, 
nyittatott meg. A jogtanárok fizetéséhez, miután az alapitvány nem elégséges, Bartakovics Béla jelen
legi egri érsek saját évi jövedelmeiből évenkint 1100 fttal járult, s ugyananyival a főkáptalan. 

Az 1867/s i8kolai évben a hallgatók szarna a három osztályban 111 volt. A hittani kar 4 osztály
ból áll; a hallgatók száma 57 volt. A bölcsészeti osztályokat, miután nyilvánossági joggal nem birnak, 
csak a növendék.papok hallgatják. Ezek száma 22 volt a legutóbbi tanévben. Különben a növendékpa
pok mindnyájan leteszik az érettségi vizsgálatokat. 

Az érseki főtanoda saját nyomdával bfr, melyet gf. Barkóczy Ferencz plispök alapitott 1760-ban 
s utódja gf. Eszterházy Károly a fötanodahoz kapcsolt. 

b) A papnövelde. 

Ezt Telekessy István plispök 1700- ban alapitotta. De már előbb 1659-ben Kisdy Benedek egri 
pilspök ~assán, mint akkoriban az egri egyházmegyéhez tartozó városban állított fel papnöveldét, mely
nek alap1tvanya 1760-ban az egri papnöveldéével egyesittetett. A papnövendékek ez intézetben elláttat
ván, előadásokat a lyceumi fötanodában nyilvánosan hallgatnak. 1868- han összesen 68 növendék pap volt. 

e) A fögymnasium. 

jelenleg a czisterczi rend birtokában van, mely azt jeles tanférfiakkal látja el. Első alapja · 1688-ban 
a törökök elüzése után tétetett le. Alapitói valának: Fenessy György egri plispök, és főleg Széchenyi 

209 

György eszt~r~omi érs~k. Mint tanárok a Jezsuiták működtek benne; de midőn e rend 1773-ban eltöröl
tetett, s t.~gJ.at Eger~ől eltávozának, a gymnasiumot és a zárdát a cisterci szerzetes-rend nyerte el. 
1786-ban ~k IS távozm k~nysz.e~~lvén, a gymnasium hanyatlásnak indult, mig nem 1802-ben ismét visz
s~atérhetven, ~~óta ~olyvast b1r~~k, .~s .~z egri ér~ekek s kanonokok ~őkezű támogatása mellett, mely 
foleg a ~anul?ifJak reszére tett osztond1,Jakban nyilatkozott, a gymnas1umot jelen virágzásra emelték. 
1!'- tan~lok s;ama 8 osztályban az 1867/s-iki tanév végén 575 volt, kik köztll ösztöndíjban, jutalomban 
es segelyeze:iben _141 részes~lt. Nevezetesen ösztöndijul kiosztatott 2572 frt, 82 kr. jutalomképen 45 ft 
6? kr., 48 ~r~ny es 2 db taller; s_egélypénz gyanánt 5736 ft. o. é. - Ennek magyarázatát azon böke
zuségben birJuk, melylyel Eger .Jelenlegi nagynevű érseke és a főkáptalan tagjai a jó tehetségű tanuló 
ifjakat segélyezni szokták. 

d) Az érseki tanitóképezde. 

. Alapitt~tott 1828-ban Pyrker János László egri érsek által. A föntartási alapítványi töke Pyr
k_er ersek, _a főká~tal.a~ és megyei papság adakozásából kerli lt ki. Két osztályban nyernek a tanitóje
löltek oktatast. l86 1fs- 1k1 tanévben az első osztályban 31, a másodikban 2R növendék volt. Jutalmul 
év.enkint 168 ft o: ~· és 6 db. arany szokott a jobb tanulók között kiosztatni. A tanitóképezde helyisége 
szrntén a lyceum1 eptiletben vagyon. 

e) Rajziskola. 

Ezt szintén Pyrker János L!iszló egri érsek létesitette 1828 ban. A tani tó évi fizetése 315 ftban 
o. é. van megállapitva, mely összeghez Eger varos pénztára a czéhek által e czélra tett alapítványból 
124 fttal járul. 1867/s·ban a rajziskolát látogatta: 

1) mesterséget tanuló . . 64 
2) tanitóképezdei növendék 48 
3) a föelemi tanodából 108 
4) magántanuló 18 

Összesen: 238 növendék. 
Ezen iskola helyisége is a lyceumban van. 

f) Az angolkisasszonyok nőnevelő intézete. 

Régi ohaJtás volt Egerben és mélyen érzett 'szlikség i'elsőbb nőnevelő intézet felállitása. Foglal 
koztak is annak tervével a jeles egri érsekek. Igy Pyrker János László, ki e czélra 20 ezer forintot pen
gő pénzben hagyományozott, Rajner Károly nagyprépost, ki e czélra 14 ezer forinton szerzett házát 
ajánlotta fel. De már előbb Fuchs Xav. Ferencz első egri érsek jelentékenyebb alapítványt tett e czélra; 
ez azonban az 1811-iki devalvatio által 5-töd részére olvadt le. Az elődök szándékát Bartakovics Béla 
érsek valósította a jelen intézet felállításával, melyre több mint 80 ezer forintot áldozott. Az intézet 
1852-ben november 1-én ünnepélyesen nyittatott meg és a nevelés terén sikerrel müködö angolkisasszo
nyok vezetésére bizatott, kik feladatuknak szép eredménynyel felelnek meg. Az intézet két részre, belső 
és ktil ső növeldére van felosztva. A belső növelde tagjai az intézetben 200 ft évi fizetés mellett teljes el
látásban részesülnek s 4 fokozatos osztályban nyernek nevelést és magasb női kiképeztetést. Ily növen
dék az 1867/s-iki tanévben 70 volt. A ktilső növelde szintén 4 osztályból áll, s a városi föelemi nötanodát 
képezi. Ebben a városi lakosok leánygyermekei díj nélkUI neveltetnek. Ilyen 1867; 8-iki tanévben 292 
volt. Bővebben le van irva a megtekintésre kiküldött bizottság jelentésében. 

g) A vallásos finövelde. 

Ezt 1816-ban báró Fischer István érsek szervezte és létesítette főleg vegyes vallásból származott 
fi.gyermekek neveltetésére, kik az intézetben teljes ellátásban részesülnek, s a nyilvános föelemi tano
dáb.a vagy gymnasiumba járnak. Alap- s föntartási tőkéit ez intézetnek Telekessy plispök, báró Fischer 
érsek, - s Csomortányi Antal és más egri kanonokok alapitványai képezik. 186ifs-iki iskolai évben az 
intézetben ellátást nyert 38 növendék. 

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 2 7 
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h) Föelemi fitanoda. 

Ezt a város tartja fönn. 4 osztályból áll. Helyisége a Iyceumi épületben van. H6i/s-ki tanév 
ben az iskolába járók összes száma 36 5 volt. 

Az elsö és második osztály tanítójának évi fizetése 357 frt készpénzben és 12 köböl kétszer buza. 
A harmadik osztály tanító fizetése 409 frt 50 kr., a negyedik osztály tanitójáé pedig 462 frt készpénzben 
és szintén 12 köböl kétszer buza. 

i) Külvárosi vegyes alelemi tanoda 

négy van, u. m. a czifra, újvárosi, hatvani és maklári külvárosokban. A tanodaépületek közül, hármat 
az érsekségi uradalom emeltetett, egyet a főkáptalan. A tanítók fizetését a város viseli ; de a maklári 
külvárosi tanító fizetéséhez a káptalan is évenkint 105 o. ért. forinttal járul. 

Egy-egy tanitó készpénz fizetése ~no frt ; ezenkivtil 6 köböl kétszer buza, a gyermekektől némi 
csekély tandíj, hetenkint két krajczár, és az iskola fütésre 4 öl tüzi fa. A tandíj mint mindenütt itt is 
csak nehezen fizettetik és legtöbbnyire elmarad. 

Ez alelemi iskolák vegyesek. A tanulók száma 1867/s-ik iskolai évben 564 volt. I 85G -ban mi
dőn a bordézsma-váltság megtörtént, az érsekség és főkáptalan az 50,000 frtra rugó váltság-összegből 
10,000 pengö forintot engedett át a városnak az alelemi tanodák, nevezetesen a Szala külvárosban épi
tendö iskola részére; de a nemes adományozók szándéka maig sem teljesíttetett, pedig reá nagy szükség 
van ! Az iskolák fütésére ö exja az egri érsek szokott tüzifát ajánlani. 

j) Ovoda. 

Le van írva a megtekintésére kiküldött bizottság jelentésében. 

k) Kath. Legényegylet. 

Le van irva a megtekintésére kiküldött bizottság jelentésében. 

II. Jótékonysági intézetek. 

a) Az Irgalmas - rend kórháza. 

Alapitatott gróf Erdődy Gábor egri püspök bökezü segélyezése mellett 1726· ban. Utódjai a 
püspöki széken, nem különben a főkáptalan és egyes jótevők folytonosan pártfogolták ez intézete t, s be
tegágyakra tett alapítványaik által buzgólkodtak az intézet fenállását biztosítani. Ma 28 beteg ágyat 
tart a szerzet, 13-at mint alapítoitakat, és 15-öt mint a régibb s az 1811-iki devalvatio által sokat szen
vedett alapítványok maradványaiból, és alamizsnából. A kórházba csak férfi betegek vétetnek föl vallás
és nemzetiségi különbség nélkül. A betegek száma rendes időben évenkint 400-500 között változik. 

b) Az egri szegények intézete és az irgalmasnénék nöi korháza. 

Egerben már 1225-1242-ben 2-ik Kletus püspök idejében létezett szegények és ügyefogyottak 
intézete. Ez azonban az idöviszontagságok között elenyészett. A j elenleginek alapját Komáromy János 
egri kanonok tette le 1730-ban, ö épittetvén a templomot és az intézet azon szárnyát, melyen e fölirat 
áll: "Komáromy János kanonok a sztikölködö emberiségnek 17 30." - Jelentékenyen növelte a fen tar_ 
tási tökét Egerszeghy Imre kanonok, ki e ciélra 30 ezer forintot hagyományozott; továbbá Fuchs, FL 
scher és Pyrker érsekek; mely példát a főkáptalan tagjai is követték, mindenkor megemlékezvén ez in_ 
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tézeti:öl végrende~eteikbe~, s reá nagyobb kisebb alapítványokat tevén. - 1842-ben Kovács János va
gyonanak ~~gy r.eszét az mtézetnek hagyományozván, az intézeti épület másik szárnya is kiépíttetett, 
melyen e fohrat all: "Kovács János elszegénytllt földieinek 1842." *) - Bartakovics Béla érsek a város
sal .e~yeté.rtve 1858 ban az intézetet jelentékeny áldozattal ujra szervezte, és az irgalmasnénék gondvi
selesere b1zt3: .. Ez alkalo.1?mal a város lakoasága 27 51 frttal járult az intézet fölszerelési költségeihez. 
~.templom ~1valól.ag Má~1assy Gábor püspök-kanonok bökezüségéböl javíttatott ki és diszittetett föl. Ez 
UJ berendezes szermt az mtézetben az elaggott egri polgárok közöl évenkint 20 férfi és 30 nö láttatik el · 
e me!lett a .k órházb~n az egri születésű betegnök ingyen gyógykezeltetnek. A szegény alapból a házÍ 
sze~enyek is ~·észesülnek, nevezetesen havonkiut 160 frt osztatik ki közötttlk kisebb nagyobb részletben. 
Az 1rgalmasnenék csupán a háztartást viszik ; az igazgatást egy választmány teljesiti, mely egy kano-
nok-, a plebános-, néhány városi tanácsos és az intézeti orvosokból áll. . 

e) Rajner Károly, egri nagyprépost alapitványa. 

. . Ezt is méltán sorozhatni Eger jótékony intézetei közé. Rajner ugyanis egyéb bökezü alapitvá-
nyam kivül Egerváros lakosai javára külön alapítványt tett, melynek kamataiból évenkint: 

1) Három iparos, kik szegénységök miatt mesterségöket nem folytathatják 105, összesen tehát 
315 frtot o. é. kap. 

'.2) Három iparos özvegye G3 frtjával 189 frtot o. é. 
3) Három földmíves özvegye évenkint 42 frtjával 126 frtot o. é. 
4) Egy uj házaspárnak az iparos polgárok közöl évenkint 105 frt. 
5) Két házasulandó párnak a földmíves osztályból 52 frt 50 krajczárjával 105 frt o. ért. adatik -

összesen tehát 840 frt o. ért. osztatik ki. Rajner alapitványát 1845-ben tette: 23 éven át tehát összesen 
20,320 frt o. é. osztatott ki. 

d) Árva-ház. 

A mult évben árvaház keletkezett és buzgalommal tartatik fenn magány adományokból. Heves
megyei árvaház szándékoltatott; de a buzgó indítványozó nök között nézet-különbség merülvén föl, 
két részre oszlottak s két külön árvaház megalapitásán fáradnak. Az egyesítés nagyban elösegi
tené a czélt. 

e) Dolgozó-ház. 

Erre 1853-ban Fehér János egri megyei pap s tiszteletbeli kanonok jelentékenyebb mintegy 
10,000 frtnyi alapítványt tett. A város kezelése alatt áll, s ez évben komolyan hozzáláttak az alapító 
szándékának teljesítéséhez. 

*) „Ková cs János egri születésü világi állású egyén volt s Bécsben a császári udvarnál a föherczegeket magyar 
nyelvre tanitotta. Végrendeletében - nő tlen lévén - vagyonának nagy részét az egri szegények intézetének adomá
nyozá, ezen szerezte tet t a szegények intézete házának azon része, melyen a felirat áll. 

E nnyit szives figyelmeztetésedre felvilágositásnl." 
ZaendoviC8nak Kátailwz intézett leveléből. 
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Az augusztus 27-én tartott 2-ik ülés jegyzökönyve. 

1. Isaák László elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, megnyi
tottnak nyilvánította az ülést, és mindenekelé5tt a f. hó 26-án tartott 1-sö 
ülésről szóló jegyzé5könyv olvastatott a jegyzé5 által. 

Mely hitelesítettnek nyilvánittatott. 
2. Ezután a mai ülés elnöke megválasztására kerülvén a sor 

az elnökségnek további vitelére eddigi elnök Isaák László ur egy
hangulag felkéretett. 

3, Zsendovics József, mint a helybeli angol kisasszonyok nönö
velé5 intézetéré51 adandó értesítésre kiküldött bizottmány jegyzője felol
vasta ezen intézetrőli jelentését, 

ez igen kedves tudomásul vétetett, és a jelentés a jegyzőkönyv
höz csatoltatni és az évkönyvbe felvételre ajánltatni határoztatott. 

4. Ugyanő, mint a helybeli legényegyletről adandó értesítésre ki
küldött bizottmány tagja elé5adá, hogy az e czélra kiküldött bizottmány 
többi tagjai akadályozva voltak kiküldetésökben eljárni, miért is JRnny 
József és Babics József szakosztályi tagok vállalkoztak ezen tisztben vele 
együtt eljárni, és eljárásnkróli jelentésüket bemutatta; mi is felolvas
tatván 

Nevezett tagoknak ügybuzgóságát a szakosztály köszönettel fo
gadta, az eljárásróli jelentés pedig szinte kedves tudomásul vétetvén a 
jegyzőkönyvhöz mellékeltetni határoztatott. 

5. Rapos József, mint az egri ovodákról adandó értesitéssel meg
bizótt küldöttség jegyzője az ezen kiküldetésrőli jelentést felolvasvá,n, 
minthogy e szerint a küldöttség az ovodá.kat igen kezdetleges állapotban, 
és azok anyagi körülményeit szomoruaknak találta, nevezetesen az 
1861-ben a város képviselő testülete által az ovoda számára megajánlott 
évpénz s egyéb járandóság ki nem szolgáltatott, sőt az ovodára felügyelő 
pénztárnok az általa 1861 óta vezetni kellett pénzekré51 számadását soha 
be nem adta; e körülményeket a küldöttség elnöke Méltóságos Lévay 
Sándor czimzetes püspök és főkáptalani nagyprépost ur látván, azon 
esetre, ha az ovoda felügyelő bizottmánya az ovoda javára aláírást fogna 
indítani, () azt évenkint :fizetendő 40 ft lekötésével fogná megnyitni ez 
összeget egyelőre öt évre ajánlván meg. 

Csiky Sándor ur a város által 1861-ben megajánlott de :fizetni 
mulasztott járandóságra nézve megjegyzé, hogy ez ugyan igen sajnálatos, 
annál inkább, mert tudtával ezen ajánlatot a város megszüntetendőnek 
sohasem mondotta ki, de felvilágositásul mondhatja~ hogy ezt a város 
nyomasztó pénzkörülményei okozhatták, sőt elhárithatlan akadályként 
gátolták. Egyébiránt ezen nemes czélú intézet felvirágozását ő is szívén 
hordván, évenkint 10 ftot élte fogytáig fizetni ajánlkozott. 
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Gr. Szapáry Gyula ő Mlga inditványozza, hogy a kedvezőtlen 
körülményeket nem csak felderiteni, hanem azokon a lehetőségig segite
teni is igyekezzék a szakosztály, azért is a szakosztály járuljon a közgyü
léshez azon kérelemmel, hogy a középponti bizottmány által szólitsa. fel 
Eger város képviselő testületét, hogy az ovoda körüli hiányokat orvosolja. 

Ezek folytán 
A szakosztály az ovodák által létesítendő nemes czél nevében 

nagy köszönettel fogadta Méltóságos Lévay Sándor ur ugy szinte Csiky 
Sándor ur által tett nemes keblü adományokat, egyszersmind a nagygyü
lést felkérendőnek határozta, hogy a központi bizottmányt utasítaná, 
miként Eger város testületét az ovodák körüli hiányok elhárításának és 
ezen jótékony intézet felvirágoztatásának szükségére :figyelmeztesse, az 
ovoda érdekeinek figyelemmel tartására pedig Mélt. Lévay Sándor püspök 
és Isaák László alispán urakat bizná meg. 

A küldöttségnek pedig ligybuzgó eljárásáért köszönet szavazta
tott, és jelentése a jegyzé5könyvhöz csatoltatni határoztatott. 

6. Gabriely János mint a temetőkről adandó értesítésre kiküldött 
bizottmány jegyzé5je ezen bizottmány eljárásáróli jelentését felolvasván 

Minthogy a jelentésből kitünik, hogy a bizottmány a reá bizott 
ügyben fáradságot nem kimélve teljes buzgalommal járt el, ebbeli fára
dozásaiért köszönet szavaztatik a bizottmánynak, s jelentése a jegyző
könyvhöz csatoltatni határoztatik: egyszersmind reményét fejezi ki a 
szakosztály, hogy a mely hiányok az egri temetők és temetkezési szoká
sok körül e jelentésben kiemelvék, azoknak megszUntetésére a szakosz
tálynak azon tagjai, kik egyszersmind Eger város képviselötestületének 
tagjai, befolyásukat felhasználni fogják; a mi . különösen azon temetkezési 
szokásra nézve volna kívánatos, mely szerint ugyanazon sirba a család 
több tagjai a koporsóknak egymás fölé helyezése által temetkeznek, mi 
nem csak az ezelőtt eltemetetteknek nyugalma háborgatásával jár, ha
nem még a közegészségre is káros kihatásu lehet, mert a szabályszerü 
mélység, melybe föld alá helyezendé5knek rendeltetnek a holttetemek, 
nincs meg tartva. 

7. Hubert János, mint a megyei helybeli fogházról adandó értesi- · 
tésre kiküldött bizottmány jegyzé5je felolvasván eljárásáróli jelentését , 

Ez, mint igen érdekes és tanulságos adatokat tartalmazó és szor
galmat tanusitó munkálat a jegyzé5könyvhöz csatoltatni és áz évkönyvbe 
felvételre ajánltatni határoztatott, a kiküldött bizottmánynak eljárása 
körüli fáradozásaiért teljes elismerés és köszönet szavaztatván. 

8. Rapos József értekezett az ovodákról, mint az adóalapot öreg
bitö és jobb társadalmi szervezetet alapi tó intézetekről. 

Mely értekezésért a szakosztály értekezőnek köszönetét nyilvá
nította. 

Ezekután az ülés elnök által azon kijelentéssel oszlattatott el, hogy 
a mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére holnap reggeli 8 órakor egy 
hitelesítő ülésre a tagok összeülni szíveskedjenek. 

lsaak L<iszl6, 
elnök. 

Ury József, 
szakosztályi j egyző. 
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I. 

Jelentés az egri angolkisasszonyok érseki növeldéjérö]. 
A helybeli angolkisasszonyok növeldéjének megtekintésével megbizott kti.ldöttség, ezen megbi

zásában eljárandó, mai nap ·délelőtti 10 óra után az emlitett növeldében megjelent, s az intézeti főnöknő 
valamint a nevelőnők részéről mege}ijző szivességgel s örömmel fogadtatva, azok készséges utmutatása 
és vezetése mellett, az egész intézetet, tan- és hálótermeket, a kápolnát és kertet, továbbá a növendékek 
felmutatott női kézi munkáit s varrásait, az iromány és rajz példányokat gondosan megtekintette, s 
ezenkivli.l rneghallgatá néhány növendéknek az egyes tantárgyakból tartott előadásait, s ekként és a ne
velönökhöz intézett kérdései altal magának a növeldéröl, s annak szervezéséről kellő tudomást szerezve, 
jelentését az általa meglátogatott intézetről következőkben terjeszti elő : 

Az angolkisasszonyok egri növeldéje a káptalan utczában diszes, s mi egy nevelő intézetnél egyik 
fökellék, az egészségnek kedvező helyen van, és tágas házi kerttel bir, mdy, hogy a növendékeknek a 
szabad légen való mozgásra annál alkalmasabb helyiségül szolgáljon, a testgyakorláshoz szli.kséges hin
tákkal és egyéb eszközökkel is el van látva. 

A belső felszerelés a czélszerü és magash nőnevelés igényeinek teljesen megfelel. A tan- és 
hálótermek magasak és tágasak. A házi kápolna, melybe a növendékek az intézetből közvetlenül beme
hetnek, csinosan és ízletesen van épitve. 

Felállittatott és berendeztetett ezen nevelöintrzet 1852-ik évben kis -apponyi Bartakovics Béla 
egri érsek által, ki e czélra a vett értesités szerint 80 ezer o. ért. forintnál többet áldozott. Ide nem értve 
azon nagyobb kisebb összegű adományokat, melyekkel a főkáptalan idöszerinti tagjai az intézet fölsze
reléséhez járultak. 

Az alap- és fentartási tökét az alapítványi levél szerint főleg Fuchs Ferencz és Pyrker János 
László néhai egri érsekek alapitványai képezik; amazé az 1811-diki pénzleszállitás folytán ma már csak 
3660 frt 4 krt képvisel, emezé 21 ezer o. é. forintból áll ; továbbá Rajner Károly volt egri nagyprépost 
10,500 frtra menő hagyománya, és az ugyneveze1t „Casino", előbb Spetz-í'éle ház évi jövedelme, melyet 
Rajner Károly 1844-b en egy Egerben felállitandó leány növeldére végrendeletileg hagyományozott. 
Ezen alap és fentartási töke folytonosan gyarapodik a főkáptalan és a megyei papság egyes tagjainak 
hagyományai által, kik a nemes elődök példáit e téren is követni szokták. 

A nevelést és oktatást illetőleg, az intézet két részre oszlik: kiilsö és belső növeldére. 
A ktilsőben, mely a városi leány föelemi tanodát képviseli, a városi lakosok és polgárok leány

gyermekei négy fokozatos osztályban az elöirt s korukhoz mért tantárgyakban nyernek oktatást. Ilye
nek: a vallástan, olvasás és írás, magyar és német nyelv, földra:jz, történelem, számolás és női kézi
munka. Tanpénzt a gyermekek nem fizetnek, és a város is csupán azon tiz öl tűzifa beszállításának 
költségeit szokta fedezni, melyet az alapító érsek a tantermek fűtésére évenkint a város részére utalvá
nyozni szokott. A mult tanévben a tanonczok összes száma, a négy osztályban 292 volt. 

A belső növelde oly növendékekre van alapitva és berendezve, kiknek társadalmi állásuk maga
sabb nevelést és kiképzést igényel. Ezek az intézetben laknak, es évenkint fizetendő 200 frt o. é. dijért 
élelemben és teljes ellátásban részesli.lnek. A tanitás itt is négy fokozatos osztályban történik. Tantár
gyak a vallástan, olvasás, irás és számolás, magyar, német és franczia nyelv, földrajz és történelem, 
természettan, természetrajz és mindennemű női kézimunka. Zongora, műének, táncz, és rajz csak a szli.
lők kli.lönös kivánatára., kli.lsö mesterek által kti.lön meghatározott dijak mellett tanittatik. Az állandó 
bentlakó növend ékek közé ujabb időben felvétetnek úgy nevezett félkosztos-növendékek. Ezek reggel 
az intézetbe mennek s ott maradnak egész estig, résztvevén mindenben a rendes belső növendékekkel. 
Egy ily növendékért az intézettől nyert ebéd és egyéb ellátás fejében egy tanévre 100. o. é. forint fizettetik. 
A mult iskolai évben a belső növeldének 70 növendéke volt, kik az intézetben· mindnyájan egyenlő kel
méből s egyenlően késziilt ruhát viselnek, mit a kU!döttség az öltözetbeni versenkedés és má8ként talán 
könnyen kifejlődhetö fényűzés távoltartása tekintetéből méltán helyesel. Úgy nemkli.lönben helyesli azon 
szokást, hogy minden új kisebb növendék, egy nagyobb növendékre bizatik, ekként nemcsak a kisebb 
növendék van biztosítva, hanem a nagyobb is alkalmat nyer tanitva tanúlni, és korán megszokja az egy 
családanyánál annyira• szükséges gondosságot és felUgyeletet. 

Növendékek felvételére és ellátására killön alapitvány eddig csak négy van, u. m. az alapitó 
érsek, Mariássy Gábor fölszentelt pli.spök és kanonok, Majthényi Pálné, szli.letett Beniczky Mária, és az 
intézeti főnöknő, Bydeskúty Amália alapitványai. Ezeket az illető alapitványozók adományozzák, és 
vesznek fel rájok növendékeket. 
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A .kli.~döttség örömmel ad kifejezést az intézet létesítője és alapitványozói iránti köszönetének, 
mert ezen m!ezetben Ege~váro~a és körny.éke egy czélszerűen felszerelt és berendezett oly növeldét bir, 
melynek áldasos hatása kihat osszes hazai közmivelödésli.nkre. Sajnálattal kell azonban fölemlitenie: 
hogy az alapit~k sz~ndéka nem találkozik még azon méltánylással, mely a növelde és nevelés czéljait 
e9yetemesen h1ztosithatná. Sokan vannak a sztilök közül, kik gyermekeiket nem jártatják végig mind a 
ne~)'.' fokozatos o~_z~~ly~an, .hanem megelégszenek azzal, ha gyermekök egy-két évig járt iskolába ; bizo
nyltJa ezt azon .korul meny is, hogy a mult évben a ktilsö növeldébe járt 292 tanuló között csak 20 láto
gatta a negyedik osztályt. Igy a belső növendékek közöl is legtöbben mielőtt fokozatos nevelésöket be-
végeznék, távoznak az intézetből. ' 

A ~eánygyermekek nevelése nem ke.vesebb figyelmet érdemel mint a figyermekeké. A leánynak 
adott oktatas és nevelés annak testvéreire, szülőire, később férjére és gyermekeire is visszasugárzik. A 
!1ö a családnak lelke; a belső szózat, mely éjjel nappal az egész házban viszhangzik. A nők anyjai a 
JÖVÖ nem~edéknek. Az.ért a bizottság fölhívja a szli.lőket és a közönséget, hogy igyekezzenek a nemes 
lelkű alapitók szándékamak megfelelni, élvezzék és használják azon jótéteményt, melyben hazánknak oly 
kevés városa és vidéke részesülhet ! 

Kelt Egerben 1868 .augusztus hó 26-án. 

Gr. Szapáry Gyula 
a küldöttség elnöke. 

II. 

Zsendovics József 
küldöttségi jegyző. 

Jelentése az aug. 25-én tartott társadalmi szakosztályi gyűlésben az 
egri kath. "Legényegylet megtekintésére kiküldött bizottságnak. *) 

Mindenek előtt mcgjegyeztetik, miszerint a küldöttség minden tagja meg nem jelenhetvén, a 
szemle megtartására alólirottak vállalkoztak. 

Ezen magasztos czélú egylet 1860 február havában keletkezett, megalakulását, valamint folyto
nos virágzását s haladását Nagyméltóságú s főtisztelendő Bartakovics Béla ő Excellentiájának köszöni, 
ki nem csak egy valóban diszes lakház s beltelekkel ajándékozá meg, a még kezdetben nehézségekkel 
ktizdő egyletet, de évenkinti folytonos segélyzésben részesiti s istápolja azt, s igy méltán kiérdemelte, 
hogy az egylet Fő védnökének nevezze. De járultak s járulnak most is egyházi s világi jótevők, védnö
kök, annak fenntartásához, kik részint évenkénti bizonyos összeg fizetésére kötelezték magukat, részint 
rendkívüli segélyben részesitik; kiemelendők különösen Eger városa iparos polgárai, kik pénz s külön
féle szlikségleti eszközök s tárgyak adományozásával elősegitették annak felvirágozását, s közreműköd
tek egyéb jótevőivel az egyletnek arra, hogy az azon czélt elérhesse, melyet magának kitüzött. 

Czélja e társulatnak az iparos segédeknek képzése, egyrészről vallási s polgári érztilet felger
jesztése s ápolása által, másrészről hasznos ismeretekben való oktatás, könyvek olvasása, kölcsönös be
szélgetés, t:'irsalgás, eszmecsere, épületes példaadás stb. által. 

*) Helyén látjuk itt a Legényegyletek alakulásáró.l és terjedéséről némi észrevételeket tenni. - K o 1 p ing A do l f 
kölni áldozái' (szül. 1813, meghalt 1865) volt a kath. legényegyletek alkotója, tőle indult ki az eszme 1845-ben , midőn a 
Rajna melletti Elberfeld városkában mint segédlelkész működött; - ő 23 éves koráig czipész volt, s ekkor k1Jzdé tanulmá
nyait oly szorgalommal, hogy 9 év után - 1845-ben - a kölni érsek által pappá szenteltetett . 

Tíz évet töltvén a czipészműhelyben mint inas és legény, érzé ezen osztály elhagyatottságát, s ezen segiteni ohajt
ván, hozá létre a kath. L egényegyleteket vallás-erkölcsi alapon. 

Hogy mily korszerű vala ez eszme, mutatja azon körülmény, hogy alakulása óta 1 845- től - 1866-ig Poroszhon
ban 144, Bajorhonban 106 ily egylet alakult m~g, és terjedt a némethoni és ausztriai tartományokban is, nemcsak, hanem 
átültettetett Angol- Franczia- s Olaszországba, Azsia, Afrika, és Amerikába is. 

Hazánkban 1856-ban Pesten alakult az első egylet és D r. Szabóky Ad o 1 f kegy. r. tanár és elnök tevékeny
sége folytán gyorsan terjedt. Oldala mellett működött 1860-ig Tóth 1 s tv á n, egri érs. lyc. nyomdász mint titkár, kinek 
nKath. legényegyleti O!vasótár"ából (L füzet 1864 és H. füzet 1866.) merítjük adatainkat. 

Eddig következő egyletek alakultak: a) Magym·országban: Pesten (1856), Pozsonyban (1856), Ó-Budán (1859), 
T emesvárott (1859), Sopronyban (1859), Nagy-Szombatban (1859), Egerben (1860), Eszle „gamban (1863), Veszprémben (1863), 
Kis -Martonban (1863), Győrött (1863), Pécsett (1863), Gyöngyösön (1865), Bezdánon (1865), Du nafö ldváron (1865). -
b) Erdélyben: Gyulafehérvárott (1863), Nagyszebenben (1866). - A legényegyletek összes száma 1866. év végeig 414. 

Tóth István egri érs. lyc. nyomdász &zives közléséből a Szei·k . 
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A társulat élén az úgynevezeét Igazgatóság van, .~nel! eg?' elnök, .al~lnö~, t~tkár s pénztárnokból 
áll, továbbá a tagok közöl választott dékán s több rendezokből, kiknek működési köre alapszabályukban 

van körülirva. .. . . · 1 k h 
A társulat tagja lehet minden egri iparos segéd vallás kül?~bseg nél~.ül, J?l leh~t az egyet .at • 

L · egylet nevet visel. A társulatba felvétel bizonyos formahtasokkal tortémk t. 1. a felveendőnek 
egeny 'k á · d" h k' t 10 neve kiiratik, s ha alapos kifogás ellene nincs, egy hó mulva tagnak felvétet1 ; tags g1 IJ avon m 

kr. befizetése az egylet pénztárába. . . .. . . 
A társulat összejöveteleit vasár s Unnepnapokon át egesz nap, ffilg koznapokon csak az est~ sz~~

órák ban tarthatja; ezen időközökben tartatnak azután t_anóráik .is! _melye~et r~ndes fizetéses tanar hia
nyában az időnként dij nélktil vállalkozó egyes egyházi vagy v1lag1 vár9s1 tan.~rok tartan~~· 

' Az egylet saját házzal bir, mely mint már fenntebb említtetet~, Ersek O_ ExcellentiáJa adománya, 
a mecsettér 662 sz. alatt van, tehát a város azon részén, hol legt.öbb 1p~ros lakik,. van benne olvasó te
rem, egy társalgási- és egy tanterem, úgyszinte az úg)'.nevezett s~alloda, 1d~gen a varoson keresztül utazó, 
vagy munkanélktili legényegyleti tagok, s becsületes 1pa~·os s~gedek számara, n~gy ágygy.al berendezv:e, 
hol a titkár szivességéből mindaddig ellátást nyernek, m1g heiyet nem kapnak; itt va~.a titkár lakása is, 
kit egyszersmind a lakház feletti felügyelet illet; továb_b~ s~.ép k~rt, az udvaron tekézo ~ely st?· . 

Megemlítendő az egyletnek pár száz kötettel buo konyvt~ra~ me·ly k~g!.es adomanyo~ alt~l fo~J
tonosan gyarapit.tatik az olvasmányok megválasztása azonban mrnd1g az elolJaróság részéről törtémk, 
tekintettel arra, hogy' azok ne csak mulattatók, de hasznosak s tan~Jságosak ~s leg~en~~: . 

Hogy mily nagy pártolásban részesül az egyl~t m~gok az iparos segedek res.zerol, nem .szükség 
bővebben frjtegetni, ha megnézzUk évkönyveiket, látm fog1uk, hog."f az egylet alaku~a~a óta egesz mo~
tanáig mintegy 1172-re megy a beirott tagok száma; de magok az 1p~ros mesterek is igy~kezne~ .azt t~
mogatni, felgondolván, hogy mily áldás, ha oly becsülete.s munk~s seg.edeket nye~het~ek, kik tagJai. leven 
az egyletnek, szabad idejöket nem kénytelenek korcsmaban s .~Js.zak~zással eltoltem, hanem ~és~mt ne
mesen szórakozva társaik között, részint oly tanulmányok elsaJatltásaval, melye~ nei;r:icsak s~üks~gesek, 
de nemesbitik az érzületet, más irányt adnak gondolkodásának, s melyekhez talan mmt maganos 1paros-
segéd soha nem juthatott volna. . • . 

Nem szükséges tovább fejtegetuünk s kiemelnünk egy ily. egylet. hasznát Egerben, mert ha mas 
helyeken ápoltatik az, mindenesetre több ok szól a mel~ett, hogy 1.tt felv1~ágoztassék, már csak azon egy 
körülménynél fogva is, hogy a felvidékről jövő számos iparos segedek, kik .a magy~r ~yel~et ~agy épen 
nem beszélik, vagy csak igen gyengén törik, épen ezen egylet körében teszik azt saJátJukka, m1 egy hon-
polgárnál első, hogy tudja. . 

Megvizsgáltatván az egylet alólirottak által, örvendet~sen tapasztalták, hogy m~ndazon szükség
letekkel, melyek egy ily társulat czéljának megfelelőleg megk1vántatn.ak, dusan. van ell~tva, de ha neta
lán hiányoznék valami, eddig oly nagy pártolásban részestilt védnökei s pártolói részéről, hogy a felme-
rülö hiány pótlása kétséget nem szenved. . . . . , 

Benső örömmel hagyta el e helyet a ktildöttség, egyhangulag kivanván több ily nemes czélu egy
letet Egernek, s hazánknak. 

Kelt Egerben, augustus 25-én 1868. 

Janny J6zsef; 
b. elnök. 

Zsendovics J6zsef 

Jegyzette : 
Babics J6zsef, 

küldöttségi jegyző. 
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m. 

Jelentése az 1868-ki augusztus 25-én az egri ovodák megtekintésére 
nevezett küldöttségnek. 

Alólirott ktlldöttség tegnap reggeli 9 órakor megjelent a Széchenyi utcza 206-ik száron házában 
elhelyezett ovodában, mely 1851-ben városi ovoda czim alatt nyittatván, egy a városi hatóság által vá
lasztott bizottmány felügyelete alatt áll és Bucher József városi képviselő s okleveles alapnevelő által 
vezéreltetik. 

Itt, miután az előre megkért bizottmány tagjai és a jelen volt kisdedek szülői közül némelyek · 
megjelentek s az ovoda-vezérlő némely nevelési gyakorlatot a kisdedekre dicséretesen alkalmazott : a 
küldöttségi elnök ő méltósága által tett kérdésre az intézetet fölügyelő bizottmány elnöke t. Fülöp József 
ur részéről tett nyilatkozásból ugy értesült a ktildöttség, miszerint az intézet anyagi állása a legszomo
rubb; minthogy sem saját épülettel nem bir, sem alaptőkéje nem több 1200 frtnál, a bizottmány pénz
tárnoka egyébaránt 18t.i 1 óta számadását be nem adta, a vagyon állapotot ki nem mutatta soha is, da
czára az elnöki és bizottmányi többszörös szorgalmazásoknak; - a város pedig nyomott anyagi hely
zete miatt az ovoda iránt vállalt kötelességeit nem teljesítheti. 

Innen sok baj származik. Ezeknek egyike a bérelt szálással járó sok akadály a nevelés helyes 
vezetésében, idegen lakók káros befolyása, kerthiány, a nevelő-személyzetnek távol lakása és sok egyéb 
hátrány; másika a fizetmények elakadása; két évig nem fizettetett a házbér, melyet utóbb is a töke 
csorbitásával kellett leróni, az ovoda-vezérlő bámulatos kitartással 1862 -i okto ber óta türi javad.almának, 
mely az 1861-ki határozat szerint 700 frtig emelkedbetnék, s mely a város által 400 frtig biztosíttatott, 
elmaradását, fájának ki nem adatását és szállásának hiányát; ugy, hogy csakis a kisdedek által havon 
kint fizetett 50 kr nevelésdijjal kellett megelégednie, mely pedig az intézeti bérszállás czélszerütlensége 
miatt legfölebb 300 frtra mg évenkint; a miből világos, hogy az ovodavezérlőnek jogos igényei vannak 
következő pótilletékekre : 

a) a 6 évig elmaradt pénzbeli évdijhoz 1200 frtra; 

b) az ugyanannyi évre elmaradt két-két öl fára, együtt 12 ölre; 

e) a 3 évig elmaradt szállásért 100 frtjával 300 frtra. 

Ezen igények jogosultsága pedig annál nagyobb, mivel Bucher urnak az ovoda léteBitésében éi;; 
föntartásában kifej tett fáradozása, öntagadása és áldozatkészsége, mi nélkiil, az ovoda alig létesülhetett, 
s miután létesült, alig föntartható lett volna, közönségesen el _van ismer~e. Aldozatkészségét mutatja a 
jelen szerelvény is, melynek nagy részét sajátjából állította ki és gyarap1totta. 

Megemlitendő még, hogy a gyermekek száma jelenben 66, télen fele, melynek 1/ 10 n_em fizető. 
Ezeket hallva az alólirott küldöttség elnöke, Lévay püspök ő méltósága, azon aJánlást tette, 

hogy ha a bizottmány egy aláírást fogna megindítani ezen ovoda javára, ő azt évenkint fizetendő 40 frtot 
kötelező aláírással fogja megkezdeni, (ezen összeget előlegesen 5 évre ajánlván meg) ; ezentul pedig az 
intézetet élénk gondoskodása tárgyaul fogja tekinteni. 
· Ezután fölment a küldöttség a sánczban ezelött 6 héttel nyitott ovodába, mely Vasváry Károly 

ligyvéd házában, miután ezt 3 évre nemeslelküleg fölajánlotta, Bucher József ur fáradozása után ?ly m?
don alakult meg, hogy miután a sánczban lakók gyermekeit, számra 92-őt, személyesen a sor?a Járt ~a
zaknál összeirta saját intézeti dajkájának a szathmári apácza-zárdából ha·zatért leányát, Reiter Mánát 
azon ovoda vezérlöjeül beállította, egyelőre csupán a szállás fejében, melyet a nevezett házban nyer és 
ama 40 krért, melyet 6 gyermek havonkint fizet ; a többi 21 ingyen járván be. 

E derék ovoda-vezérlö Bucher ur utmutatása nyomán neveli a kisdedeket, a kik rövid idő alatt 
tett előhaladásuk által dicsérték az ő fáradhatlan vezérlöjöket. 

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 28 



218 

Az alulírt küldöttség ezen tényállásnál fogva azt véleményezi, miszerint a tisztelt társadalmi 
szakosztály inditványozzon a zárközgylllésen egy figyelmeztetést Eger városa képviseletéhez ezen ovo
dák kellő föl i'irágoztatáRa iránt a városi közönség érdekében, mely megkivánná, hogy a város minden 
elemi 1anodája mellé minél hamarabb egy-egy teljes alapnevelést szolgáltató intézet állittassék. 

Kelt Egerben 1868 i augustus 27 ·én. 

IV. 

Lévay Sándor, 
a küldöttség elnöke. 

Rapos J6zsef, 
a távollevő dr. Milássin Vilmos ur helyett is. 

Jelentés a kiküldött temetövizsgáló bizottmány eljárásáról. 

A bizottmány tagjai közöl, Kubinyi Ágoston Ö Méltósága elnöklete alatt, Csiky Sándor képvi
selő, és Gabriely János, Szaitz Ant. helybeli plébános és apát kiséretében, a város használatban lévő, 
három temetőjét meglátogatván, e következő jelentést teszik a tiszt. szakgytilésnek. 

1. A Rokusról czimzett, (másként német) legrégibb, I. Leopold idejétől e czélra szentelt, egy
szersmind a legdiszesebb, nagy költséggel kiállitott, és időnként diszesen fölujitott temető, jó rendben 
találtatott, sirkövei közt sok igen régi, nehezen olvasható feliratú. Az olvashatók közt legrégibb 17 59. 
A választmány, a temetőt a városhoz igen közelinek, a házak közvetlen szomszédságában találván, bár 
ebből eredhető káros befolyása az közegészségi állapotra emelt fekvése által mérsékeltetik; a várostól 
távolabb eső helyre átteendőnek tartja. 

2. A Fájdalmas nevü, másként tót temető, mely Eszterházy egri pllspök idejében, a lyceum épi
tésére egybesereglö, tót munkások temetkezési helyéül rendeltetett ; kevésbbé diszes, szegényebb kiálli
tású sirokkal, nélkitlözi a választmány véleménye szerint, temetkezési helyek megovására szükséges 
kerítést. 

3. A „Kisasszony"-ról czimzett, legnagyobb terjedelmti, számos diszemlékkel ékeskedő temető 
szinte jó Jrarban találtatott. . 

Altalános előnye Eger városa temetőinek, hogy nem csak mindenik tágas, magas, világos, több 
oltárral ellátott, tisztán kezelt kápolnával bir; hanem még nagy városokban is többnyire nélkülözött, 
halottas kamrákkal is el van látva. 

Általános hiány, hogy nincsenek rendes sirásók, és a temetkezési helyek nem rendszeres idősze
rinti sorozatban, hanem tetszés szerinti választáshoz képest, régen elfoglalt sirokban, tartósabb emlékkö
vekkel el nem látott sirokban lévő hullák nyugalmának háboritásával történik. 

Eger Augusztus 26-án 1868. 
Kubinyi Ágoston 

elnök. 

Gabriely János 
jegyző. 
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v. 

Jelentése az augusztus 25-iki ülésből a Heves-megyei egri fogházak 
megtekintése és azoktól értesítés adása végett kiküldött bizottmánynak. 

A most érintett bizottmány feladatához képest 1868-ik auguszt. 26-án reggeli 8 órakor Heves és 
Külsö-Szolnok t. e. megyék székházához menvén, ott főispáni helytartó gróf Szapáry Gyula ur ő méltó
sága, tek. Isaák László ur megyei 2-od alispán, tek. Berecz Ferencz ur megyei tiszti főügyész és tek. 
Békeffi Alajos ur megyei várnagy által fogadtatván, a következőkben nyert értesitést a Heves-Szolnok
megyei börtöntigyről. 

Évenkint mintegy 140 fegyencz szokott a megyei börtönökbe jutni; jelenleg azonban csak 103 
van ott, kik közül 80 jogérvényes itélettel van elitélve, 17-nek pere részint első birósági peruton, részint 
felebbezés alatt folyamatban van, hat pedig vizsgálati fogságban őriztetik. 

Ezek közti! elitéltetett, vagy vizsgálati fogságban van, tolvajlás miatt 35, emberölés miatt 26, 
verekedés és ezzel járt kisebb-nagyobb testi sértés miatt 22, gyermekölés miatt 6, orgazdaság miatt 5, 
rablás miatt 3, szülők bántalmazása miatt 2, gyilkosság miatt 1, különösen férjgyilkosság miatt 1, zsaro
lás miatt 1, kétnejli.ség miatt 1. Btintettbe visszaesés leginkább tolvajok és orgazdáknál fordul elő ; de 
jelenleg épen egy gyilkosságba visszaeső is van a börtönben. 

Az egri börtönben . csak azok töltik ki büntetési idejöket, kik egy évre vagy ezen alul vannak 
elitélve, vagy kik ellen még jogerejü itélet nem hozatott. A többiek jogérvényes elitéltetésö.k esetén 
Váczra, Lipótvárra és Illavára szálittatnak, és pedig a legrövidebb időre itéltek Váczra, a leghosszabbra, 
- különösen 10 éven tuli időre ítéltek Illavára. Az egy évnél hosszabb időre ítélt nők pedig kivétel 
nélkül Márianostrára szállittatnak. E szállitás mindannyiszor ministeri engedély következtében a me
gye költségén megyei hajdűk kisérete mellett és pedig a vaspályáig mindenkor szekereken történik; rui 
a megyének tetemes költséget okoz; jelesen legközelebb 11 fegyencznek elszállitása mintegy 150 o. é. 
frtba került. 

Legtöbb fegyenczet szolgáltat a megyébő.l évenkint Eger, Gyöngyös, Feldebrő és Sólymos és 
pedig leginkább verekedés és ezzel kapcsolatos emberölés miatt, melyek jobbára bucsűk alkalmával, 
legnagyobb részben szakadságos katonák részéről és különösen nem mint ezelőtt ütések, hanem legtöbb
ször késszurások által okoztatnak. A fegyenczek legnagyobb része a földmlives osztályhoz tartozik. 

Ezután megtekintette a bizottmány a fenttisztelt urak társaságában és szives kalauzolásuk mel
lett a megyeház udvarán lévő három emeletes börtönhelyiséget s ebben 17 börtönt és két egyest talált, 
melyek közül földszint van 5 és a két egyes, 1-ső emeleten 4, - 3-ik emeleten 4, - 2-ik emeleten ismét 
4 börtön. Ezek közlil a 17. számu börtönben van 13 fegyencz, a 16. száruuban 12 fegyencz, a 15. szá
muban 9, a 14. számuban 7, a 13. számuban 5, a 12. számuban 14, a 11. számuban 6, a 10. számuban 
4, a 9. számuban 8, a 8. számuban 10, a 7. számuban 9, a 6. számuban 6 fegyencz, mely egymással 
átellenes két utolsóban egészen elkti.lönitett helyen vannak a nő fegyenczek, kik közül hat gyermekölés 
miatt, egy férjgyilkolás miatt, a többi lopás és orgazdaság miatt van bebörtönözve. A földszinti bör- . 
tön helyiségek most üresek, de az eddigi tapasztalat után itélve, télre legalább kettő meg fog telni ezek 
közlil. Minden börtönben van a fegyenczek számával egyenlő számu szalmaszék, szalmavánkos és pok
róczok, melyek deszkaemelvényekre vannak rakva. Van továbbá minden börtönben a falba alkalmazott 
és ajtóval elzárt árnyékszék. Az egyes börtönök csak fegyelmi kihágások megtorlásaul használtatnak 
rövidebb tartammal és mindenkor a legjobb eredménynyel annyira, hogy habár e börtönökben semmi 
kinzó és igy különösen félemlitő nincsen, a fegyenczek annyira félnek ezektől, hogy többször előfordult 
már azon eset, midőn a legmegrögzöttebb gonosztevők térdre borulva kérték a várnagy urat, hogy in
kább 50 botot littessen rájok, mintsem 24 órára az egyesbe csukassa. Ezen egyesek mintegy kétnégy
szög ölnyi területtl kis szobák, melyeknek elrostélyozott és sodronyzott ablakuk a börtön előcsarnokára 
nyilik és igy kissé homályosak, de csak annyira, hogy azokban olvasni lehet. - Van végre ezen börtön
éplilet első emeletében egy kellőleg felszerelt katholikus kápolna, mely a 2-ik emeletre is kimagaslik s 
a harmadik emeleten van egy protestans imaház, mely ismét a tető alá magaslik ki. Ezen kápolnák 
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körlil a börtönök ugy vannak építve, hogy ezek legtöbbjéből kellőleg rostélyzott és sodronyzott ablak
nyilások alkalmazvák, melyeken keresztül a fegyenczek hallgatják a misét és egyházi szónoklatot, mely 
hetenkint egyszer vasárnapon szokott tartatni. A mely börtönökből pedig a fegyenczek ily ablaknyilá
sokon keresztül az Istentiszteletben részt nem vehetnek, azok részint az előcsarnok vasrácsozott ablaka
inál, részint büntettök csekélyebb minőségéhez képest a kápolnában és pedig mindkét helyen kellő fel
ügyelet mellett vesznek részt a saját vallásuk szerinti Istentiszteletben; ezen részvétel pedig minden 
fegyencznek kötelessége, de mire őket kényszeritni eddig nem kellett. Maga ezen éptllet ugy, ~int 
minden egyes börtönhelyiség száraz és mennyiben a kellőleg rácsozott és sodronyzott ablakok kifelé 
vannak alkalmazva, kellőleg szellőzhetők, világosak s az egészségre legkevésbbé sem hátrányos be
befolyásuak. 

A tisztaságról a bizottmány nem mondhat mást a dicséretnél, mert e tekintetben kívánni való 
nem maradt fenn: a helyiségek ugyanis naponkint sepertetnek, szellőztetnek. Hogy pedig benn a tisz
tátlan, undok férgek meg ne honosuljanak, minden fegyencz, mielőtt a börtönbe vezette tnék kit_isztittatik, 
s a mennyiben tiszta ruhája nem volna, megyei ugynevezett komisz ruhával látta tik el és pedig be_kerli
lése után kezdetben néha három napon ÍR egymásután egy-egy ízben; mi a várnagy Béke:ff'y AlaJOS ur 
ügybuzgalmát tünteti elő és eredményezi azt, hogy e helyiségekben ragályos betegség nem honosul. meg. 
A mosatást a fegyenczek jobbára otthcin saját családbelieik által végeztetik, ha azonban valamelyiknek 
családja nincsen, vagy ez a mosást nem végezné, vagy talán febérruhája sem volna, annak részére me-
gyei költségen történik a mosatás s szükség esetén az e czélra szolgáló megyei ko~iszru~a adatik: . 

Megtekintette továbbá a bizottmány a börtönépület mellett lévő kórházi helyiséget és itt ket 
kórházat, egyet férfi, másikat nőfegyenczek részére talalt, az előbbit 8 ágygyal és csak két beteggel, az 
utóbbit szintén több ágygyal és beteg nélkül. A két férfi beteg közöl az egyik hideglelős, a másik chro
nicus gyomorbajban szenved. A börtönök épitésmodora, az abban uralgó tisztaság és végre azon szin
tén különösen kiemelendő, önmagában dicséretes körülmény miatt, hogy a fegyenczek a megyeház ud
varán kellő felügyelet mellett minden másodnapon hosszabb tartamu sétát tesznek és hogy megyei főor
vos Francz Alajos ur és megyei sebész Sir Gábor ur a börtönt és kórházat minden nap meglátogatják, 
adja azon már fennebb is érintett eredményt, hogy az egészségi helyzet a fegyenczek közt kívánni valót 
nem hagy. Meg van egyébként hagyva, hogy mihelyt valamely fegyencz egészségi tekintetben magát 
roszul érzi, ez a várnagy urnak s általa a főorvos urnak azonnal bejelentessék. . . . 

Ezután megt~kintette a bizottmány a konyha helyiséget, hol a fegyenczek étele készittetik: itt 
a főzés két, kellőleg czinezett nagy üstben már ~pen _folyamatban volt, és pedig ugyanez alkalo~1mal ?-Z 
egyikben kásaleves, a másikban lencse főtt. Ertesült a bizottmány ugyanekkor arról, hogy mmden fe
gyencz naponkint egyszer délben meleg ételt és pedig vasárnap és csütörtökön mindig hust is, az előbbi 
napokon 8 latot az utóbbin 4 latot, máskor pedig egy itcze levest és egy itcze vastag ételt és l 1/2 font 
kenyeret kap ; továbbá, hogy minden egyes fegyencznek élelmezése árlejtési uton bérbeadás mellett 
a megyének naponkint 11 % krjába kerül, mely összegből 8 kr a meleg ételért, 3% kr a kenyérért adatik. 
Megtekintette a bizottmány a börtön helyiségekben a kenyeret is és ugy találta, hogy az oly jó barna 
kenyér, minőt sok szegény ember nem mutathat fel saját háztartásában. Igy történhetett aztán, bog! 
a bizottmány jelenlétében a megyei 2-od alispán ur által a fegyenezekhez intézett abbeli kérdésre: vaJ
jon volna e valami panaszuk? egyik börtönben egy fegyencz azt válaszolá: Egyéb panaszunk nincsen, 
mint hogy a kenyér kevés. Mire az alispán m· azon helyes választ adá, hogy börtönben lévő fegyencz 
nem is igényelhet annyit, mint egy jóviseletü, magát élelmező szabad ember. 

A fegyenczeknél a munkarendszer is alkalmaztatik, a mennyiben azok börtöneikben varrást, 
fonást és egyéb a börtönrendszerrel összeegyeztethető munkát végezhetnek, továbbá egyesek részére 
bajdu felügyelete mellett végzendő munkára naponkénti csekély napszám :fizetése mellett, jelesen mar
czius, aprilis, szept. és oktober hónapokban 18 krért, május, junius, julius, augusztus hónapokban 24 krért, 
télen pedig vagyis november, december, január és február hónapokban naponkint 12 krért s különösen 
a hajdu részére :fizetendő 20 krért kibocsáttatnak; mely keresmény mindenkor a várnagy ur kezéhez :fizet
tetik be, ki arról számadást vezet ; ennek két harmada illeti a megyei házi pénztárt, 1/s-a pedig a fe
gyenczeket, kik abból felügyelet mellett előforduló szükségeikre kapnak sztikségeikhez arányos összege
ket, a maradék pedig szabadulásukkor adatik keziikbe. E munkákból a megyének is nem megvetendő 
haszna van s különösen a megyét illető két harmadrész junius hónapban 73 frt 20 kr, julius hónapban 83 
frt 35 kt tett. Ezenkívül a fegyenczek az utczák sepréséhez közmunkára is alkalmaztatnak. 

Testi fenyítés vagy akármiféle más goromba verés a börtönökben nem alkalmaztatik és tilalmas, 
a lábvas hasonlókép csak akkor jön alkalmazásba, ha különösen felsőbb itéletileg hagyatott meg alkalma
zása, mi a ritkább esetekben s klilönösen sulyositó körülményeknél fordul csak elő . 

Vizsgálat tartama alatt az ugyanazon btintény miatt vádolt fegyenczek egymástól elkü l öni~tet
nek és idegenekkel nem érintkezhetnek; elitéltetésök után engedély mellett a börtönész vagy haJdu-
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káplár jelenlétében s általok értett nyelven a börLön előcsarnokában már másokkal is érintkezhetnek. 
A vizsgálati fogság a tiszti tigyészség és a 2-od alispán ur elnöklete alatti megyei fenyitőtörvényszék 
buzgó eljárása folytán nagyon rövid ideig tart, mint kitunik abból is, hogy jelenleg csak 6 vizsgálat alatti 
fegyencz van a börtönben s ezek köztil is 3 folyó hó 25-én vagyis a bizottmftny vizsgálata előtti napon 
hozatott be. 

Végtil curiosumként megemlíti a bizottmány, hogy most a börtönökben három pesti zsebmetsző 
is van, kik valamint máskor is rendesen, ugy a legközelebb mult vásár alkalmával meglátogatták Egert, 
de bazamentökben Gyöngyösön elfogattak. 

Ezek előadása után nem mulasztja el a bizottmány, hogy a látottak felett megelégedését ne 
nyilvánítsa. 

Kelt Egerben Augusztus 26. 1868. 

Dr. Hiibert János 
bizottsági tag és jegyző. 

Iflmfalvy János 
bizottsági elnök. 

Szuhányi János 
bizottsági tag. 

Az augusztus 28-án tartott harmadik ülés jegyzőkönyve. 

1. Isaák László elnök az ülést megnyitván, a tegnapi ülés jegyzé5-
könyve hitelesithetése czéljáb61 a jegyzőkönyvet felolvastatta. 

Mely is hitelesitettnek nyilvánittatott. 
2. Rapos Józsefur az általa irt és Brunszvick Teréz grófhölgynek 

életét és a közalapnevelésügynek hazánkban multját és jelenét tárgyazó 
munkáját mutatta be a szakosztálynak és kérte azt a szakosztály által a 
nagygyülésnek a levéltárba leendő helyezés végett átadatni a hozzá való 
arczképpel együtt. 

A munka köszönettel fogadtatott és a jegyző által a jegyzőkönyv
vel a munka és Brunszvick Teréz grófhölgy arczképe együtt a nagygyü
lés elé juttatni határoztatott. 

3. Jelen jegyzé5könyv. 
hitelesittetett és ezzel a szakosztályi ülés bezárottnak nyilvá

nittatott. 

Isaák Lászl6, 
elnök. 

Ury J6zsef, 
szakosztályi jef!YZll. 



222 

IV. 

ÁLLAT-NÖVENYTANI SZAKOSZTÁLY. 

Az augusztus 25-ikén tartott elsö ülés jegyzökönyve. 

Szakvezető Xantus János üdvözölvén a szép számmal egybegytilt 
tagokat, tisztviselők választására szólitja fel, minek következtében 

ugyanő közfelkiáltással elnökké, Dr. Entz Géza és Dr. Szontagh 
Miklós pedig jegyz<Skké lőnek megválasztva. 

Elnök erre bejelenti, hogy a szakgyülés 23 tagot számlál, kiknek 
részéről 7 értekezés lön bejelentve; előadja továbbá, hogy Dr. Szmolay 
Vilmos temesmegyei t. főorvos egy felszólitást küldött a magyarhoni ro
varászokhoz, mely véleményadás végett Frivaldszky tagtársnak adatott 
át. Bemutatja továbbá a magyarországi növénycsereegylet ideiglenes 
alapszabályait, melyek Dr. Szontagh Miklós által felolvastatván, - miu
tán még Fábry János azon inditványt tevé, hogy ezen csereegylet miikö
dése az állatországra is kiterjesztessék, s az alapszabályok ily értelem
beni átalakitása is szükségessé vált: ennek, valamint az egylet lapok ut
jáni ismertetésének és csatlakozásra való felszólitásnak eszközlése 

Xantus János elnökre bizatott, a tervezet egész terjedelmében az 
évkönyvbe felvételre ajánltatott. 

1) Erre Hazslinszky Frigyes a Miskolcz melléki Bükk hegységen f. 
év. húsvét táján gyüjtött i::ejtnövényekré51 értekezik. Bevezetésül elé5sorolja 
azon érdekeket, melyekkel a sejtnövények az edénynövények felett bír
nak. Nagyobb - ugymond - a sejtnövények száma, határozottabb az 
észlelet ezek fejlődésénél , nagyobb a typus, nagyobb a változatosság, mint 
az edénynövényeknél. Buzditja továbbá a jelenlevő tagokat, ezen irány
ban is kiterjeszteni működésöket s felajánlja s igéri azoknak, kik sejtnö
vényekkel foglalkozni akarnak, a beküldendő gyüjteményeket a lehető
leg legrövidebb idő alatt meghatározni. Növényjegyzékében különösen 
a Liatomaceák gerjesztenek érdeket. A nevezetesebb s ritkább fajok 
közzé tartozik a : Chantransia cbalibaea, Ennotia minor, Vaucheria verti
cillata és geminata, Diadesmis peregrina, fm. var. Conferva bombycina 
v. irregularis (Tapolcza mellett) Ulotrix oscillarina Ktz. Odontideon me
sodon, Opegrapha bullata, Cymbella ventricosa Ktz. Stictosphaeria Hofi'-
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manni, Meridion circulare Ktz, Pezíza villosa és Artemisíae Rbhorst sat. 
Ez utóbbinak szaporodása eddig ismeretlen volt. Hazslinszky szerint 
azonban annyi bizonyos, hogy ~permatiumok a Spórákkal ugyan abban 
a tányérkában fordúlnak elő. Ertekező a Spórákon kivül még tömlőket 
is észlelt, telve apró tojásdad testecsekkel, melyek górcsői vizsgálat alatt 
a tárgylemezrei nyomás következtében, még pedig egy 8 hetes példány
nál kijöttek s elevenen mozogtak. Ez az első eset, - mely eddig nem 
észleltetett - hogy ugyanis Spermatiumok, melyek itt a spermatozóidá
kat helyettesitik, tömlőkben fejlődnének. 

A nagybecsű értekezlet évkönyvbei felvétele haMr.oztatott. 
2) Frivaldszky János a hazai hangyaféléket ismerteti. Értekező 

eHfadása ezen állatok társas életmódjára, tartózkodására, lakhelyeik épi
tésére s egyszersmind némely faj rabló természetére vonatkozik. Neve
zetesebb részleteken kivűl felemlíti értekező azon szétszórt munkákat, 
melyekben a honi faunához adatok találtatnak, úgy szintén azon fajokat, 
melyek hazánk faunáját különösen érdekessé teszik. Az értekezlet név
sorozatából kití.lnik, hogy a hangyafélék 19 nemben 40 faj által vannak 
honunkban képviselve. 

Ezen minden tekintetben kimerítő előadás szintén az évkönyvbe 
felvétetni határoztatott. 

2) Entz Géza tr. értekezik a szűznemzésről (Parthenogenesis) 
vagyis bizonyos falábúak (Arthropoda) azon tulajdonságáról, melynél 
fogva termékenyités nélkül képesek fejlődésre alkalmas petéket létre
hozni. A nagy gonddal összeállított előadásban értekező az összes bel s 
különösen a külirodalmat critice használván fel, e szakban a legujabb 
nézeteket könnyű nyelven tolmácsolja. Ezen nemcsak állat és élettani, 
de egyszersmind gazdászati tekintetben is érdekes előadás által figyelmet 
kiván gerjeszteni azon gazdászaink között, kik még mindig az elavult 
nézeteknek hódolnak, s igy a rationalis gazdászat illetőleg méhészet ter
jedésének egyenes akadályúl szolgálnak. 

A helyesléssel fogadott értekezlet kinyomatása elhatároztatvánt 
az évkönyvben meg fog jelenni. 

Végül 
4) Geyer Gyula a természettudományoknak h~zánkbani pangá

sá.nak okait fejtegeti, egyszersmind azon ajánlatot teszi, hogy a magy. 
kir. term. tud. társulat munkálatainak havi füzetekbeni kiadására szólit
tassék fel, mit azonban a jelenlevők feleslegesnek tartanak, miután a k. m. 
t. t. társ. köréből szintén indált már ki hasonló indítvány, továbbá, miu
tán „ Természet" czimű szakba vágó, két hetenként megjelenő folyóirat 
october elsejétől szintén megindíttatik. Ezen kivűl előadó néhány -
Rozsnyó vidékének fauna s flórájára vonatkozó adatot közöl, mely utób-
binak táblázatos összeállitására kéretik fel, 

Kelt Egerben, 1868-ik év aug. hó 25-én. 

Xánti(,8 János, 
elnök. 

hogy az évkönyvben kinyomattathassék. 

Dr. Szontagh Mikl6s, 
Dr. FJntz Géza, 

jegyzök, 
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A magyarországi állat-növénycsereegylet alapszabályainak tervezete. 

1. Az -egylet czíme, czélja és eszközei: 

1. §. Czime. 

Az egylet „magyarországi állat-növénycsereegylet" czimet visel. 

2. §. Czélja. 

a) az állatászok s füvészek közt a száraz uton készítményes s borlélben eltartott állatok, s szá
rított növények ki cser é 1 és é t eszközölni. 

b) a honi fauna és flora ismeretét és ennek terj e s z tését minden irány· 
b a n é s e s z k ö z ö k k e 1 e 1 ő m o z d i t a n i, 

c) köz, kivált honi intézeteket a pontosan meghatározott állat s növénygytljtemények megszer
zésében elősegíteni. 

3. §. Eszközei. 

a) Az egylet a honi állat és növénytani viszonyok megismertetése s ennek terjesztése tekinteté-
ből évenként egy közgytllést tart. 

b) ugyan ez időtájban közkirándulásokat rendez. · 
c) a honi fauna és flora érdekében folyóiratot ad ki ,,Természetrajzi közlöny" czím alatt . 
d) nevezetes vidékek állat- vagy növénytani kutatására s az eredmény leírására jutalomdí-

jakat tűz ki. 
e) egyes tagjait állat- vagy növénytani utázásokkal bizza meg. 
f) saját helyiségében egy állandó- és egy csere könyv- s terméktárt tart. 
g) más basonczélú társulatokkal összeköttetésbe lép. 

II. Tagok. 

4. §. 
Az egylet tagja lehet az, ki az állat vagy növénytannal foglalkozik, vagy annak kedvelője. 

Tagjai: 
5. §. 

a) Tiszteletbeliek, kik a honi fauna vagy virány érdekében kiváló érdemeket szereztek. 
b) Alapítók, kik legalább 50 frt. o. é. egyszerre adományoztak. 
c) Rendesek, kik az egyleti pénztárba évenkint 2 o. é. forintot fizetnek. 
d) Pártolók, kik bármily összeget egyszer s mindenkorra felajánlanak, vagy az egyletet állat

a növényktildeményeikkel támogatják. 
6. §. 

A tiszteletbeli s pártoló tagok az évi közgyülésen szavazattöbbséggel választatnak. 

7. §. 
Az 5. §. a) b) c) alatti tagok jogköréhez tartozik: 
a) A közgytiléseken résztvenni, előadásokat tartani, inditványozni, s az egylet állapotjáról jegy

zőkönyvileg szemlét venni. 
b) Beküldött s szabályszerlien felszerelt termékeikkel 20 % levonása, s kivánalmi jegyzék (De-

sideraten-Liste) hozzácsatolása mellett cserébe léphetnek. 
c) A nem ismert termékeket meghatározás végett beküldhetik. 
d) Az egylet könyvtárát szabályszerüen használhatják. 
e) Az egylet termék cserejegyzékeinek egyes példányait díj nélktil kapják. 

8 . §. 
Ki évdíját be nem fizette, az az egylet tagja megszlint lenni, azonban ujra beléphet. 
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III. 'risztviselök 
9. §. 

Az egylet elnöke állandó s közgyülésileg választatik. 

Az elnök : 
10 . §. 

a) képviseli az egyletet minden irányban, 
b) a gyűléseken elnököl. 
c) a határozatok foganatosítását eszközli. 
d) fizetéseket utalványoz. 
e) a pénztár megvizsgálására bizottságot küld ki. 
f) az egylet minden egyéb ügyeiben közgylilési jóváhagyás mellett intézkedik. 
g) akadályoztatása esetében magát az alelnök által helyettesittetheti. 

11. §. 
Az alelnök évenként választatik, s mindenben helyettesíti az elnököt. Ha pedig mind a kettő 

akadályoztatnék a közgyülésen részt venni, ez esetben korelnök választatik. 

12. §. 
A titkár a közgyülés által élethossziglan választatik. 

13. §. 
Feladata: 
a) az egylet termék és könyvtárát rendszeresen és híven kezelni. . . . 
b) a tagok bérmentes termék-kUldeményeit 20 % levonásával 3 hó lefolyta alatt a k1vanaln11 

jegyzék szerint visszonozni. . .. .. . 
e) a tagok által beküldött s meg nem határozott termékek meghatarozás~~. esz~ozolm.. .. . . 
d) közintézeteknek közgyülésileg megszavazott vagy megrendelt gyuJtemenyek atkuldeset 

sikeresiteni. 
e) az egyleti pénztárt kezelni, a tagok évdíjait nyugtatni, s elnöki utalványokra fizetni . 
f) az egylet évi mliködéséről, a könyv és terméktár állapotáról s vagyonáról a közgyUlésnek 

kimeritő jelentést tenni. 
14. §. 

A titkár évdíja egyelőre 100 frt. o. é. 
15. §. 

A titkár mellé szükség esetében egy segéd alkalmazandó. 

IV. Termékek. 
16 §. 

Az egylet termékei állanak száraz uton készitményes vagy borlangban eltartott állatokból és 
szárított növényekből. 

17. §. 
Az állatokra nézve szükséges : 
a) hogy a példányok frisek és sértetlenek legyenek. 
b) szükséges, hogy lelhelyeik pontosan legyenek följegyezve. . 
c) minden faj hím és nöstény által képvise ltessék s a rovaroknál azonk1viil ha lehetséges, még az 

átalakulás képei is mellékeltessenek. 
18 . §. 

Növényeknél kivántatik 
a) hogy azok a virágon, száron, kocsán s alapi leveleken kívül gyökérrel, illető leg gumóval, hagy-

mával s ha lehet terméssel is ellátva legyenek. . 
b) ernyősöknél (Umbelliferae Fuss.) s kereszteseknél (Cruciferae Fuss.) a termes okvetlen 

szlikséges. 
e) élődieknél az anyanövény. 
d) kétlakiaknál (Dioecia) hím s nő virágú egyén . 
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e) Nagy növényeknél elég egy példányhoz egy, kisebbeknél 2-3, egészen kicsinyeknél 
4

-
6 eg~~nVégre · a pontosan feljegyzett lelhelyekkel, s gyűjtés idejével ellátott címképen, hol lehet, föld

tani viszonyokra is vétessék tekintet. 
V. Gyűlések. 

19. §. 
Az egylet évenként a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlése alkalmával tartja köz

gyűlését, mely tisztviselőit választja, s az egylet kül- s belügyei felett intézkedik. 

20. §. 
Ugyan az alkalommal szakgyüléseket tart, mint azon nagygyillés szakosztálya, tisztán tudo

mányos szempontból. 
21. §. 

A közgyűlés érvényes határozatára átalános szótöbbség s legalább 11 tag jelenléte kivántatik. 

22. §. 
Rendkivüli siirgös ügyek elintézése végett az elnök bizottmányt hivhat össze s ennek hatarozatai 

a közgyűlésig érvénynyel birnak. 
23. §. 

Az egylet által kiadott folyóirat ügyében intézkedik. 

VI. Vagyon. 
24. §. 

Az egylet vagyonát teszik : 
a ) az alapitványok. 

b) a rendes tagok által befizetett díjak, vagy azoknak megfelelő töke. 
c) a pártolók járu lékai. 
d) a folyó irat előfizetési díjai. 
e) a kiadott munkák jövedelme. 
f) az eladott termékek illetékei. 
g) a könyv- s terméktár. 
h) a folyóirat s kiadványok. 

25. §. 
Az egylet tőkéje takarékpénztárilag kezelendő . 

VII. Egyleti pecsét. 
26. §. 

Az egylet pecsétje „Magyarországi állat-növénycsereegylet. Pesten. 1868." köriratot viseli. 

VIII. Az egylet feloszlása. 
27. §. 

Ha az egyletnek tovább fennállása közbejött elhárithatlan akadályok folytán lehetetlennek nyil
vánulna, egy évnegyeddel elébb hirdetett közgyűlés tartassék; az itt jelenlevők 2/a többsége az egyletet 
íelbomlottnak nyilvánithatja s elhatározhaija, hogy az egylet vagyona mely hazai hasoncéln intézetre 
fordíttassék. 

IX. Utóirat. 
28. §. 

Ezen alap8zabályi tervezet, melynek kissé eltérő eredetijét a magyar orvosok és természetvizs
gálók 1868. Egerben tartott nagygyülése állat-növénytani szakosztályának első, augustus 25-én tartott 
ülése elvileg fogadta, s azt annyiban változtatni határozta, mennyiben az az állatországra is kiterjesz
tetett, érvénynyel bir mindaddig, mig a jövő évi közgytllés, illetőleg ennek egy válaszmánya a vt>gleges 
alapszabályokat ennek alapján ki nem dolgozta. 

Pest, 1868. Október hó l-én. 

Xántus János. Dr. Szontágh Mikl6s. 
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Néhány adat a Bükkhegység kryptogamjai megis1nertetéséhez. 

Hazslinszky Frigyestől. 

Engedjék meg tisztelt szaktársaim, hogy figyelmiiket néhány pillanatra eltéritsem a kedvelt 
:P.hanerogam növényektő~ s irányozzam a nálunk még igen pusztán fekvő parlagra, a kryptogamok meze
Jere. Tartok ugyan attol, hogy apróságaimmal talán azonnal érdeket felkölteni nem fogok de hiszem 
hogy megjön az is, ha sikerülni fog tárgyaim érdekes oldalait föltárnom. Megkisértém azt ~ár ezelőtt 
több,. de ~lig köztud.omásra j~ttott dolgozatai~ban, minő p~ldaul az északi Magyar hon lombmohairól szóló, 
ez szandekom most is, s team fogom ezentul is, még pedig nemcsak azért, mert a kryptogamok vizsgá
lata szá'?os évek olta f~bb örömöm s élvezetem, de azért is, mert meggyőződésem, hogy csak a krypto
gamok vizsgálata vezet biztos utra a növényélet titkai felderitésé1·e. Itt hol gyakran az egész élő növény 
szemem alatt van, nemcsak szemem alatt, de él górcsövem alatt s e mellett egész tömegében átlátszó. 
It.t hol az. él~ t erményt. fejlődésében, növekedésében, szaporodás~ban nagyitó üveg alatt észlelhetem s 
v~ltozása1 mrnden legkisebb m?zzanataiban kisérhetem, itt sokkal biztosabb eredményekhez juthatunk, 
~mnt ott, h.ol csak a holt te:>t k1szakasztott részeit tehetjük vizsgálódásunk tárgyává. Hozzá járúl még az 
is, hogy m1g az egész földgömb phanerogamjai három vagy négy fejlődési főalakot tuntetnek elő : észlele
tünk néhány négyszögnyi honi területen tízszer annyi tenyészeti typuszt mutat a kryptogamok közt. Ezen 
tényállás ismeretes a mivelt világban, valamint az is, hogy a mit a jelen idő kitunö füvészei legfáradsá
gosabb kutatásai a tudomány emelésére eredményeztek s a mire büszke a haladó kor, az mind a kryp
togamok kutatásában gyökerezik. Igaz, hogy az fáradságos ut, s ki arra lép, annak birnia kell, ép s 
éles érzékek mell~tt, vagy annyi sok irányu természettudományi ismerettel, mennyi Schleidennek rendel
kezésére állott, mJdőn legelőször tudományos botanikáját befej~zte, de van megfelelő jutalma, nem anyagi 
ugyan, de szellemi éltető élvezet. 

Szavaimból kivehették tisztelt szaktársaim, hogy a fösulyt nem azon irányra fektetem, mely 
munkálkodása fö czélját a fajok megalapitásában keresi, s mely, mig a tiszta tudományt szem előtt tartja, 
s nem fajul el könyelmU névszaporitássá-, kutatásainak alapját építi s azok igazolható közlését lehetsé
gessé teszi; hanem hogy az új ujabb kor azon törekvését értem, mely különösen a gombák és moszatok 
nál az alakok összefüggését keresi s a termények alakulását azon viszonyban kutatja, melyben azok a 
klilömbféle tenyészeti feltételekhez s az összes természethez állanak. Nekem legalább ily tapasztala
t.okban, minőket például „Die Sphaerien des Lyciums" czimü dolgozatomban közlöttem, több örömöm 
van, mintha a meglévő avult gomba rendszerbe jól beillő uj gomba fajokat bocsátottam volna a világba. 

De átmegyek közelebbi feladatomhoz a Bükkhegység kryptogamjaihoz. 
Támogatva a magyar akademiától, felhasználhatom a szünnapokat távolabb vidékek látogatá

sára. Igy ez évben kirándultam a husvéti szüninöben a Bükkbe, azon szándékkal, hogy a hegységet Pa
rádig bejarjaru. 

A Blikk és Matra hegység geologiai tekintetben ismeretes s az a mit a birodalmi geologi intézet 
a nagy térkép XL. LII. LIII. é;; H. 5. lapjain bejegyzett, mint a hely szinén meggyőződtem, oly pontos, 
hogy botanikai kutatások alapjaul biztosan használható. A kőzet igen változatos, s ha egyedlil a talaj
tól függne a növényalak sokasága, a Bükk-Mátra· hegység birna az ország leggazdagabb virányával. De 
a kőzet igen szaggatott, a hegységnek nincs emelkedett nagy közép tömege s szerfele~t száraz. Mind 
oly körülmény, mely a kryptogamoknak nem k edvez, általok a televény képzését nem segiti elő s oka 
annak, hogy a sziklas partok gyér s tiirpe f:íit használni nem lehet, ott kell azokat hagyni, ne hogy a 
partok eredeti alakjukat visszanyerjék. 

„ Ez~n- körülmények okai, hogy legke~vezöbb évszakban, mert sok helyen még hó és jég boritotta 
a földet, me~1s kevés kryptogam-növényt talaltam. 

A kirándulás eredménye. 

I. Moszatokban. 

~ moszat~k ~öztil főleg. az oszlóka félék re forditám figyelmemet. Ezek a növény ország apraja, 
s nagy resze oly k1csmy, hogy tarsasan velök előforduló ázalagok s gyöklábúak óriásoknak tűnnek fel. 

2~* 
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Ezen társas lét miatt nem sikerül otthon az oszlóka félék tenyésztése, mert egy két egyén az előbbiek
ből felfalja egy két nap alatt az utóbbiakat. Csak a minap néztem ily pusztitó Vampyréllát, melynek 
hasában köriilbelől hatvan Nitzschiát számláltam. 

A diósgyőri völgy vize, a Szinyva forrásáig, bekérgesitő tulajdonánál fogva nem kedvez a mosza· 
toknak - az ott töltött üvegeket itthon nagyobb részben üreseknek találtam. S a mint az ember ezen 
gazdag források felett emelkedik az uj hutáig s onnan a répási hutáig, forrást nem talál. - Csak a zuzó 
malom mellett töltött üvegekben voltak moszatok m. p. Conferva bombycina Ag. Uloti·ix oscillarina Ktz. 
Meridion circulare Ag. Surirella pinnata Sm. Gomphonema tenellum Ktz. Odontidium mesodon Ktz. és 
Synedra Ulna Ehrbg. 

Érdekesebb Tapolcza vidéke, különösen a hőviz mocsárjai, Jl!elyekben a. békák télen s nyáron 
kuruttyolnak s a bemeriilt s uszó növények fejlödésükben elfelejtik az évszakokat. Legfeltünőbb itt 
Riccia fluitans, mely vastag uszó gyep alakban Lepcsék s Vaucheriákkal boritja a nagy tó felületét. 

A hőviz moszatai következők: Chantransia chalybaea Fr. Vaucheria geminata De. C. var. verti
cillata Ktz. Gomphonema tenellum Ktz. Eunotia minor Gr. Nitzschia linearis Sm. Gomphonema constri
ctum Ehr. Navicula limosa Ktz. Cymbella ventricosa Ktz. et Diadesmis peregrina Sm. var. nov. 

2. Gombák. 

Legfeltünőbb haladást tett a botanika a gombászat mezején különösen 1851 óta, mikor Tulasne 
testvérek korszakot képző dolgozataikkal felléptek s megmutatták hogy Fries s követői számos növény
fajt, fejlődése különböző korszakában két, három, négy, sőt öt nemi s faji név alatt rendszerük különböző 
rangu osztályaiba veszik fel, s hogy tehát ezen rendszer egész rendjei kitörülendők : 

Ezen feltünő eredmények, a gombák s azokkal legrokonabb kryptogamok kutatására csaltak 
minden kitünőbb physiologot, s másfél évtized több érdekes felfedezéssel gazdagitá a botanikát, mint az 
1851 előtti másfél század. 

A gombafajok sokasága mellett feltünik itt a sokféle fejlődési és szaporodási typusz. 
lsmerilnk most a gombáknál is ivari és ivartalan szaporodást, mely utóbbi maga három vagy 

négy rügy természeti szervek, vagy iszporák által - ha ezen elnevezést még eltilrjük - történik. 
Hozzá járul a Syrygites s más gömbpenészek copulatioja, a saprolegniák és Perenosporák rajzó spórái, a 
nyálkapöfek vagy Myxogasterek, a gyöklábuak természetével biró plasmodiumai. A ragyák vagy 
Erysibefélék virágzása s ivar nélküli szaporodása és a csudálatos nemzedék váltás, mely szerént példaul 
a Accidium talmaga segitségével kifejlesztett iszporaiból elébb Uredó, az Uredó sporaiból Puccinia s 
Puccinia sporaiból végre ismét a Accidium talmagoczaival vagy spermagonaival fejlődik. 

Ezeken kiviH még mindég uj typusok meritlnek fel. Ugy csak a minap ujra vizsgálván vagy öt 
évvel ezelőtt gylijtött Peziza Artemisiae-t - a termő kögben kétféle tömlőket találtam, különbféle fejlö
dési stadiumban. Az egyikfélékben fejlődtek a rendes iszporák, a másikfélék telvék 'Voltak mjzó sporák
kal, melyek kiszabadiilásiik után oly gyo1·s mozgással hemzsegtek az egész látté?·en, mint a legelevenebb 
rízalagok. 

A gombák, melyeket ezen három napi kirándulásban a Bükkben szedtem következők: 
Puccinia aurea Bon. Gonytrichum caesium Nces Leptrostroma hysteroides Fr. Sordaria pulvera

cea. Ehrh. Hypoxylon ustulatum Fr. Hypoxylon fuscum Pers. Valsa diatrypa Xylaria polymorpha Fr. 
S. 381. Valsaria dolosa Fr. S. 392. Diatrype Stigma Hoff. velata Fr. S, 392 és lata Fr. S. 355 Cryptos
phaeria eutypa Fr. Leptosphaeria complanata Td. Spha:eria taphrina Fr. Melancoris larciformis Fr. Ra
phidospora rubella Pers. Dothidea Sambuci Fr. S. 386. Peziza anomala Fr., sulphurea és villosa Pers. 
Lecanidion atrum 'Rbh. Thelephona quercina Pers. Polyporus hirsutus, fomentarius és versicolor, Schi
zophyllum commuue és Agaricus vagy Parus stypticus Fr. S. 315. 

Usnea barbata, fiorida és hirta. 
Cladonia firubriata és furcata. 

3. Zuzmók. 

Ramalina fraxinea, R. pollinaria és Evernia prunastri L. 
Anaptychia ciliaris L. 
Peltidea canina és aphtosa. 
Sticta pulmonaria. lmbricaria perlata, tiliacea, saxatilis, physodes, olivacea és caperata. Par

melia stellaris, caesia, pulverulenta és obscura. Physcia parietina. 
Endocarpuru miniatum. 

Amphiloma elegans és murorum. Placodium circinatum és albesc~ns. Acarospora üastanea. 
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Candelaria vulgaris. Rhinodina lecanorina és Bischofii. Lecanora subfusca, pallida es caesio-alba. 
Aspicilia calcarea. 

. Psora lurida .. Thalloidima vesiculare, Xanthocarpia ochracea. Diatora vernalis és rupestris. 
Buelha Dubyana, Lec1~ella enteroleuca. Lecidea platycarpa és monticola. 

Opegraphe vana és bullata. Graphis scrypta. 
Calycium pusillum. 
Eudopyr~nium rufesce~s. Dermatrocarpum glomeruliferum. 
y errucana _fuscoatra, fuscella, hymenea, elaeina, Dufourii, concinna és calciseda. Pyrenula nitida. 

Pertusana commums. 
Lecothecium corallinoides. Collema multifidum és granosum Synechoblastus fiaccidus. Lepto

gium cyanescens. Polychidium muscicolum. 

4. Májmohok. 

Riccia ftuitans, Marchantia polymorpha, Metzgeria pubescens, Frullania dilatata, Madotheca pla
typhyll a, Chiloscyphus pallescens, Liochlaena lancelota és Plagiochila asplenoides. 

5. Lombmohok. 

Gymnostomum tenue. Diccanum scoparium. 
Fissidens adianthoides. 
Pottia truncata, major, Didymodon rubellus, Ceratodon purpureus, Barbula tortuosa, muralis, su

bulata és ruralis. 
Funaria hygrametrica. 
Leptobryum pyriforme. Bryum caespititium, argenteum capillarae és pallescens. Mnium cu

::;pidaturu. 
Pterigynandrum filiforme. Pylaisia polyantha. Isathecium myurum. Homalothecium Philip

peanum. Brachythecium salebrosum, velutinum, rivulare, populneum és trachypodium. Eurhyngium 
striatum, Amblystegium serpens és riparium. Limnobium palustre. Hypnum cupressiforme, molluscum és 
cuspidatum. Hylocomium splendens és triquetrum. 

Leskea nervosa. Anomodon attenuatus és viticulosus Pseudoleskea atrovirens. Thuidium tama
riscinum és abietinum. 

Neckera crispa. Homalia trichomanoides. Leucodon sciuroides. Antitrichia curtipendula. 
Grimmia apocarpa és pulvinata. Orthotrichum cupulatum, anomalum és leiocarpum. Encalypta 

vulgaris. 
Atricbum undulatum. Polytrychum juniperinum. 

A magyarországi Hangyaf él ék (Formicidae ). 

Frivaldszky Jánost6l. 

A rovarok osztályának, a hártyaröptlek (Hymenoptera) rendjéből, jelen értekezésem tárgyául, 
azon kis családot választám, melynek egyes egyénei Hangya (F01mica) név alatt átalánosan ismeretesek. 
E kis állatok test nagysága 1-8 vonal közt változik, s a hazánkban élők himekböl, nőstényekből és 
munkásokból állanak. A két előbbi ivarúak szárnyakkal vannak rendesen ellátva, de a munkások szár
nyatlanok. A nőstényeknek gyakran hiányzanak ugyan szárnyai, mert töveikből könnyen kiszakithatók, 
tövük alapja azonban mindig meglátszik; az ily nőstények a munkásoktól torjuknak középháta által is
merhetők meg, mely a hím és nősténynél öt részből van szerkesztve, u. m . . a tulajdonképi középhátból, 
elő- s hátsó paizskából és két oldallemez bői; a munkásoknál pedig csupán egy részből áll. 
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A hangyák gyakori társas előjövet.el!ik, tápszereik felkeresésében s laktelepeik épitésébcn foly
tonosan mozgó szorgalmas életük, úgy szintén egyéb természeti szokásaik ált!d, valamint a régibb úgy a 
jelenkorban számos termé~zetbuvár s kedvelő figyelmét mago~ra vonták. Kirby, Gould, Smitb, Nagel, 
Markel, Mayr s mások, nem csak tanulmányos, hanem egyszersmmd mulattató olvasmányul szolgáló ada
tokat közöltek a hangyák életmódjáról, tartózkodásáról, laktelepeik építéséről, vendégszeretetéről s egy
szersmind némely fajnak rabló természetéről is. Nem szándokom e jeles buvárok becses kőzleseit bőveb
ben ismertetni, miután ilyenek, legalább részben, honi nyelvünkön, mások által már közöl tettek, saját 
vizsgálataim pedig főleg a magyar fauna összeállitására voltak irányozva; miért is itt csak rövi<len az ez 
állatok életviszonyaira vonatkozó nevezetesebb részleteket foglalom össze. 

A hangyák mindenütt ott élnek és tartózkodnak, hol magok s utódj~ik életének fentartására ele
gendő táplálékot találnak. Köztársaságuk némely telepekben sok ezer egyénből áll, más telepeket ismét 
csak kisebb számu társaság lakja. Eledelük az állati s növényi nedvekből áll; különösen azonban szeretik 
a czukortartalmu virág, gyümölcs, fa nedvét, s a pirékek és levelészek testében kiválasztott nedvet; miér t 
is a fákon és bokrokon néha nagy mennyiségben lelhetők. 

· Telep hely!il különböző, tenyészéstikre alkalmas helyet választanak ki, hol egyszeriibb vagy 
mesterséges, néha a fajt jellegző, s különféle anyagból álló épitkezéseket tesznek. Számos faj a földben 
kivájt kamrákat- s ezeket összekötő folyosókat készít lakhelyül, melyekből a kivájt földet és homokot. 
nagy döböz idomra a fészek nyilása körül helyezik, mint a Cataglypbis viatica és cursor, Polyergus ru
fescens és Aphaenogaster Structor, vagy azt a telepfölötti halom alaku épitményhez használjak, mint a 
Formica cinerea. A kő alatt s halom nélkül épitők, földalatti laktelepeiktől távolabbra el hordják a föl
det, s azt kis garmadákra felosztják. Más fajok vagy az odvas fákban teleptllnek le, s növényrészekből 
és kövecsekből, földdel s agyaggal keverve, épitik kamráikat s folyosóikat, mint a Lasius fuliginosus; 
vagy pedig a purhás fában s fatönkben tágas kamrákat s kiilönféle kanyarulatú meneteket rágnak ki, 
mint a Componotus ligniperdus, pubescens és aethiops. Ismét mások minden épitkezés nélklil a készen 
talált lyukakba, a fák héja alá, a sziklák és falak repedezéseibe, vagy a fák töveinél a moh alá helyezik 
ivadékukat, mint a Lasius niger és Leptothorax Nylanderi. Némelyek pedig a helyi körii.lményekhez ké
pest különböző, tenyészésükhöz alkalmas lakhelyet választanak s azt berendezik magoknak ; így a Tet
ra~orium ca_espitum az utak mellett, kertekben, réteken, szántóföldeken, vagy a kövek alatt s házakban 
ii.ti fel ta.nyáJát, hol számtalan kamrákból s folyosókból álló lakhelyet készit, mely gyakran a föld felé is 
emelkedik. 

A földben lévő épitkezések, vagy többé-kevésbé mélyek, néha több egymást'ölötti osztályból állók 
s több kijárással vannak ellátva, mint a Formica rufa-é, vagy csak sekélyek, majdnem vizirányos, ~gy
szerű vagy elágazott aknákat képzők , s egy nyilással birnak mint a Cataglyphis viatica-é. A földalatti 
halm~k va~y bolyok, melyektől' néha sugaras utak is futnak ,különböző irányban, némely fajnál, mint a 
Formica rufa-nál, magasak, másoknál pedig - mint a Formica exsecta rufibarbis és sanguinea-nál ala
cso~yabbak vagy laposdadak. Építkezési anyaguk vagy csupán földből, vagy pedig apró ág-, fahéj- s 
leveltöredékekből és szalma, fü, földmorzsákból s egyéb hasonló anyagszerekből áll. 

A laktelepnek elkészítését s kijavitását, úgy szintén az ivadék felnevelését s a tojó nőstények 
táplálását a munkások végzik. Legfőbb gondjuk az álczákat és bábokat az ártalmas légköri befolyásoktól 
~ ellenségeiktől ~v~i ; miért i~ h~ háborittatnak, legelőször is azokat megvédni s biztos helyre elhelyezni 
ipa1:kodnak. A hűvös napok es éJszakák, vagy a nagy forróságok alkalmával az álczákat s bábokat rágo
nya1kkal megragadva a mélyebb kamrákba, ellenben a tartós esőzések s mérsékelt meleg időben a fészek 
feliilete alatt lévőkbe hurczolják. 
. . A telet áloi;i:iban va~y szendergésben töltik, főkép az alsó kamrákban; néha azonban az egyes 

faJU egyéne~ h.av?~ is mászm láthatók, de ilyenkor e~·őtlenebbek. A tavasz beálltával a boly kijavitásá
hoz vagy k1egesz1teséhez fognak, s fáradhatlanul éjJel-nappal , sőt némely fajok kisebb esőben is dol-
goznak. · 

A hangyák többnyire bátor természetüek, s ha rnegtámadtatnak, kitünően védik magokat. Testük 
nagy~ágáh?z képe~t erőse~ is, ~gy hogy gyakran náloknál többszörösen nagyobb súlyu tárgyakat vonczol
nak fészkeikbe; nemely faJ, mmt a Myrmica rubida, veszekedő, egymást felkonczoló természetűnek is ta
pasztalt:-itott. Védszereik az erős rágonyokból. több fajnál a potroh mirigyeihen kiválasztott hangya-savból 
s azonk1vül egy a potroh végén lé tező fulánkból áll. 

Bizony~s f~jok tá~·saságában, idegen faju hangya-munkásokat is vehetni észre, melyeket többuyi
re álcza vagy bab allapotJukban rabolnak el, azután felnevelik és munkára alkalmazzák · igy a Formica 
rufibarbis és fusca a Formica sangvinea és Polyergus rufescens telepeiben lelhetők. Az elclbbi faj maga is 
rész.t v~sz a rabszolgák munkájában, az utóbbi faj azonban, saját szerkezetű, a munkára képtelen rágo
~ya1 miatt, nem vesz részt a munkában. Ily hasonló alkatu rágonyokkal még a Strongylogaster testaceus 
is el van látva s némely szerző állitása szerint, a Tetramorium caespitum ivadékát rabolja. · 
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Számos ruás rovar rendű vendégfaj is található a hangyák fészkeiben, melyeket ezek nem csak 
hogy megtürnek társaságukban, hanem úgy látszik hogy barátságos viszonyban is élnek egym~ssal. .A 
hangyák fészkeiben ily tartózkodó fajok, már a rovarok minden rendjéből észlelt.ettek; legtöbb .fa.Jt tal.al
tak azonban a téhelyröpüek (Celeoptera) közül, úgy hogy ezek száma Merkel szermt 1840-ben ma~ ~O fajra 
rúgott. Némelyek ezek közül csupán álcza állapotjukban, mint a Cetonia anrata és Clyhtra qua~ns1gnata, 
mások ellenben valamint átalakulási úgy kifejlődött korszakukban is élnek a hangyák telepeiben._ Táp
lálkoznak pedig az ott hangyák által összehalmozott növényi s állati maradványokkal, mely. marad~any?k 
elemi szétbontásától s geijedésétől, véli Róbert a hangyák fészkében levő magas melegség1 fokot is szar-

mazni. . d k k' 
A szaporitó szárnyas hangyák, a fajok szerint, aprilis - szeptember hónapokban feJlő n~ 1 a 

bábokból, és csendes meleg napokban, fészkeiket elhagyván, néha rendkívül nagy csoportokban raJoznak 
és közösülnek. A rajzás vagy a földretelepedés közben a madarak s más állatok által nagy rész?en f~le: 
mésztetnek; a megmaradt hímek elszélednek s gyakran a gyertya vagy lámpa körüt repde~ve lathatok ' 
a nőstények pedig vagy önkényt.~sen vissza térnek fészkeibe, vagy oda .a munkások ~ltal bevitetn~k, va~k 
pedig uj telepet alkotnak. Peteik fehéres, sárgás, barnás vagy feketesek, s ~zekből 3:.lábnélküh álcza 
pár hét mulva kelnek ki, melyek midőn a munkások által felneveltcttek s telJes növé~uket elérték, ~agy 
hossztojasdad alaku gubócskában, vagy a nélkül bábbá változnak; az ily bábok ~ zener félékne~ ~e ves 
eledelül szolgálnak. A toknélküli tökéletesen megérett bábok a hártya nemű borit~k?t m.agok feJtik le, a 
tokban lévőket azonban többnyire a munkások segítik a kimászásban a toknak felragasa a~tal. 'f" ·k. é-

Linné idejétől kezdve a jelenkorig számos jeles buvár fáradozott a hangyaféle faJok 1':1 m esz . 
sében s megismertetésében. Az ujabb-koriak közül főleg megemlithetők: Nylander, Förster, Sm1th, Mayr, 
Roger és Schenk, kiknek munkái részint az egyes vagy több tartomány, részint pedig egész Európ~ vag{ 
az egész világ bangyaféléi fajainak tárgyalására te1jednek ki. A hazánkat érdeklő adato~, 3: bécs~ c~b · 
állat-növénytani tár,mlat 1855. és 56-ik évkönyveiben, s a pestvárosi fő-reáltanoda l 856/ s1-1k .Jelent le e~ 
)fayr Gusztáv tanár által német nyelven vannak közölve. Ez utóbbi munkácskában az „Unga~ns ~e;
sen" czim alatt közlött czikk, főleg a kezdő természetrajz kedvelők és ~uvárok. e csal~d tan.ulm~~yoz. 1~ai ba bevezetésére és serkentésére van irányozva, s különösen az össze~l~itott szamos faJnak ~le~ra~z~t~a: 
érdekes. E munkácskában Mayr összesen 43 magyar honi hangyaféle faJt ismertet meg feJtegeto tabla~ · . ~ 
melyekből azonban két faj levonandó, u. m. a Tetramorium atratulum, melynek elnevezése a Tetiamo~l 
um caespitumnak csupán .sötétebb szinü példányair~ .al~.alrnaz.~atott,, és az At~a capitata = b.arbara'.z~eeÍ
téves meghatározás szermt vétetett fel hazánk faJa1 kozé. Tobb fa.~ lelhelyei meg?evezésénel a s1z~I f . k 
mulasztá azon természetbuvárokat és gyüjteményeket megemlítem, a honnan az altala. n~~ ész e t aJO 
hazánkban eljövetelét kölcsönözé; holott ezt más munkában igen nagy p~ntossá~gal t.elJesit\ óbb tanul-

Ezen emlitett munka megjelené~e óta részint ugyan annak szerzőJe, részmt ~asok be a~ é esnek 
mányozásai által a hangyafélék családJa oly lényeges változásokon ment keres~tlil, b~gy szhks g . d 
vélem, a hazánkban élő fajokat, a jelenleg meg állapított rendszer és megnevezes szermt, egyszersmm 
lelbelyi adatokkal bővitve, ujonnan közrebocsátni. . 1867 " 

A hangyafélék családjából, a legujabban megjelent „Catalogus Hymenopte1:o~·um Emopae machi
szerint Európában 102 fai van melyek ·öt alcsaládra vannak felosztva, u. m. Form1c1dae ' Odontoó . b 
· , ' ~ ' · D l'd 1 l' d ak Eur pa an dae Poneridae Dorylidae és Myrmicidae félékre. Az Odontomach1dae és ory 1 ae a csa a n h á 1 ' ' · k A 'bb' h · m az n { csak egy-egy faja ismeretes s ezek is csupán a legdélibb Európában tenyeszne · tö 1 aro ' á d'k 
49 faját is magában foglalÓ alcsalád, a potrohnak egy vagy két izUlékü nyelec~e - s első é~ m so. 1. _ 
gyUrünye közti össze - vagy nem szorulása által k!ilönbözik egymástól. Az első alcsaláduak · ~ormic\ 
dae melyek potroha össze nem szorult és csak egy - lemezalaku emelkedéssel felszerelt - ny~ ;~s~st 
bir' 12 nemre oszlanak és 48 fajt tartalmaznak, s ezekből 34 faj él hazánkban. Az ~ze~ a~csala e. ie 
kö~Ul főleg meg emlitendők: az alföldi homok· talaju rónáinkon előjövő Cata~lyph1s v1ati~a és f~iesro:~ 
mint délkelet Európa lakói s faunánk érdekességét emelők, s a Camponotus margmatus, aeth1ops, f 
Iis Colobopsis truncata, Plagiolepis pygmaea, Lasius emarginatus, Formica ~inerea~.Polyergus ruf escaj:t 
Hypoclinea quadripunctata és Liometopum microcepbalum, mint melyek a del- és kozép Európa aunk„ t 
je'nemzik. A második alcsaláduaknak - Poneridae - melyek potroha az első s második gyürünye 0~ 
'össze van szorulva s egy izü lékü nyelecse vastag lemez~el van ellátva, csak 6 faja van Európá~n, s. e~~ -
höl is csupán egy t. i. a Ponera contracta találtatott honunkban. k harmadik ~lcsaládn~~ - yrmici a~ 
- potroha két izülékü s két bö.tkös nyelecscsel bir. Ezen alcsaládból Európaba~ 46 fa,J van, mel~~:~~ -
hazánkban eddig csak 14 észleltetett; valószinü azonban, hogy még számos, a.t nem kutato~t vi 

1 inkből, több fajjal sikerUlend hazánk faunáját gazdagitani. Az e családba tartozó f~Jokból,. a ~heidol~ P~ ~ 
Iidulán kivlil, egyik sem ttJnteti ki kUlönösen faunánkat, minthogy azok vagy egesz E.~1 ~pabaD: 1 e terr. 
dettek, vagy mint az Apbaenogaster structor, Myrmica rubida, Leptotborax Nylanden, trong1 ogas ei 
testaceus és Myrmecina Latreillei dél· és közép Európában is találtattak. 

' 
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A már fenntebb említett jeles munkán kiviil, a hazánkban élő hangyaf'éléknek itt következő 
rendszeres névjegyzékét, saját észleleteimen kivül, a következő szakbuvárok vagy kedvelők gazdagitották: 
Frivaldszky Imre, Hazslinszky Frigyes, Kovács Gyula, és Török József a. m. tud. Akadémia tagjai, Sacher 
Károly lovag, nyug. udvari tanácsos, Malicz cs. k. volt hivatalnok és Vidra Ferdinand műfestö, kiknek a 
tudomány érdekében szíves közreműködésükért ezennel köszönetemet nyilvánitom. 

Rendszeres névjegyzéke a hazánkban gyűjtött Hangyaféléknek (Fot·micariae ). 

1. Alcsalád: FORMICIDAE. 

I. Camponotus Mayr. 
1. Lignipe1·dus Lat1·. E közönséges faj hazánk hegyes vidékein tenyészik, hol föleg az odvas 

fákba, vagy a kövek alá telepíti le magát. Találtatott: a budai hegyeken, Hajnaloson és Zugligetben 
és Parád vidékén (Frivaldszky János), a budai János-hegyen és Fertő tava vidékén (Mayr. G.), Ungvár
nál (Vidra), Sarosmegyében (Hazslinszky) és Debreczen vidékén (Török József). 

2. He1·culeanu.s Lin. Szintén hegyes vidékek lakója. Hazankban eddig csupán Mehádianal (Fri
valdszky Imre) és Erdélyben (Fuss) gyUjtetett. 

3. Pubescens Fab1·. E dél- s közép Europa faja leginkabb a hegyeken s lapályos erdőkben él. 
Lakhelyei: Buda vidéke (Kovács, Frivaldszky János), pesti liget, Mehádia és Biharmegye Bánlakánál 
(Frivaldszky János) magyar határőrvidék Ulmánál (Frivaldszky Imre), Ungvár (Vidra), Debreczen vi
déke (Török) s Erdély (Fuss). 

4. Mm·ginatus Latr. (fallax Ny!.) E Déleuropa faja hazánkban eddig csupán Parád vidékén 
találtatott általam. 

5. Sylvaticus Ol. (marginatus Mayr.) Tenyészik a hegyeken és lapályon, hol a kövek alatt vagy 
pedig a földben szabadon késziti telepét. Gyiijtetett: Hajnaloson (Frivaldszky János), Zugligetben 
(Mayr), Ungvárnál (Vidra) és Ulmánál (Frivaldszky Imre). 

6. Aetliiops Latr. E faj dombos , hegyes, kivált a napnak kitett helyeken, kövek alatt, odvas 
fákban, vagy pedig a bokrokon, melyeken a Levelészek élnek, lelhető. Hajnaloson, Gellérthegy déli ol
dalán és Orsovánál (Frivaldszky János), a budai Kecskehegyen és Visegrádnál (Mayr). 

Lateralis Ol. Déleuropában s hazánkban, kivált hegyes vidékeken, kövek alatt s a fák derekán 
található. Gellérthegyen (Kovács), Zugligetben és Kecskehegyen (Mayr), Visegrádnál (Kerner) s Orsova 
és Mehádiánál (Frivaldszky János). 

II. Colobopsis Mayr. 
TI'Uncata Spin. E déleuropai ritka fajt hazánkban Mehádiánál találtam. 

III. Prenolepis Mayr. 
Nitens Mayi·. E középeuropai fajt gyiijtöttem a Sashegy déli oldalán kövek alatt, l\fayr Gusztáv 

pedig a Zugligetben talált egy fán, melyen a Levelészek éltek. 

IV. Plagiolepsis Mayr. 
1. Pygmaea Latr. E valamennyi hangyák legkisebb faja, a kopárhegyeken kövek alatt tartóz

kodik. A budai kopár hegyeken s Fertő tavánál (Mayr), János hegyen és Mehádiánál (Frivaldszky 
János) s a Gellérthegyen (Kovács). Fiume vidékén is jön elé (Mann). 

V. Lasius Fabr. 
1. Fuliginosus Lati·. E közönséges faj fészkét vagy az odvas fákban késziti, vagy pedig a rendes 

fában rágja ki lakhelyét. Találtatott: a pesti m. k. egyetem füvész kertjében (Mayr), a városligeti füz -
fákon, Parádnál és Mehádiánál (Frivaldszky János). 

2. Nige'I· Lin. Gyakori ugy a lapályon mint a kopárhegyeken, hol vagy a kövek alá, vagy pedig 
szabadon földből álló telepet készít. Gytijtetett: a budai Hajnaloson kövek alatt, városligetben és 
Trencsén megyében Rajecz mezővárosnál (Frivaldszky János), Soroksár közelében lévő sós tavaknál 
(Mayr) és Ungvár vidékén (Vidra). 
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3. Alienus Forst. E hazánkban nagyon gyakori faj, a lapályon és kopár hegyeken kövek alatti 
vagy halmos telepekben tartózkodik; a nyár derekán néha nagy csoportokban rajong, és gyakran estve 
g!ertya _vagy .lámpa körtil lehe~ látni repdesni. Pest körtil (Kováts), a városligeti fűzfa bokrokon Leve
l ~sze~r tarsasagában, az óbudai réteken, a pestmegyei Peszéri pusztán, Ulli:li űt melletti gyepen, egy bel
v~ros1 kertbe~ estve gyertyánál nagy számban, ugy szintén Putnok vidékén és Orsovánál (Frivaldszky 
J anos), Nóg1:ad megyében (Frivaldszky Imre), Gellért- és János hegyen (Mayr), Ungvárnál (Vidra) és 
D ebreczen v1déké.n (Török). A bécsi cs. k. gytijteményben a Balaton mellékéről is van,nak példányok. 

„. 4. Emarginatus Lat1·. E Déleuropa faja Jánoshegyen, Kis-sváb hegyen és 0-Budánál (Mayr) 
gyuJtetett. 

5. Bmnneus Latr. (timidus Först). Hajnaloson kövek alatt (Frivaldszky János) és Erdélyben 
(Fuss) találtatott. 

6. Flavus Deg. Gyakoribb a lapályon mint hegyeken. Gyüjtetett : egy pestvárosi kertben estve 
gyertya körUl repdesve, ó-budai réteken és Hajnaloson (Frivaldszky János s Erdélyben (Sacher). 

7. Umbratus Nyl. E faj ugy mint az előbbi vagy a kövek alatt, vagy szabadon a földben, réteken 
s fák t~vein~l kés~iti telepét. A budai Kecskehegyen (Mayr), a Rákos gyepén, a budai hegyeken és Ba
laton vidéken (Fr111aldszky János). 

8. Mixtus Nyl. Él a budai hegyeken (Frivaldszky János) s leginkább a kövek- vagy moh alá 
telepíti magát. Erdélyben Borszék vidékén is találtatott. 

VI. Formica Linné. 
1. Pressilabris Nyl. E ritkább fajról Mayr G. azt állitja, hogy hazánkban is jön elő. 
2. Exsecta Nyl. E majdnem egész Europában tenyésző faj, a budai Ha:jnaloson, egy meglehetős 

nagy bolyban találtatott, mely kUlönféle növénytöredékből s részben a földből is volt szerkesztve. . 
3. Sangvinea Lat1-. Középeuropa e gyakori faja, a budai Zugligetben (Mayr) és zólyommegyei Her

manecz nevU völgyben (Frivaldszky János) gytijtetett. Telepét yagy fa tönkökben, vagy földben késziti. 
4. Rufa Lin. E faj begyes vidéken egész Europában s Eszak-Amerikában is tenyészik, s legna

gy~bb bolyokat késziti. Hazánkban Sárosmegyébcn (Hazslinszky), Ungvár vidékén (Vidra), a budai 
HaJnaloson és Lipótvölgyben az erdőszéleken és bokrokon (Frivaldszky János) s a debreczeni erdőben 
(Török) 1aláltatott. 

5. H·atensis Deg (congerens Ny!.) Hegyeken, völgyekben s réteken nagyobb vagy kisebb hal
mokban, vagy ezek nélktil csupán a földi telepekben tartózkodik. Gyiijtetett a pesti ligetben a fűzfa 
bokrokon, a budai Hajnaloson, majdnem két lábnyi magas bolyból, Parádnál, s Mehádiánál (Frivaldszky 
János) Zugligetben és Visegrádnál (Mayr) s a Bánságban Ulmánál (Frivaldszky Imre). 

6. Truncicola Nyl. Mayr tanár szerint Balaton vidékén jön elé; k!Hönben Közép-Europában na
gyon elterjedett. 

7. Cinerea May1·. Találtatik a kövek alatti föld telepekben; Sárosmegyében (Hazslinszky) és 
Mehádiánál (Frivaldszky János). · 

8. Rujibarbis Fabr. (eunicularia Latr .) Gyakori egész Europában, s lapályon kertekben és he
gyeken a földi laktelepekben lelhető. A m. n. muzeum kertjében és Parád vidékén (Fridvalszky János) 
gytijtetett. 

9. Fusca Lin. E faj a hegyeken és völgyekben kövek alatt vagy odvas fákban, vagy pedig földi 
halmokban tartózkodik. Találtatott: a budai Hajnaloson és Parádnál (Frivaldszky János), Balaton vi
dékén (bécsi cs. k. gytijtemény), Bánságban Ulmánál (Frivaldszky Imre) és Erdélyben (Sacher). 

10. Gagates Latr. Visegrádnál (Kerner) és a budai Jánoshegyen és Kis-Svábhegyen (l\fayr) 
gytijtetett. 

VII. Cataglyphis Först. 
1. Viatica Fabr. E Déleuropa faja többnyire a homokos talaju rónákon, és csak ritkábban a 

közelfekvő hegyek oldalain is él; járása igen Rebes s földlyukaitól távolabbra terjedő kirándulásokat is 
tészen. Gytijtetett: a Gellérthegy déli alján (Kováts, Frivaldszky János), a Rákoson a magyar határőr
vidéken Grebenácz falunál (Frivaldszky János). 

2. Curso1· Fonsc. Hasonló helyeken él mint az előbbi. A Rákoson (Kováts, Frivaldszky János), 
Csepelszigeten (Mayr) és Tápió-Szele mellett (Frivaldszky János) találtatott. 

VIII. Polyergus Latr. 
1, Rufescens Latr. A homokos talajban késziti telepé t , mely egy nyílással vari ellátva . A pesti 

ligetnél és Rákoson (Frivaldszky János, Mayr) jön elé. 
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 30 
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IX. Bypoolinea Mayr. 
1. Quadripunctata Lin. A fákon, bokrokon s a fá.k héja alatt találtatik. Putnok vidékén és a 

Veterani barlangnái (Frivaldszky János), Ungvárnál (Vidra) és Erdélyben Szeben mellett (Fuss). 

X. Liometopum Mayr. 
1. Mi<Yrocephalum Panz. (austriacum Mayr). E déleuropai faj a fákon lelhetö. Hazánkban .a 

Fertö tavánál (Mayr) és Ungvár vidékén (Vidra) jön elé. 

XI. Tapinoma Först. 
1. Erraticum Lat1r. E kis faj főleg a kopár dombokat és réteket kedveli. Találtatott: a Gellért 

hegyen (Kováts), Hajnaloson, Parád- s Mehádia vidékén (Frivaldszky János), Rákoson (Mayr) s az 
ó-budai hegyeken (Malirz). 

II. Alcsalád: PONERIDAE. 

I. Ponera Latr. 
1. Contracta Latr. A kopár hegyeken kövek alatt s az erdök szélein az odvas fákban tartóz

kodik. Gellérthegyen s Putnok és Mehádia vidékén (Frivaldszky János). 

III. Alcsalád: MYRMICIDAE. 

I. Aphaenogaster Mayr. 
1. Sfructor Latr. E faj kövek alatt, a sziklák repedéseiben vagy földi laktelepekben él, melyek 

nyilása döbör idomra van bekeritve. Gellérthegyen és Hajnaloson (Frivaldszky János, Kerner és Mayr) 
s Erdélyben (Sacher). 

II. Myrmica Latr. 
1. Rubida Latr. Fökép hegyes vidéken él s kövek alatt földben készíti lakhelyét, mely nehány 

folyosó alakű menetből áll. Tátraftireden (Frivaldszky Imre), Trencsénmegyében (Frivaldszky János), 
Balaton vidékén (cs. k. gyüjtemény) és Erdélyben (Fuss)-

2. Laevinodis Nyl. E faj szintén hegyes vidéken található s vagy mint az elöbbi, földben készített 
menetekben, vagy pedig a moh alatt s fa tönkökben. GyUjtetett: a tornamegyei Szádellö völgyében, 
aradmegyei Monyásza ftirdönél s Parád vidékén (Frivaldszky János) s Erdélyben (Fuss). 

3. Ruginodis Nyl. Találtatik hasonló helyeken mint az elöbbi. Mezötűr közelében a Körös part
ján és Trencsén megyében. 

4. Scabrinodis Nyl. Gyüjtetett Gellért-, János-, és Kecskehegyen (Mayr), Hajnaloson (Frivaldszky 
János), ó· budai hegyeken (Malirz) és Erdélyben (Sacher). 

III. Leptothorax Mayr. 
1. Acm·vorum Fab1·. E fajból, mely Europa középrészében a fák héja s moh alatt, vagy a sziklá

kon és kövek alatt jön elé, hazánkban eddig csupán egy nőstény példányt találtam Mehádiánál. 
2. Nylanderi Först. Gylijtetett a budai Hajnaloson (Frivaldszky János, Mayr) és Ungvár vidékén 

(Vidra), és szintén moh s fák héja alatt tartózkodik. 
3. Tube1·um Nyl. E Középeuropa ritkább faja Mayr szerint hazánkban is jön elö. 
4. Unifasciatus Latr. E faj kivált a kopár hegyeken él kövek alatt, Gellért- és Kis-Svábhegyen 

és Zugligetben (Mayr) a Sashegyen . (Frivaldszky János. 

IV. Tetramorium Mayr. 
1. Caespitum Lin. E közönséges ugy a hegyeken mint lapályon, sőt kertekben és házakban is 

tenyésző faj, a Rákoson, a m. n. Muzeum kertjében s épületében, a budai Hajnaloson, továbbá Parád 
l\'lehádia s Orsova vidékén (Frivaldszky János), Visegrádnál (Mayr) és Ungvároál (Vidra) gyUjtetett. 
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V. Strongylognathus Mayr. 
1. Testaceus Schenk. Az elöbbi társaságában találtatik; a budai Kecskegyen (Mayr). 

VI. Myrmecina Curt. 
1. Latreillei Curt. E ritka faj kövek alatt földben készíti lakhelyét. Találtatott Ó-Budánál 

(Malirz) és Erdélyben (Förster szerint). 

VII. Pheidole Westw. (Oecophthora Beer). 
1. Pallidula Nyl. E Déleuropában élő érdekes faj, Dohrn szerint Erdélyben is találtatott. 

VIII. Solenopsis Westw. (Diplorhoptrum Mayr.) 
}. Fugax Latr. E faj számos egyénből ál!ó telepe, föleg .köve~ alatt kopár he~yeken ~s lap~l!o~ 

lelhető. Gyujtetett a Gellért· é~ Ke~ske-heg!en, Rá~oson és Visegradnál (Mayr), az óbudai kopar be 
gyeken (Frivaldszky János, Mahrz) es Ungvarnál (Vidra. · . . f 

Az itt elősorolt fajokon kivUI Smith (Catalogue of Hymenopterous lnsects, m the C?lle~t10n. 0 

the British l\foseum Part.' VI. Formicidae, 1858) még ~ dél~~rópai .cre~atogas~r 
1 
s~~tellari~-t is, mmt 

hazánk lakóját említi, mely azonban Europában nem terJed fölJebb mmt Fiume s a ma orsz gig. 

Szűznemzés. (Parthenogenesis.) 

Dr. Entz Gézát6l. 

Es besteht eine L u e i n a s i n e e o n e u b i t n. v. Siebold-

A Genei!iS felderítése azon élettani tételek egyikét képviseli, melylyel .a t~r~;sz.etvi!~~~~ke:~:; 
den időben kiváló előszeretettel foglalkoztak. Hogy azonban ezen s.okszoro:~ I~~e\eerr:~~~~ttudo~ányok 
az ujabb korig aránylag mégis oly csekély ere~ményhe: ~~:~\~:t \s l~~~i ból ~zármaztat~i, nem is emlit
atyja A1·istoteles sem vonakodott a rovarokat, ~ö~ mkég a' t 0 

• s ettudomf nyokat mythologiává aljasitot
ve azon naiv képtelensé~eke.t, melyekke~ a ~özep- .or„~öker:1\~ nélkülözésének, másrészt pedig magá
ta: egyrészt szabatos v1zsgala~okh?z szükseges esz~o é zettuiományok józan haladását a képmutatás, 
nak, a sötét korszellemnek tula.1domtható, mely ~ tei .m s 1 omni _ f\ órcsö hasz'nálata végre 
babona és önérdek minden kigondol.ható fegyv~revel 1~Y;~eze~:öef~fyadékban ~z gondószálcsák felfödözé
e téren is kijelölte a haladás ösvényet: a petese,Jt, aGtei m t~nyt u'voca spontanea _ körül folytatott 

· · 1 " nemzés - enera 10 aeq 1 , -se UJ korszakot nyitott, ?1e Y az u. n. ?s . . . őzelmi linne ét. Ha1·vey régi tétele : Omne 
elkeseredett harcznak diadalmas bevegzesevel ülte elsől gf.· lkodóJá miszerint a petesejt csak ak
animal ex ovo ismét teljes érvénybe belye~tetet~ s ~zon ~ v on ura . k n' ittetik va is, mint a jó öreg
kor fejlödhet~k ébré~ynyé, ha. a hi~ állat 1 ~~rva.l~teka A ~~~~::;;e~~:n ~s~ételv~ tetf~·eifödözések azon
urak roondam szoktak : Lu.cina sine concu itu nu a. ~ . . b bizon ittatván miszerint vannak 
ban a nemzés tanának sarkalatos tételét megingatt,~k ~lapJ:t~an: . k e 'té'{ nélküli 'nemzés két külön
állatok, melyek minden termékenyít.és. nél~t s~aporo ~~l~:. fi.O'y:11:eezt:~le1 e,löször a természetbűvárokat, 
bözö alakban lép fel, a melyek egy1kere ia~nsso,_ a do ·~ tto f l s ,irta le beható tanulmányozás után 
azonban csak utána„ Steenstrup, k~ppenhága1. tanar h e~1 e el :vezése alatt másika az u. n, szűznemzés 
(1842) változó nemzés - Metagenes1s, Genernt1onswec s.e - e n é '. , 1 . azon értelemben s 
_ Parthenogenesis. - Jelen alk~lom~al a. szüznemz_est. lesz .szeren cs m vazo m' < 

kiterjedésben a mint azt a tudomany .Jelen allása sze_rmt isnie~.Jlik. k k mel szerint minden előre 
Szilz1;emzés alatt tehát azon sajátságát é1·7~k b~o;Y.~.~d ~i~sté~kat::.:Stop~~k~ lét1;hozni, illetőteg eleve?l 

ment terrnékenyités nélkiil, tehát szüz allapotban, 1cepe>1e J eJ o es1e a. 
nemzedéket .'ZÍilni. 30* 
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Szorgalmas és elfogulatlan észlelők a sz!iznemzésnek megállapitására bátran µiegtörték az útat 
már a XVII. és XVIII. században: igy Goedart (Goedartius) már 1663-ben tesz emlitésf az Orgya gonos
tigmának szliz petékböl f t>jlődött hernyóiról, utána Albrecht, hildesbeimi orvost illeti az elsőség, a ki a szliz
nemzésről már 1701-ben önálló értekezést küldött be az Acad. caes. Leop. Carol. naturae curiosorumnak 
me·ly öt évvel később meg is jelent az emlitett Academia Miscellanacuriosái közt, a következő cím alatt~ 
„De Insectorum ovis sine pmevia matris cum foemella conjugatione nihilominus nonnunquam foecundis," -
ezen értekezésben szerző egy fehér pillangóról tesz emlitést, melyet még bebábozott állapotában zárt el 
egy üvegbe, a hol Julius végével kifejWdött pillangóvá s neháoy nap mulva minden termékenyités nél . 
kül petéket rakott s ezen petékből jövő év April havában hernyók fejlődtek ki. Utána többen tettek 
különösen B_p~ingidák, No~tuák s Bombycidák családjába t~rtozó ~illangókon hasonló észleleteket, fgy: Bas~ 
ler, Bernouilli, Pallas, Reaumur, de Geer, Suckow sat. masok mmt Blancard, Dumeril s Audebert nehány 
pókon. Mindezen régibb észleletek azonban mint tévesek, Denis és Schiffe1'mülle1-, Scheven és Schwamme1·
damm s mások által határozottan vissza utasittattak, sőt maguk az észlelők által is csak tartózkodva védel
meztetvén, csakhamar feledékenységbe mentek. Nem mulaszthatom el e helyen kiemelni a tiszteletre méltó 
Schaeffm· Jakab Keresztély, regensburgi superintendest, ld a Daphniák és Apus szliznemzését, a legnagyobb 
ellenörködés mellett több nemzedéken át észlelte sl 755-ben s 1756-ban ily cimü értekezéseiben közölte: 
„Die g1·ünen Armpolypen die geschwanzten u. ungeschwanzten zackigen Wasser.flöhe (Daphnia s ismét: „Dm· 
krebsartige Kiefenfuss mit de1· kurzen u. longen Schwanzklappe" (Apus cancrifermis et. prodnctus). - Ko
runkban a szüznemzés megállapitására egyre gyültek az adatok; kittinő észlelő - s biráló - tehetségli 
búvárok, kiknek nevével ez értekezés folyamában még sokszorosan találkozandunk, versenyezve dolgoz
tak a nemzés ezen mysticus módjának felderítésén s ezek között főleg Siebold mtincheni tanárt illeti a 
szliznemzést illető tan szilárd alapokra fektetésének dicsősége. 

A szüznemzés addigi észleletek nyomán, azon értelemben mint mi vessz tik az lzlábuak - Artbro
poda-közt van elterjedve, s nevezetesen a Rovarok - Insecta - és Héjanczok - 'Crustacea - osztályá
ban, míg az Ezerlábuaknál - Kyriopoda - épen nem észlel tetett, a Pankányok - Arachnida - osztá
lyából pedig csak nebány eddigelé még nem e llenőrzött s tehát gyanús adattal birunk. A Rovarok kö
zött ismét csak bizonyos Hártya- Pikkely- és Félröpüek- Hymenoptera, Lepidoptera Hemiptera - szapo
rodnak addigi észleleteink szerint a nemzés ezen módja áltál, a Hijanczok között pedig ne hány a Kopolty-
lábuak - Brancayopoda - rendéb e tartozó. · 

A sz!izncmzés általi szaporodás az említett lzlábuaknál vagy az egyedüli állandó tenyészeti mó
dot képviseli, legalább az egyik (bim v. nő) ivarra nézve, néha ugyan csak időszakonkint, melyeket is
mét ivaros szaporodás vált fel, vagy csak kivételesen, elszigetelve jelenkezik oly állatoknál melyek kli-
lönben szabály szerint ivaros nemzés utján szaporodnak. ' 

A) Állandó szűznemzés előfordul : 

1 .. A P_ikkely1·öpüek között nehány u. n. Zsákhm·dónál, ide tm·tozik a Fonók - Bombycidae - közt a 
Psyche ~elix Sieb. s a Molyfélékhez -- Tineadae - tartozó Solonobia lichenella L. és S. triqnetrella Fisch. -
Ezen Pikkelyröpüek szaporodási módja a régibb időben Schrank, Réatthnur· Pallas de Geer és Sc1·iba kor
társaink kö.zlil pedig Speyer,, Reutti, Siebold, Leuckart, Hoffmann s mások' által tCÍbb ezer példányo~ ész
leltetett. Mmdezeknél a hfmivaru egyének igen ritkák, a Psiche helixnél csak a legujabb időben fedeztet
tek fel Claus által, a Solenobia lichenelláéi pedig eddigelé még végkép ismeretlenek. A nőstények szár
nyatlanok, pondrószerüek, azonban el vannak látva a többi Pikkelyröpüek mintája szerint fejlődött ivar
szervekkel; re~desen közösülés nélkül, tehát szüz peték által szaporodnak, a mely petékből ismét nős
tény áll.atok fe.Jlődnek, - vagy közösülnek, - mint ezt Hoffmann a S. t1·iquet1·ellánal észlelte, - s a ter
mékeny1tett petékből vegyesen himek és nőstények származnak. 

2. A Hártyaröpüek osztályában a Gubonczok - Cynipidae - közt a Cynips és Neuroteriis nemnél. -
Ezen Gubonczok himeit eddigelé még nem ismerjük, nőstényei ellenben, Hartig és Dufour roppant nagy
számu egyénen tett észleletei szerint, a gubacsok elhagyása után azonnal fejlődésre alkalmas peték raká
sához látnak. 

3. A tá1·saságban élő Hár·tyar·öpüek - Apiar·iae, Fonnicar'Íae, Vespa·1·iae, sociales - dolgozóinál. -
Mindenki elött ismeretes, hogy ezen állattársaságok háromféle egyének által képeztetnek · vannak ugyan
i.s,, többnyire csak bizonyos időben megjelenő hímek és nőstények, vagy, mint a méheknél, csak egy, több 
~v1g élö n6stény, az u. n. anyaméh vagy királynő, továbbá a nép zömét képező u. n. dolgozók, melyek az 
allam összes bel- és klilligyeinek élén állanak, mig a himek és nőstények, jobbágyaik, - a dolgozók -
szorgalma által liiztositva keleti kényelem között tétlen, tunya életet élnek, egyedüli gondjuk a faj fen 
tartása körüli élvezetekre levén irányítva; - más társas rovarok a közmunkákat néha egészen más ro
varosztályok ból rabolt rabszolgák által végeztetik, ezeknél azután a dolgozók is kiváltságos kasztát ké: 
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peznek s tisztjlik a nyilvános és titkos politia s a honvédelem ngynevezett „úri." functióira szori~kozik. 
Tout comme chez nous ! - A dolgoz6k, melyek elég helytelenlil nemteleneknek is neveztetnek, mmt ezt 
már Aristoteles is gyanitotta, és Jurine kisasszony, egy tudományosan képzett hölgy, kinek a méh boncz
tana körül oly sokat köszönünk, már e század elején ismertette, nem egyebek, mint fejlődésükben elma
radt nőstények, melyeknél az ivarszervek csak durványosan vannak kifejlödve: a hüvely szUk és rövid, 
annyira, hogy a him állat tekintélyes közösülési szervét képtelen elfogadni, az ondótartó - receptacu
lum seminis - durványos, s miután az állat nem képes közösülni, természetesen üres, hasonlóképen a 
petefészkeknek is csak parányi durványai láthatók. Ilyen a. do.lgozók legn.agyobb részének ivarsz.erve; 
találtatnak azonban a nagyszámú dolgozók közt elvétve nnndig olyanok 1s, a melyeknél a pete~észek 
tökéletesebb kifejlődésre jut s nehány petét is tartalmaz, melyek természetesen csak termékenyitetlen 
állapotban rakathatnak le, ép azért: mert a dolgozó maga közöslilési szerv.e~nek mostoha té.rbeli visz~
nyai miatt örök szüzességre van kárhoztatva. S mégis a tapasztalat azt tamtJa, hogy ezen szüz p~ték feJ
lődésre képesek ! Tudja ezt minden értelmes méhész s viszont azt is, hogy ezen u. n. hm·eanyák altal ra
kott szüz petékből csakis herék, azaz himek fejlődnek, ez történik ~Ulönösen akkor,. ha anya~éh elv~s~ 
s a hereanyák által rakott peték jutnak fejlődésre. Ezen tapasztalati adatot mcger~site.tték _Dzierz~n, baro 
Berlepsch s különösen Sieboldnak ezen tényállás ferditésére intézett tudományos vizsgalatai. A m1 a. mé
hekről mondatott ugyanaz áll a Poszméhekről - Bombus Hummel, - csakhogy ezeknél Hiibe1· szermt, a 
hímek, úgy látszik szabályszerlileg dolgozók által rakott 

1

szüz petékből származn~k, ~aso~lókép, Leucka1·
és Lespés szerint, a Hangya- és társas Darázsfélékr·ől, ezeknél azonban a szűz petekből szarmazott..nemzet 
dék ivaráról eddigelé még nincs biztos tudomásunk. 

4 .Az anyamé}/,nél. - Az anyaméh vagy királynő tökéletesen kifejlődött nőstény méh, mely életé
ben csak egyszer közösül az u. n. nászmenet alkalmával ~s pedig röpt~ben fenn a leveg6ben _s az.on egy
szeri közöslilés alkalmával annyira megtöltetik ondótartóJa termékenyitö folyadékkal, hogy o. 6 evre ter
jedő életén át folytonosan képes termékenyitett petéket létreh~zni,. - ezen termékeny~tett p~tékböl az~n
ban csak nőstény méhek illetőleg dolgozók származnak, a herek-himek-ellenben termekenyitetlen petek
ből állanak elő :·az any~méhnek ondótartója ·ugyanis kU!önös, ak~ratának bef?lyás~ al~tt álló ~zom ~észli
lékkel áll összeköttetésben, mi által képesítve van a petéket maJd meg~e~·mekeny1tem,, ha t •. 1. az„ iz?m· 
készliléket működésbe helyezvén, nehány ondószálat nyom a; hüv~lyen veg1~ haladó p~te~e. s igy nosteny, 
illetőleg dolgozó petéket rakni, majd ismét himeket, ha t. i. az izomkészlilek n~m mukod1k s ig~ a p~te 
nem termékenyittetik. Ez azon elmélet, melylyel a méhészet reformátora, Dzier~on_, carlsmarkt1 lel~esz 
a mult évtized elején, Deus ex machina, a méhészeket váratlanul meglepte: A. mehe~zek, nagyobb reszt 
hiányos természettudományi ismeretekkel ellátott gazdaemberek, ~egkondi~ottak a vesz hara~got, azo~
ban tisztán empyricus úton szerzett érveikkel sok pro és cont~·a nyilatk.ozata~~ nem ~oka~ len~ite~tek, mi~ 
ellenben a tudományos természetbúvárlat, báró Ber·lepsch, Siebold s masok tuzetes vizsg.a~~tai utan, az ~J 
tant nem csak helyben hagyta, hanem szilárdabb ~lapokra fe~.tette. Az ad~t~k ezeket tamtJak.: az anyameh 
képesítve van a termékenyittetésre, miután közöslilési szerve, a h,uvely oly ter~.met ~u:at, ~ely a ~imtag elfog~
dására épen alkalmas. - A közö~ülés a nás~menet alkalmával, es csa~ a levegoben to1·t.enhetik; tud,Juk, ~ogy a. k~
rá.lynö életében, a rajzási népvándorlást kivéve, csak .egyszer hagyJa e~ a.kast, a na~zm~n?t alkalmaval,kise
retében egy egész legio szerelemittas h~rének, ezen kHepli~és előtt p~dig iv.arszervei szbz ~llapotban vannak: 
a hüvelynek nyilása elzárt s ondótartóJa üres, míg v1.sszat~rte után i~arnyilása tá~?ng, sőt gy.akran mag~ba 
zárja a corpus delictit, a les~akadt hímt~got. s ondo~.a~·:ó.Ja. duzzadt1g meg van tolt~e, - .. mmdez~k a v~g
hez ment közösülésnek féreismerhetlen Jelei. A kozosUles azonban csak a leveg?ben to:ténhehk ~ h1~
tag szerkezeténél fogva; ez ugyanis egy kiforditható csövet képez, a !ne!y nem izmo~ ~Ital tolatik k~. s 
helyeztetik a közöslilésre alkalmas merev állapotba, hanem a~on nyo°:1as altal, mely a tok~letes~n megtol
tött légcsövek s ezek tömlőszerü tágulatai által a tes~lirben !oglalt .~i~tagra g~ako~oltatik, ~ legutaknak 
Jéggel való tökéletes megtöltése s ilyetén feszülése pedig csakis a.repules alkalmaval .allhat elo. Azon a~ya
méhek tehát, melyek pl. béna szárnyaik, vagy bármely más ok. ~~att, .a kas.t elhagy.~1 nem. képe~ek, teimé· 
szetesen nem is közösülhetnek, tehát szüzek maradnak. S m1 tortémk az il.lyen szuz. anya~al ~1ró k~ssal? 
Talán nem hoz létre utó nemzedéket? Ellenkezőleg, csakhogy ezen nemzedek egyedtil her~kbol fog allam, 
mint ezt a méhes gazda tapasztalásból eléggé tudja, -: mi pe.dig azon következ~etést VODJUk: ~ogy a ter
mékenyitetlen petékből egyedül herék állanak elö, ép ugy, mmt ez,t a ?~lgozó~ ~l~al ra~ot~. szuz .. pet~knél 
már fentebb felemlit6k. - Az anyaméh ondótart6ja akaratának hodolo i~omk,eszulekk~l all ?ssz.ekottetesbe~, 
mi által képesítve van az ondótartó kiv~zető csö~ének nyílása rnel!e~t elhalad? pe.teket. tenn.ekenyiteni, va;gy szűz 
állapotban hagyni 8 így nőstény dolgozo-vagy him-here-petéke~ toJ"!'"'· Ha ez all, ~gy .~ll~m .~e~l annak is, bog)'. 
azon esetben ha az ondót kinyomó izomkészülék megbémttattk: az anyameh tobbe 1!-os~enypet~ket rakm 
nem fog. BerZepschnek egy ide vágó észlelete ezen állit~s helye~ségét ké:ség fölé h~lyezi : ő. ~gyams ~gy ter
mékeny királynőt egy anyátlan kasba akarván áttenm, egyelőre egy kir~lynő~.ahtkába zai t ; a kah:k.a re: 
teszének befolyása alkalmával azonban a méh potrohát véletlenül becs1pte, osszezúzta, - de a kualyn{) 
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a tra;uma után rövid idő ~ulva ismét m~gához térvén, Berlepsch nem vonakodott, rendeltetési helyé re 
tenm; s az eredmény az lőn, hogy az előbb termékeny anyának nemzedéke egyedül herékre szoritKozott. 
Igen valószinű, hogy em~ite.tt ~setben az on.dótartó izom.készüléke bénittatott meg , miután a ki csak egy
szer látott ondótartót, ahg tog_Ja képzelhetm, hogy ezen izmos falakkal ellátott szerv roncsoltatott szét oly 
csekély visszhatási tünetek mellett. Hogy a hímek fejlődésére a peték termékenyítése nem kívántatik, erre 
mutat Berlepschnek egy másik igen elmés kísérlete: három igen termékeny királynőt a jégveremben meg
fagyasztott, ezek közül egy, 36 órai teljes megmerevülés után a fagyás ellen intézett életmentési kísérle
tekre ismét magához tért, - utónemzedéke azonban csak himekből állott, jeleül annak, hogy a szerfe
lett alacsony hömérsék által az ondószálcsák elroncsoltatván, elveszték 1ermékenyitö k epességüket; s 
csakugyan a boncolat kideritte, hogy az ondótartót, ondó helyett egynemü sárgás anyag tölté ki. Ei·re 
mutatnak az olasz válfajhoz tartozó méhekkel tett keresztezési kísérletek, melyek azon előrelátható ered
ményhez vezettek, hogy a ·hímek mindig az anyához hasonlók maradnak. Végre ezt 

1

bizonyitják Siebold
nak bámulatos kitartással folytatott vizsgálatai, a melyek által sikerült neki több, épen lerakott, nöstény
dolgozó-petének micropylekészülékében mozgó ondószálcsákat találni, melyek a heresejtekből vett peté
ken állandóan hiányoztak*). 

5. A Félröpüek osztálylíban a Levelészek -- Aphidina - közt a Chermes nemnél s a Paizstetvek -
- Coccina - közt a Lecanium hesperidum s Aspidiatus Neriinét. - A Cherrnes himei még eddig ismeretle
nek s a petékből csak nőstények származnak; a Lecanium hesperidum s Aspidiatus Nei·ii nősténye i pedig, 
Leuckart szerint, leggyakrabban szintén szüznernzés által szaporodnak. 

· 6. A Héjanczok közt nehány Kopoltylábunál. - Már fentebb megemlékeztem Schaeffei·i·ől, ki a 
Daphniák s az Apus canci·ifm·mis et productus szüznemzését már az előtt egy századdal is
meré s ismerteté, a mely tény az óta Jwrine s másoknak több nemzedéken át folytatott s kellő 
elővigyázat mellett ellenőrzött vizsgálatai által bebizonyittatott. A Daphniáknál a hiruek igen 
gyéren fordulnak elö, a nőstények ellenben egész nyáron át szUznemzés utján eleven nősténye
ket szUlnek, télre pedig, ugy látszik, nagyobb része szüz, aránytalanul kisebb számmal ivaros 
nemzés által létrehozott u. n. ephippiumi petéket szülnek. - Az Apus himeit eddigelé még csak 
Kozubowszky észlelte Krakkó mellett, a nőstények ellenben helyenkint gyakran igen nagy számmal for
dulnak elö, igy pl. az Apus cancriformis Pest környékén esőpocsolyákban, a hol egész nyáron át szűz 
peték által szaporodnak. Az Apussal közös tulajdona több más a Lemezlábuak - Phyllopoda - családjába 
tartozó Kopoltylábunak a szüznemzés : ilyen a Joly által észlelt Artemia salina s a ritka Limnadia Hei·
manni, melyeknek bimei még eddig hasztalan kerestettek ; Chyze1· Kornél, érdemes hazánkfia ugyan a 
bécsi állat-növénytani társulatnak 1858. évi közleményei közt, honunk Héjancfaunájáról irt nagybecsű 
értekezésében állitólag Pest körül a Limnadia Hermanninak himeit nagy számmal észlelte, - ez azonban 
tévedésen alapszik, miután az állitólagos Limnadiahimek, - mint ezt Brühl, azon időben egyetemünkön 
az állattan tanára 1860-ban ugyancsak ab. á. n. t. közleményeiben bebizonyitá - nem egyebek, mint 
e~y Estheria. ~Isaura Joly. - Cyzicus Audonin.) fajnak himei. Ezen Estheriafaj, - melyről még nem 
bizonyos, vaJJOn nem azonos-e a Toulouse körül elöforduló E . cycloidessel - E. pestensis név alatt ismere
tes, Pest körUl igen gyakori s a Bi-ühl által a Chyzeréivel ugyanazon helyen gyüjtött példányok ma is 
láthatók egyetemünk állattani intézetének museumában. 

7. Ge?·staeclcer tekinte'lyére támaszkodva ide sorolom a Levelészek szapoi·odási módját, bár ez több 
természetbuvár által a szliznemzéstől egészen elszakittatott s a változó nemzés sorába helyeztetett. A 
Lev?lészek ktilö~ös_ szaporodási módja már a mult században Bonnet, Schaeffei· s mások elött ismeretes volt, 
s mm~en utób~1 v1zsg~ló által constatáltatott, s abban áll: hogy tavaszszal a petékből kibujt szárnyatlan, 
a ~ás1k. párt altal daJkáknak n~vezett, nőstények, ép úgy, mint pl. a Daphniák, sztiznemzés utj án egrsz 
nyaron at elevent szülnek; igy JŐ létre 10 s több hasonló nemzedék, melyek közül az utolsó őszszel, szin
tén szüz.nernzés által, szárnyakkal ellátott bim- s nőstényeket hoz létre, a melyek közöstilvén, télre ter
mékeny1tett petéket raknak. 

B) Kivételes szűznemzés. 

A szliznemzés, mint már fentebb ,emlitök, kivételesen előfordul némely oly rovaroknál, mely ek 
i>gy~bként rendesen ivaros nemzés által szaporodnak, igy a Pikkelyröpüek közt, melyek a legmagasabb 
contmgenst szolgáltatják, a Sphingidák, Noctu.ák és Bombycidák családjában; egy esettel birunk a Hártya
röpUek osztályából s ez a Tenthredo venti·icosusnál észleltetett Kesslm· által, - a ki a lerakott sztiz peték
ből csupa, himeket nevelt; s végre nebány igen kétes esettel a Pókok között. 

Alljanak itt táblázatban azon Pikkelyröpüek, melyeknél kivételes esetben sztiznemzés ,észleltetett. 

*) Lásd: vVah1·e Partheno;:re nesis bei Schm~tt.erlingen nnd Bienen. Carl Th eo•lor Ernst von Siebold. 
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1 = 
Eszlelé-

oc:l A pillangónak neve si esetek Az észlelök neve. „ 
rn száma 

1 Spbinx Ligustri 1 Treviranus. 
2 Smerinthus Populi 4 Nordmann, Brown, Newnham, (Kipp.) 
3 „ ocellatus 1 Johnston. 
4 Euprepia Caja . 5 Brown, Lebocq, Robinson, Schlapp, Barthélemy. 
5 " 

villica . . 1 Stowell. 
6 Saturnia Polyphemus 2 Curtis, de Filippi. 
7 Gasteropacha Pini 3 Scopoli, Suckow, Lacordaire. 
8 

" 
quercifolia 1 Basler. 

9 
" 

potatoria 1 Burmeister. 
10 

" 
quercus 1 Plieninger. 

11 Liparis dispar 1 Carlier. 
12 

" 
ochropoda . 1 Popoff. 

13 „Egger motb" (L. dispar ?) 1 Westwood után Tardy. 
14 Orgya pudibunda . . . 1 Werneburg. 
15 Psycbe apiformis 1 Rossi. 
16 Bombyx Mori. töbh Többen. 

1 -
Az előadottakból meggyőződhetünk, hogy Lucina sine concubitit csakugyan létezik s hogy az az 

Izlábuak szaporodásánál lényeges szerepet játszik; továbbá, hogy a Hártyaröpűek kivételével, (őleg nagy 
számú nőstények létrehozására van irányitva, mig ellenben a Tenthredo ventricoS'ltSnál s a társas Hártya
röpüeknél, a meddig eddigi ismereteink terjednek, egyedül a himekére ; végre gyaníthatjuk, hogy a szüz
nemzés a természetben, talán más állatkörökben is, sokkal inkább el van terjedve, mintsem azt a priori 
feltehetnők. 

Ezeket akartam a szűznemzés tanának jelenlegi kiterjedéséről rövid vázlatomban előterjeszteni; 
nem azért, mintha a szakgyülésnek általam egyenkint nagyrabecsült, nagyérdemű tagjainak ujat hittem 
volna mondhatni, hanem egyedül azért : hogy ezen, mint láttuk a gazdászat egy ágára nézve is oly nagy
fontosságú tárgy iránt némileg figyelmet ébreszszek, - észlelésre s az észleleti eredmények gyüjtése · -
és közlésére némileg buzdító hatást gyakoroljak. 

Adalékok Rozsnyó vidékének Faunájához s Flórájához és lebtani 
töredékek. 

Geyer G. Gyidát6l. 

Tekintetes szakgytilés ! 

Minden országnak, minden vidéknek megvannak a maga kincsei; többnyire értéktelen, figye
lemre nem méltatott tárgyak azok, melyek egyedül az emberi ész és szorgalom közvetitése folytán vál
hatnak kincsekké. Hogy édes hazánk is ilyféle, eddig elegendően nem méltatott kincsekben gazdag, 
arra már régóta a külföld által figyelmeztettünk ; ideje, hogy már magunk is lásaunk a munkához és 
egyesUlt erővel napfényre deritsük ama kincseket, melyek, bár egyelőre sem anyagi hasznot, sem élveze
t~t nem nyujt~atnak, a vele foglalkozón~k mindamellett szellemi élvezet kiapadbatlan kútforrását képe
zik. A sok k1tunő, elhunyt előharczosamk és a jelenkor dicső vezéreinek daczára természetrajzi tekin
tetben még nagy a tér, mely parlagon hever hazánkban! 
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Jelen közlésemnek czélja nem lehet Rozsnyó vidékének állat- és növényországi terményeit le
hető legszélesebb terjedelemben névszerint elősorolni, mivel erre nézve még csak kezdetleges adatok
kal rendelkezem, másrészről pedig vándorgyliléstink jegyzőkönyve annyi tért nem nyujtbat, hogy csak 
a meglevőket is magába fog;lalja; czél~m eg!edtil az, hogy az tigybarátokat figyelmeztessem, a kezdők
nek utmatatást adhassak, m1képen k~l!Jen eljárnunk, hogy egyesült erővel rövid idő lefolyta alatt fenné
rintett feladatunkat megoldhassuk. Es ezekre nézve jegyzeteim rövid kivonatának közlését elegendőnek 
tartom. 

Buzdítva és támogatva több lelkes ügybarát által, három év óta kisérletet tettem vidéktink fau
nája és florája kideritése érdekében, nem annyira a puszta neveket tartván szem előtt mint inkább az 
egyes fajok fejlődési időszakát és lelhelyét kutatván. Mert kétséget nem szenved, hog~ az állat- és nö
vényorEzág egyes f ~jai terminolo.giájá~an, azok feJlődésének bizonyos időpontja maholnap nem utolsó 
helyet fog elfoglalm. Hogy pedig az allatok megjelenése, azoknak hozzánk való érkezése vagy tőlünk 
való eltávozása mennyiben összeköttetésben áll az időjárással, arra már gr. Lázár Kálmán a m. k. ter
mészettudományi társulat 1866-ik évi közlönye hasábjain figyelmeztetett. 'l'ehát lebtani tekintetben is 
némi eredményre vezethet az ily észleletek szorgalmas és pontos följegyzése. 

Eddigi. észleleteim - mint~ogy több irán;yban igénybe veszik figyelmemet - még csak igen 
c~e~ély eredmen.yhe~ ~ezett~k, a m1 .azonban .mégis eredménynek nevezhető; mert azok ny omán már ed
dig is oly állat- es növeny.fajoka.t dentettcm ki, melyek vagy a mi vidékünkön eddig még nem találtattak, 
vagy az egész országra nezve UJak. - Ktilönben nem czélom ujdonságokat hajhászni · az ismeretesek 
fejlődésének bizonyos időpontját kutatni főtörekvésem, a miben különösen támo"'attatta~ Fritscb Károly
tól, a bécsi meteorologia központi intézet aligazgatójától a mult évben megjele°nt Normaler Blütbenka
lender" és "Kalender der Fauna von Oesterreich" czimü füzetek altal melyeknek' adatai a következő 
táblázatok első rovatát képezik. A növényeknél az első virág kinyilá~ ideje jegyeztetett; az állatoknál 
a nap, me\yen a földön szabadon mászva vagy repülve találtattak. Kivételesen oda iktattam a „Ceto
nia aurata" é.s „Calosoma Sycophanta" bogárfajokat, hogy kitünjék, miképen, ktilönösen a bogarak - jó
val elébb, mmtsem napfényre jönnek, tökéletesen kifejlődött állapotban a földben vagy kövek alatt rej
lenek. - A végső ~Utolsó megjelenés" vagy nGyümölcsérlelés" czimü rovat majdnem egészen lirei;en 
mar.ad, nem csak mivel azoknak észlelése kettőztetett figyelmet és fáradozást igényel, a mire - az eléb
be01ekkel összeköttetésben - egy egyén magában alig képes, hanem azért leginkább, mivel az e rend-
beli kevés számu adatokat az ős r. vége felé szoktam gyüjteni. . 

. .Hogy hazánk más vi~ékein is hasonló kísérletek tétettek, jól tudom ugyan, hanem az egy lőcsein 
k1vül mas tudomásomra nem JUtott (a kassai egyedül egy évről ismeretes előttem - a késmárki és felkai 
ke.vés .számú f~.joka:t közöl). Kiván~tos, hogy a honi sajtó egy megfelelő szaklapban ily észleletek szá
mara is rovatait nyitná ugy, hogy mmden év végével napfényre kerlilhetnének a bektildött adatok, mi 
által a természetrajzi tudomány hazánkban hatalmas lendtiletet nyerne. · 

. .. A tér szűke. miatt ké~ytelen voltam az egyes fajok után a szerző nevét elhagyogatni. A lepkék
n.el tobtbfékle okok miatt a régibb neveket megtartottam; a bogarak "Redtenb acher fauna"-ja szerint ha
tarozta ta. ; a növényeket többnyire Hazslinszky Frigyes tanár által kiadott "Felső Magyarország virá
nya" szennt ~eveztem; a legyek pedig, minthogy ezekkel csak az utóbbi időben kezdtem foglalkozni, 
Kov~rcz Ferdmand barátom által határoztattak meg, Dr. Schiner dipterologiai müve nyomán. A többi ál
latfajok pedig ktilönféle szerzők szerint neveztettek el. 

Az általam használt rövidi~ésekre nézve szlikségesnek tartom megjegyezni, miszerint a közönsé
ges, arabs szám a napot - a római szám pedig a hónapot jelenti· továbbá: db. = darab ; vk. = virág-
zás kezdete; vt. = teljes virágzás; ve. = elviritott. ' 

** Mi~thog_Y a szerves lények fejlődése nagy részben az időjárás által vagy siettetik vagy hátrál
tat1k, kivonatban ide csatoltam lebtani észleleteirn kivonatát is. 

Geyer G. Gyula, 
tanár. 
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Az J 868. évben (juliushó végeig) 'Rozsnyón (Gömör megyében) és környékén 
tett állattani és phaenologiai észleleteim kivonata. 

Elsö megjelenésük 
normalis napja 

14. Junius 
1. Aprilis 

14. Marcius 
21. Május 
12. Marcius 
14. Marcius 
23. Junius 
11. Május 
24. Marcius 
27. Aprilis 
14. Aprilis 
18. Május 
13. Ma'rcius 
11. Május 
12. Május 
19. Aprilis 
20. Aprilis 
23. Aprilis 

14. Aprilis 
10. Május 

2. Május 
18. Május 
7. Aprilis 

14. Május 
14. Aprilis 

3. Junius 
29. Május 
22. Máju>i 
22. Marcius 
15. Marcius 
11. Május 

6. Május 
1. Május 

12. Május 
17. Aprilis 

9. Május 
18. Május 
26. Aprilis 
17. Marcius 
23. Aprilis 
J 8. Aprilis 

III. lnsecta. - A) Coleoptera. 

Név 

Agrilus biguttatus 
Anchomenus parumpunct. 

n prasinus 
Apate capucina 
Aphodius fimetarius 

„ prodromus 
Aromia moschata 
Athous hacmorrhoidalis 
Brachinus crepitans 
Byrrhus pilula 
Callidium sanguineum 

„ violaceum 
Callistus lunatus 
Calosoma Sycophanta 
Cantharis fusca 
Carabus convexus 

„ hortensis 
„ intricatus 
„ obsoletus 
„ {J Sacheri 
„ Ulri'chii 

Cassida no bilis 
Cetonia aurata 
Chrysomela fastuosa 
Cicindela campestris 

„ hybrida 
Clerus formicarius 
Clythra laeviuscula 
Clytus arcuatus 

„ detritus 
Coccinella dispar 

„ 7 punctata 
Copri,; lunaris 
Cyrymbites aulicus 

n haematodes 
Crioceris brunnea 
Dermestes murinus 
Diachromus germanus 
Dicerca bcrolinensis 
Donacia discolor 
Dorcadion morio 
Dytiscus marginafü 
Elapbrus cuprcu'! 
Epicometis hirtella 

1 8 6 8. 

Elsö megjelenés 

1-VI. 1 db. Bányaold. 
14-III. 1 db. kövek alatt 
18--III. több db. köv. alatt 
15-V. 1 db. Sajómalom 
14-III. több db. köv. alatt 
18-III. több db. Rákos 
11-VI. 1 db. felső malom 
7-V. 3 db. a városban 
18-III. 1 db. köv. alatt 
22-IV. 1 db. Rákos 
16-IV. 1 db. Kalvária 
15-V. 2 db. házudvar 
U-III. több db. kövek al. 
24-Ill. 1 db. földből ásott 
30-IV. 1 db. Sajópart 
8-IV. 1 db. Rákosalj 
HJ-IV. 1 db. Sajópart 
8-IV. 2 db. Rákosalj 
24-IV. 4 db. Jólészi hegy 
24-IV. 3 db. Jólészi begy 
8-IV. 3 db. házi kert 
10-V. 1 db. Szádellő 
22-III. 2 db. kövek alatt 
ö-IV. 1 db. házi kert 
5--IV. 1 db. Jólészi hegy 
3-V. gyakori Sajópart 
24-V. 1 db. Sajómalom 
8- VI. 1 db. a városban 
13-V. 1 db. házi kert 
28-V. 1 db. a városban 
22-III. 2 dh. templomban 
14-Ill. 1 db. Sajópart 
6-V. 2 db. búzapiacz 
10-V. 3 db. Szádellő 
22-IV. 1 db. a városban 
16-V. 1. db. Nyer ges 
4-IV. 1 db. Rákosalj 
18-Ill. l db. kövek alatt 
21-V. 1 db. a városban 
28-V. 1 db. a városban 
3-V. 1 db. sétatér 
23-III. 1 dh. a városban 
19- IV. több db. Sajlipart 
14-lll. több db. kövek al. 

Mngyar Orvosok és Te„mészctvizsgá lók Munkálatai. 

é v 

Utolsó megjelenés 

31 
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-----------+-------~'~v ---------------1-8 __ 6_8~·--é __ v ____________ __ 
Elsö megjelenésiik 

normalis napja Elsö megjelenés Utolsó megjelenés 

18. Aprilis 
7. Junius 

10. Junius 
18. Marcius 
25. Aprilis 
10. Junius 
16. Május 
13. Junius 
17. Aprilis 

6. Aprilis 
22. Aprilis 

8. Junius 
2. Junius 

25. Marcius 
23. Aprilis 
19. Aprilis 
14. Marcius 
3. Julius 

28. Május 
2. Augustus 

17. Május 
14. Aprilis 
18. Junius 
26. Május 

3. Május 

25. Aprilis 
13. Aprilis 
12. Aprilis 

8. Május 

26. September 
22. October 
18. Aprilis 
3. Julius 
5. Julius 

22. Junius 
25. Aprilis 
2. Julius 

20. Május 
16. Aprilis 
16. Marcius 

2. Augustus 
13. Julius 
23. Julius 
14. Május 

1. Julius 
19. Junius 

Feronia Scbtlppelii fJ Rendts 24-IV. 3 db. Jólészi hegy 
12-IV. 1 db. Nyerges 
21-V. 1 db. a városban 
12-V. 1 db. Rákos 
21-III. 1 db. házi kert 
22-IV. 1 db. Kalvária 
2-VI. 1 db. Kalvária 
1-IV. 1 db. szabadon 
15-VI. több db. házi kert 
21-III. i db. Sajópart 
2-IV. 1 db. Rákosalj 
1-IV. 1 db. Rákos 

" terricola 
Gnorimus nobilis 
Hammaticberos heros 
Harpalus ruficornis 
Helops lanipes 
Lachnea longipes 
Lamia Textor 
Lampyris noctiluca 
Lebia cyanocephala 
Lepyrus colon 
Lina populi 
Lucanus cervus 
Lytta vesicatoria 
Meloe proscarabaeus 
Melolontha vulgaris 
Necropborus Vespillo 
Opatrum sabulosum 
Osmoderrna eremita 
Phyllopertha horticola 
Prionus coriarius 

21-V. 1 db. Rákos 

Rhagium mordax 
Rbizotrogus aequinoctialis 

29-V. több db. a városban 
1-IV. 1 db. Sajópart 
24-IV. 1 db. röptilv. Sajóp. 
13-IV. 1 db. Bélirualom 
21-III. több db. Sajópart 
16-Vl. 1 db. Saj6part 
29-V. 1 db. házi kert 
14-VI. 1 db. a városb. 
14-V. 1 db. Sajómalom 
15-IV. 3 db. Kalvária 
18-VI. 1 db. a városb. 
17--V. 1 db. Rákosalj 
9-IV. 1 db. Nyerges 
11-VI. 1 db. Ramzsás 
24-IV. 1 db. Jólészi hegy 
22-III. több db. Sajópart 
2-VI. több db. a városban 
24-IV. 1 db. Jólészi út 

„ solstitialis 
Saperda populnea 
Silpba thoracica 
Sinodendron cylindr. 
Staphilinus birtus 

„ caesareus 
Tricbius fasciatus 
Valgus bemipterus 

Acherontia Atropos 
Acidalia Brumaria 
Aglia Tau 
Apa.tura Ilia 

„ Iris 
Argynnis Aglaja 

„ Latonia 
„ Papbia 

Betys Pandalis 
„ Urticalis 

Brephos Parthenias 
Catocala Elocata 

„ Nupta 
„ Paranympha 

Colias Ednsa 
„ Hyale 

Cossus Ligniperda 
Deilepbila Porcellus 

/ 

B) · Lepidoptera. 

1867. 21-IX. 
1867. 21-X. 
2-V. 2 db. Gombás 
15-VI. 1 db. házi kert 
9-VII. 1 db. vasflirdö 
11-VI. 1 db. Ramzsás 
24-IV. 1 db. Sajópart 
11-VI. 2 db. Ramzsás 
17-V. több db. Sajórét 
24-V. l db. házi kert 
20-Ill. 1 db. Gombás 

24-VI. 1 db. a háznál 
19-VII. 1 db. Dobsina 
14-V. 1 db. Sajórét 
13-VI. 1 db. rf' a városb. 
16-V. 1 db. a városban. 

mászva. 

20-VII. 1 db. ~ Gombás 

1867. 2-X. 
1866. 13-X. 

Elsö megjelenésük 

normalis napja 

19. Junius 
16. Május 

1. Julius 
6. Május 

12. Május 
15. Julius 
30. Julius 
24. M::ijus 
2'!. Május 
13. Junius 
29. Aprilis 

4. Május 
11. Julius 
25. Julius 
25. Máju11 
28. Aprilis 

6. Május 
2. Má.ius 
1. Julius 

19. Julius 
10. Junius 
13. Május 

1. Augustus 
21. Julimi 
25. Julius 
25. Junius 
10. Junius 
22. Junius 

8. Junius 
16. Május 
12. Augustus 
19. Május 
28. Junius 
5. Junius 

29. Május 
9. Jubius 

26. Aprilis 
28. Aprilis 

7. Junius 
23. Aprilis 
:24. Május 
21. Marcius 
13. Apriliti 
28. Aprilis 
12. Aprilis 
28. Május 
19. Junius 
31. Marcins 
18. Julius 

7. Aprilis 
9. Junius 
4. A prilis 

28. Juniu" 

Név 

Doritis Apollo 
„ Mnemosyne 

Ennomos Prunaria 
Euclydia Glyphica 

„ Mi 
Euprepia Dominula 

„ HPra 
„ Jacobaea 
„ Russula 
,, Villica 

Fidonia Atomaria I. gen. 
„ Clathraria 1. gen. 
„ II. l?"eneratio 

Gastropacha Neustria 
„ Rubi 

Hesperia Alveolus 
„ Tages 

Hipparcbia Egcria 
„ Galathea 
„ Hermione 
„ Iphis 
„ Pampbilus 
„ Phaedra 
„ Proserpina 
„ Semele 

Limenitis Populi 
Liparis Chrysorrboea 

„ Dispar 
„ Salicis 

Lycaena Alexis I. gen. 
„ Betulae 
„ Phloeas 1. gen. 
„ Virgaureae 

Macroglossa Stellat. I. gen. 
Mamestra Bras~icae 
Melitaea Atbalia 
Papilio Macbaon I. gen. 

„ Poda lirius I. ~en. 
Plusia Gan.ma I. gen. 
Pontia Brassicae 1. gen. 

„ Crataegi 
Rbodocera Rhamni I. 
Saturnia Carpini 

„ Pyri 
„ S pi ni 

Smerintbus Tiliae 
Syntomis Phegaea 
Vanessa Antiopa !. 

„ „ II. gener. 

" 
" 
" 
" 

Atalanta I. 
" II. gener. 

e. album I. genrr. 
„ II. gencr. 
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Elsö megjelenés Utolsó megjelenés 

9-VII. 1 db. Papirmalom 
3-VI. több db. Szilicze 
11-VI. 2 db. Ramzsás 
17-V. több db. Sajórét 
19-V. több db. Papirmal. 
2U-Vl. l db. a városban 
28-- Vll. 1 db. Nyerges 
1 --VI. 2 db. Bányaold. 
1-VI. 2 db. ~ Bányaold. 
20-V. 1 db. Szoroskö 
30-IV. 1 db. rf' Sajópart 
14-V. 3 db. Nyerges 
1-VII. l db. Nyerges 
24-VI. l db. rf' házi kert 
15-V. 2 db. a várotib. 
3-V. 1 db. Papirmalom 
2-V. több db. Gombás 
17 - -V. 1 db. ~ Sajó part 
19 - VI. 1 db. Nyerges 
20-VII. 1 db. Gombás 
19-V. 1 db. vasftirdö 
20-V. 2 db. Szoroskő 
28-VII. 2 db. rf' Nyerges 
11-VII. több db. Gombás 
11-VII. több db. Gombás 
11-VI. 5 db. Rarnzsás 
30-VII. 1 db. házi kert 
26-VI. több db. rf' házi kert 
13-VI. 1 db. rf' a városban 
20-V. több db. Szoro:>kő 
2R-VII. 1 db. ~ Nyerges 
20-V. 2 db. Szoroskö 

1

20 . V. 1 db. Szoroskö 
16-Vl. 2 db. Ramzsás 
31-V. 1 db. nevelt 
24-V. 1 db. Nyerges 
21-V. 1 db. a vá.rosb. 
24-IV. 1 db. Sajómalom 
11-VI. 3 db. Ramzsás 
23-IV. 1 db. Sajúpart 
2 -V. több db. a városban 
14-III. 1 db. Nyerges 
25 ·- tv. 1 db. rf' Bányaold. 
3--V. l db. rf' a v::irosb. 
15-JV. 1 db. Ochtina 
25-V. 2 db. á' ~ Sajópart 
7-VI. 3 db. Papirmalom. 
22-III. 2. db. Gombús 
14-VII. 1 db. nevelt. 
10-V. 1 db. Szádellö 
1-VII. 1 db. Nyerges 
2-IV. 1 db. b::izi knt 
27-VI. 1 db. Saj/ipart 

11-VI. 2 db. Ramzsá~ 

31* 



Elsö megjelenésük 
normalis napja 

6. Aprilis 
10.Julius 
18. Marcius 
18. Marcius 

22. Május 
J 1. Május 
28. Aprilis 
20. Aprilis 

9. Aprilis 
25. Marcius 

11. Aprilis 

17. Aprilis 
24. Aprilis 

9. Julius 
6. Junius 

7. Aprilis 

7. Marcius 
8. Aprilis 

4. Május 
5. Junius 

J 5. Május 
30. Aprilis 

3. Julius 

16. Marcius 

2. Aprilis 
25. Aprilis 
11. Aprilis 
23. Aprilis 

4. Május 
12. Aprilis 
10. Május 

Név 

Venessa Jo 1. generatio 
" " II. ,„ „ Polychloros I. 
„ Urticae I. gen. 

Anthrax morio 
Bibio hortulanus 

" Marci 
Bombylius discolor 

„ major 
Calliphora erythrocephala 

1 Conops coronatus 
Dasypogon diadema 

„ teutonus 
Dioctria selandica 
Echinomya ferox 

„ Jurida 
Eristalis arbustorum 

„ tenax 
Gymnosoma rotundata 
Haematopota pluvialis 
Laphria Ephippium 
Lispe tentaculata 
Lucilia Caesar 
Mesembrina meridiana 

„ mystacea 
Oestrus bovis 
Pollenia rudis 
Scatophaga stercoraria 
Stratiomys coenisia 
Syrpbus Ribesii 
Tabanus bovinus 
Tipula gigantea 

„ olcracea 
Velucella pellucens 
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Elsö megjelenés Utolsó megjelenés 

5-lV. 1 db. Jólészi hegy 
9-VII. 2 db. Papirmalom 
27-II. 1 db. a városban 
20-Ill. 1 db. Gombás 

C) Diptera. 

10-V. 1 db. Szádellő 
29-IV. 1 db. Jólészi út 
19-IV. 1 db. Sajópart 
18-IV. 1 db. Sajópart 
8-IV. több db. Bányaold. 
18-IV. 1 db. házi kert 
12-Vll. 1 db. Rákos 
27-VI. 1 db. e Sajópart 
3-VI. 1 db. Szilicze 
11-VI. 1 db. Ramzsás 
11-VI. 1 db. Ramzsás 
19-IV. 1 db. Gombás 
24-IV. 1 db. házi kert 
19-IV. 2 db. házudvar 
30-VII. 1 db. Papirmalom 
28-V. 1 db. Sajópart 
11-VI. több db. Ramzsás 
20-V. több db. Hosszúrét 
10-IV. 1 db. házi kert 
10-V. 1 db. Szádellő 
26-IV. 1 db. Sajópart 
11-VI. több db. Ramzsás 
20-II. l db. a városban 
10-IV. 1 db. a városban 
7-VI. 1 db. Papirmalom 
2-V. több db. Gombás 
7 - VI. 1 db. Rákos 
16--V. 1 db. Gombás 
28-IV. több db. a városban 
7-VI. 3 db. Papírmalom 

D) Hymenoptera. 

Apis melli:fica 
első csoportos kiröplilés 

„ „ első raj 
Bombus terrestris 
Chrysis ignita 
Pompilus viaticus 
Vespa germanica 

" 
crabro 

„ vulgaris 
Xylocopa violacea 

27-11. házi kert 
26-V. a városban 
5-IV. 2 db. Jólészi hegy 
19-IV. 1 db. házi kert 
7-IV. 1 db. házi kert 
14-111. 1 db. a városban 
2-V. 2 db. Gombás 
24-IV. 1 db. Jólészi hegy 
20-IV. 1 db. házi kert 

Elsö megjelenésiik 
normalis napja 

24. Május 
6. Aprilis 

13. Május 

3. Május 
5. Május 
6. Julius 

26. Marcius 
5. Marcius 

17. Februarius 
24. Aprilis 
4. Marcius 

25. Marcius 
5. Marcius 

19. Aprilis 
7. Május 

10. Május 
16. Aprilis 

1. Május 

26. Marcius 
5. Aprilis 

10. Aprilis 
7. Marcius 

29. Aprilis 
17. Marcius 
19. Aprilis 
21. Aprilis 
25. Marcius 
12. Aprilis 

16. Aprilis 
5. Aprilis 

30. Marcius 

Név 

Calopterix virgo 
Chrysopha perla 
Panorpa communis 

Gryllotalpa vulgaris 
Gryllus campestris 
Locusta viridissima 

1 

Hydrometra lacustris 
Pyrrhocoris apterus 

Alauda arvensis 
Caprimulgus europaeus 
Certhia familiaris 
Ciconia alba 
Columba oenas 

„ turtur 
Coturnix dactylisonans 
Crex pratensis 
Cuculus canorus 
Cyp~elus apus 
Falco peregrinus 

„ tinnunculus 
Hirundo rustica 

„ urbica 
Motacilla alba 
Oriolus galbula 
Scolopax rusticola 
Sylvia cinerea 

„ philomela 
„ thytis 

Upupa epops 

Dendrohyas viridis 
Lacerta agilis 
Rana esculenta 
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Elsö megjelenés Utolsó megjelenés 

E) Neuroptera. 

10-V. 1 db. Szádellö 
11-IV. 1 db. Gombás 
9-V. 1 db. házi kert 

F) Orthoptera. 

23 -IV. első csörgés h. kert 
16-V. első csörg. a réteken 
30-VI. 1 db. házi kert 

G) Hemiptera. 

1

19-IV. gyakori Nyergesalj 1 
8-III. gyakori a városban 

I. Aves. 

27-11. első ének a város mel.I 
3-IV. 1 db. Jólész 
5-111. 1 db. a városban 
1-111. 3 db. Sajópart 
1-111. több db. Nyerges 
19-IV. turbékolva Nyergeri 
7 - V. első szólás a városnál 
9-V. első szólás a városnál 
21-IV. első szól. Sajópart 
2-5. több db. a város fel. 
20-111. e és ~ Jólész 
21-111. K. H. Váralja 
7-IV. 2 db. a város felett 
15-IV. 1 db. a város felett 
27 -III. 1 db. a városban 
2-V. l db. házi kert 
15-111. húzva Rudna 
19-IV. énekelve Rákosalj 
22-IV. első ének Bányaold. 

1

1-IV. első ének Jólész 
9-IV. 1 db. Nyerges 

II. Reptilia. 

7-IV. l db. a réteken 
20-111. 2 db. Gombás 
10-IV. első szólás téglaház 

- / 



Az elsö virág 
kinyilásának normalis 

napja 

11. Aprilis 
31. Május 
18. Május 

5. Május 
2. Május 

13. Marcius 
6. Május 
3. Május 

20. Aprilis 
7. Junius 

18. Marcius 
'28. Marcius 

6. Aprilis 
~8 . Aprilis 
25. Aprilis 
19. Május 

4. Aprilis 
30. Marcius 

9. Május 
9. Junius 

25. Junius 
29. Aprilis 
9. Május 
9. Augustus 
3. Május 

24. Junius 
24. Junius 
14. Julius 
2-3. Marcius 
15. Május 
8. Junius 

22. Marcius 
14. Aprilis 
28. Aprilis 
10. Augustus 
18. Május 
22. Május 
23. Aprilis 
12. Május 
26. Marcius 
12. Május 

3. Május 
28. Marcius 

24. Marcius 
9. Marcius 

10. Május 
15. Május 
17. Május 
13. Május 
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IV. Plantae vasculares phanerogamae. 

Acer platanoides 
Achillea Millefolium 
Adonis aestivalis 
Aesculus Hippocast. 
Ajuga genevensis 
Alnus glutinosa 
Alopecurus pratensis 
Alyssum calycinmn 
Amygdalus nana 
Anagallis arvensis 
Anemone Pulsatilla 

„ nemorosa 
„ ranunculoides 

Anthoxauthum odorat 
Anthyllis vulnerar. 
Aristolocbia Clematitis 
Armeniaca vulgaris 
Asarum europaeurn 
Asperula odorata 

1 

Astragalus glyciphill 
Ballota nigra 
Barbarea vul garis 
Berberis vulgaris 
Bidens tripartita 
Biscutella la evigata 
Borago officinalis 
Bupleurum f alcatum 
Calluna vulgaris 
Caltha palustris 
Campanula patula 

„ persicifolia 
Capsella bursa pastor. 
Cardamine pratensis 
Carex acuta 
Carlina vulgaris 
Centaurea montana sax. 

„ Cyanos 
Cbelidonium majus 
Chrysanthemum Leucan. 
Chrysosplenium alternif. 
Cochl rnria Armoracia. 
Convallaria majalis 
Cornus mas 
Corydalis capnoides 

„ i;iolida 
Corylus Arnllana 
Crataegus Oxyacanth. 
Cynanchum Vincetoxicum 
Cypripedium Calceolus 
Cytisus Laburnum 

22-IV. vk. a városban 
28-V. vk. a városban 
24-V. vk. Sajópart 
12-V. vk. a városban 
28-IV. vk. Jólészi út 
16-III. vk. a városnál 
22- V. vk. Rákosalj 
28-IV. vk. Sajópart 
2-V. vk. Sajófürdö 
1-VI. vk. Bányaold. 

1

16-III. vk. Hosszúrét 
1-IV. vk. Sajópart 
14-IV. vk. Ramzsás 
30-IV. vk. a városnál 
16-V. vk. Rákos 
23-V. vk. Szoroskö 
8-IV. vk. a városban 
1-IV. vk. Sajópart 
10-V. vk. Szádellö 
1-VI. vk. Bánya.old. 
1-VI. vk. a városban 
26-IV. vk. Sajópart 
15-V. vk. Sajóflirdö 
28-Vll. vk. a városban 
10-V. vt. Szádellö 
9-VI. vk. mint dudva 
1-VII. vk. Nyerges 
9-VII. vk. Gombás 
3- -IV. vk. Sajórétek 
10-V. vk. Ramzsás 
1-VI. vk. Bányaold. 
22- 3. vk. Sajópart 
20-IV. vk. a város mellett 
3-V. vk. Sajórét 
28-Vll. vk. Nyerges 
3-VI. vk. Jólészi hegy 
23-V. vk. a városban 
24-IV. vk. a váro~ban 
14-V. vk. a városban 
21-III. vk. Sajópart 
13-V. vk. házi kert 
5-V. vk. Nyerges 
21-111. vk. Nyerges 
10-V. vk. Szádellö 
14-III. vk. Nyerg-es 
14-111. porozva Nyerges 
14-V. vk. Nyerges 
14-V. vk. Nyerges 
14-V. vk. Nyerges 
14-V. vk. Sajófnrdö 

1-VII. nyiló gyllm. Nyerges 

Az elsö virág 
kinyilásának normalis 

napja 

17. Marcius 
26. Május 

6. Aprilis 
29. Május 
23. Május 
10. Junius 
28. Marcius 

5. Junius 

13. Julius 
22. Május 
21. Marcius 

7. Aprilis 
14. Május 
19. Aprilis 
17. Május 

2. Marcius 
13. Julius 
11. Junius 

11. Augustus 
19. Május 
14. Julius 
22. Mújus 
22. MLijus 
31. Julius 
24. Május 

5. Junius 
27. Marcius 
11. Május 

6. Május 
17. Aprilis 
25. Aprili:; 
12. Julius 
2. Julius 
4. Május 
4. Juuiu8 

24. Juoius 
10. Juniu~ 
19. Május 
11. Május 

7. Május 
11. Junius 
20. Május 

6. Junius 
14. Május 

8. Aprilis 
10. Junius 

7. Junius 

A növény neve 

Dapbne Mezereum 
Delphinium Consolida 
Dentaria glandulosa 
Dianthu.; deltoides 

„ Carthusianorum 
Digitalis grandiflora 
Draba verna 
Epilobium montanum 
Erigeron acris 

„ canadensis 
Erysimum odoratum 
Erythronium Dens canis 
Euphorhia Cyparissias 
Evonymus europaeus 
Fragaria vesca 
Furnaria officinalis 
Galantbus nivalis 
Galeopsis pubescens 
Genista tinctoria 

„ procumbens 
Gentiana asclepiadea 
Geranium sanguineum 
Gladiolus imbricatud 
Hesperis m~tronalis 
Hieracium aurantiac. 
Huniulus Lupulus 
Hyosciamus niger 
Hypocbaeris maculat 
Isopyrum tbalictrioid 
Juglans regia 
Kerria japonica 
Lamium amplexicaul. 

„ album 
Lappa tomentosa 
Lavatera tburingiac. 
Lepidium Draba 
Ligustrum vulgare 
Lilium candidum 
Linaria vulgaris 
Lonicera Caprifolium 
Lychnill flos cuculi 
Lycium barbarum 
Lysimachia Nummular. 
Matricaria chamomil. 
Medicago sativa 
Melittis melissophyll. 
Mercurialis perennis 
Mulgedium alpinum 
Muscari comosum 
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22-III. vk. Nyerges 
26-V. vk. Sajópart 
6-IV. vk. Nyerges 
16-V. vk. Rákos 
30-V. vk. Rákosalj 
3-VI. vk. Szilicze 
30-III. vk. Jólészi út 
1-VI. vk. Bányaold. 
3-VI. vk. Bányaold. 
12-VII. vk. Rákos 
20-V. vk. Szoroskö 
1- IV. vk. Berzéti h. 
11-IV. vk. Rákosalj 
14-V. vk. Nyergesalj 
22-IV. vk. Rákos 
2-V. vk. Rákosalj 
13-111. vk. Nyerges 
12-VII. vk. Rákos 
2-VI. vk. Kalvária 
20-V. vt. Szoroskö 
4-VIII. vk. Papirmalom 
20-V. vk. Szoroskö 
14-VII. vt. Ramzsás 
23-V. vk. házi kert 
2-VI. vk. Ramzsás 
20-VII. vk. Bányaold. 
28- V. vk. a városban 

1

3- VI. vk. Jólészi hegy 
29-III. vk. Sajópart 
9-V. vk. a városban. 
30-IV. vk. a városban 
11-IV. vk. Rákosalj 
26-IV. vk. a városban 
27-VI. vk. a városban 
27 - VI. vk. ·Jól ész 
2-V. vk. Rákosalj 
2-VI. vk. Kalvária 
17-VI. vk. a városban 
2-VI. vk. Kalvária 
23- V. vk. a városban 
13-V. vk. Sajórét 
10-V. vk. Dernö 
9-VI. vk. Bányaold. 
16-V. vk. Rákosalj 
1-VI. vk. Sajópart 
14-V. vk. Nyerges 
12-IV. vk. Nyerges 
18-VI. vk. Ramzsás 
1-VI. vk. házi kert 

27-VJ. nyiló gyüm. Sajóp. 

30-V. 2 db. Rákos 

közli: Geyer G. Gyul,a. 
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Az 1868-ik évben Rozsnyón (Gömör meg·yé 

1 
1 ~ ... 

0. -- „ 
·cd -

oQ 

A hévmérö A hévmérő A légsulymérő A légsulymérö >:2.~ :o 
N 
:0 legmagasabb legmélyebb ·~] ·~ 
...!d :0 cd ,.-... ..... legmaga- legmélyebb állása állása ..::.:: ..e-
I> 0 cd 
cd oo Réaumur 0° Réaumur ·s: 0 ...!d s:l 

..e ~o 

sabb állása állása mellett mellett 
cd .... "d I> 

:0 
..e ::s 

cd ·-Hón a p .... :0 8~ 
oQ cd 

0. rn .... ::s cd "'·-8 rn 
.... 

•<l) cd Q rn ·cd 
;:.-cd s~ o <:) p.. -Q= ...... ~ > ·- '-' ..e -cd -~.- Q Q} 

< = 00 ~ bD 
rn "'·-

Réaumur Réaum. párisi vo- parisi vo- bD rn .~ ,0 Q} 

nap. óra nap. óra ~~ ~ a> N 
nap 0 

nap 0 - rn 
na! na! 

Réaumur 0 < < 

Januarius ... -1.75 4. +1.2 25. -8.9 16. 9h 330.45 21. 18h 317.37 325.93 9.37 

Februarius ... -0.05 27. +8·0 14. -7.8 24. 2h 329.63 12. 18h 322.06 326.67 5.93 

1 
Martius ..... +2.43 22. +9.8 8. -3.4 14. 18h 330.50 6. 2h 319.59 325.25 14.32 

Aprilis ..... +1.18 24. +19.5 4 . . -2.3 3. 9h 329.82 11. 18h 319.79 325.05 18.04 

Május ..... +12.97 25. +23.5 2. +3-5 15. 18h .329.39 23. 18h 324.65 326.92 33.47 

Junius ..... +15.97 25. +26.1 30. +9.0 15. 18h 328.78 29. l Sh 324.48 326.74 15.90 

Julius ..... +15.68 19. +25.1 28. +9.0 22. 2h 328.08 6. 18h 322.87 325.63 55.13 

Jegyzet. Az észlelés napjában háromszor történt, u. m. 18h ( = 6 órakor 

Kelt Rozsnyón 1868 aug. 15-kén. 
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ben) tett lebtani észleleteim táblázatos kivonata. 

:::::;-- ' 
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;::: ~ ·Q} A szelek számszel'Ínti felosztása Q ..!:d ' ..!:d 
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Geyer G. Gyula, 
Pszlelö. 
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Az Augustus 26-ikán tartott második ülés jegyzökönyve. 

E 1 n ö k ö 1 : X á n t u s J á no s. 
Jegyzi: Dr Entz Géz a és D r S z ont a g h Mik ló s. 

Elnök az ülést megnyitván, Dolinai Gyulát szólítja fel bejelen
tett értekezlete felolvasására, ki ugyanis „Adatok a lepkészetbez" czimü 
előadásában a pikkelyröpüek életviszonyaira vonatkozó adatokat közöl. 

Az értekezés tudomásul vétetik. 
2.) Csató János Erdélyország Kis Apold és Szász Sebes közti 

Székásvölgy flórájáról és fa~nájáról ér~ekezik. ~.eve.zetésül ~löadja e völg.y 
oro- s hvdrographiai, valammt földtam és égalJI viszonyait s bemutatJa 
növény és madár jegyzékét, melyből kitünik, hogy e vidék 889 eddig is
mert növény s 206 madárfajjal bir. Erdélyország virányának e szerint 
közel I / 4 részét mutatja fel ezen kis terület, valamint ha Grf. Lázár Kál
mán szerint 290-re teszszük az Erdélyben előforduló madarak számát, ke
vés kivétellel majd mind felkeresi Székás völgyét. Jegyzékében e völgyre 
nézve legritkábbak ezek: Clematis integrifolia L. Hesperis runcinata W. 
K. Dianthus Carthusianorum L. v. subfastigatus Schur. Cytisus pseudo -
hircina Schur. Inula cordata Bois. i.'duscari racemosum. Mill. Ez eddigEr
délyben csak is a Székás völgyben találtatott. Továbbá Verbascum speci
osurn Schrad. Orchis elegans Heuf. Crocus iridiflorus Heuf. Sesleria Heu
fleriana Schur. A madarak köziil érdekes a Sylvia luscinioides Savi. Vultur 
cinereus L. fulvus L. Strix Uralensis L. pygmaea. L. s. mások. Az értekezlet 
kinyomatása határoztatott. 

3.) Vrabélyi Márton a Mátra növényföldrajzi vázlatát adja. Elé5adó 
mindenek előtt ezen általa „Középmagyaror~zági hegyvidéknek nevezett 
terrainum természeti viszonyait tárgyalja. At megy ez után a bükker
dők, vegyes tölgyerdők , rétek még pedig lejtős s tölgyerdő~. területébe 
eső inkább száraz rétek jellemző növényzetére, összehasonhtJa a Mátra 
virányát a középrnagyarországi hegység többi csoportjaina~ virányáv~l 
s elő adja ezen hegység virányát kiválólag jelh:mző n?vénye1t. Végül v1-
rányterületének ritkább s jellemző fajait szépen szár1tott példányokban 
mutatja be a szakülésnek s ezekből daublettákat is ajánl fel, mi nem csak 
sz.ives köszönettel fogadtatott, de az értekezlet 

az évkönyvbei felvételre is határoztatott. 
4.) Thanhoffer Lajos tr. a Malpighi edények vagyis a rovarok má

ja és vflséjéről értekezik. '.Értekező a Malpighi edények irodalmi történel
mében elősorolja a természetbuvárokat, kik a Malpighi által felfedezett 
edényekkel bonc- szövet- élettanilag foglalkoztak s azok nézeteit időszeriien 
adja elő. Kitünik e történelmi részből, hogy a természetvizsgálók eleintén 
tej. védnedv vagy más anyagot el választóknak tarták sejtelmiik után ez edé-
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nyeket, mig késé5bb egy része a bt1vároknak azokat epe, má.s része pedig 
hugyelválasztóknak tartotta; míg ismét mások mindkét működést álliták 
ugyanazon egy edényben; egyedül Leydig észlelte, hogy színre nézve a gyo
morba nyiló edények elütnek a végbélbe nyilóktól s azt állitá, hogy azok 
önállóan epét, ezek meg húgyot választanak el, a nélkül azonban, hogy 
ezen sejtelmét igyekezett volna bebizonyitani, azt is állitá, hogy e kétféle 
edény egymással összeköttetésben állana. 

Ezek után értekező a hydrophilus piceus (csibor) - lucanus cer
vus (agancsár) a bombyx popnli (nyárfa selymér) az acherontia atropos, 
a gryllus campestris (mezei tücsök) a musca domestica (házi légy) a 
gryllotalpa europaea (a lóféreg, lótetü) R ditiscus marginalis nevezetü ro
varokon tett vjzsgálatai után saját boncz- élet- szövet- s vegytani észlele
teit adja elő. Ertekező természet után rajzolt s festett ábrákban bemutatja 
ez edényeket, melyek egy része a gyomorba nyilik s többnyire sárga szi
nti, másik része pedig a végbélbe nyílik, s többnyire fehér, azonban gya
korta mindkettő szinváltozatoknak van alávetve. A gyomorba nyílók szin, 
alak, sz:ím s terimére nézve elütnek egymástól, nincsenek egymással ösz
szefüggésben, mint némelyek állitják s lényegesen különböznek egymás
tól tartalmukra nézve, ugyanis a gyomorba nyílók epét tartalmaznak, mit 
értekező a Pettenkofer-féle vegytani kísérlet utján biztosan kimutatott, a 
végbéli benyilásu edények pedig ürükben hugysavas jegeczeket tartal
maznak elég nagy mennyiségben, sőt némelyeknél, mint a selymérféléknél, 
az edények ürét egészen kitöltve taialta hugysavas jegeczekkel. Értekező 
végre röviden pontokba foglalja vizsgálatai eredményét, - a pontok a 
következők: 

1) Kétféle Malpighi edény van, egyik része ezeknek a gyomorba, 
nuísik a végbélbe nyílik. 

2) A gyomorba nyílók (máj,) epét választanak el, mig a végbéliek 
(vese) hugyot. 

3) Ez edények egymással nem állanak összeköttetésben. 
Határoztatott, hogy mind az értekezlet egész terjedelmében, mind 

pedig a táblák színezve vétessenek fel az évkönyvbe. 
5) Elnöki felszólításra Frivaldszky János véleményt ad dr. Szmo-

lay Vilmos beküldött értekezéséről, melynek azon része, mely a mult 
gyülésben megpendített csereintézettel összefüggésben áll, egyszerüen 

t.udomásúl vétetik, többi részét illetőleg pedig, minthogy kiv~íl 6 lag 
személyét illeti. kéretik fel, a beküldőt magánlevél által felvilágosítani. 

Több tárgy nem lévén, a legközelebbi ülés helyett Vrabélyi Már
ton vezetése alatt kirándulás terveztetik a Kis-Egedre. Erre az első ülés 
jegyzőkönyve olvastatik fel, s hitelesittetik, a második jegyzé5könyv hite
lesitésére pedig Vrabélyi Márton és Frivaldszky János urak bizatnak meg. 

Végül elnök meleg szavakkal köszönvén meg a benne helyezett 
bizalmat, az ülést bezá1ja. 

Kelt Egerben, 1868-ik év augusztus hó 27-én. 

Xantus János, 
elnök. 

Vrabélyi Márton. 

Dr. Entz Géza, 
Dr. Szontagh Mikl6s, 

jegyzők. 
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A Székásvölgy florája és madár faunája. 

Csató Jánostól. 

A Székás völgye kezdődik Szeredahelyen (Erdély) felül Kis Apoldnál, s kelettől nyugotnak bu
zódva, végződik Szász-Sebesnél, hol a Sebes vize völgyével, melyet derék szögben érint, egyesül. 

A völgy hossza mintegy három és fél mértföld, melyen egész hosszában a Székás nevű patak 
vonul át folytonosan jobbra balra kanyargó medrében, mely czékázó (czikázó - hin und her laufen) 
tulajdonságától nyerte hihetőleg nevét is. 

Ezen patakot több patakocskák alkotják. Eredeti forrásai Omlás és Ecsellő nevű községek 
özönvizi hegyoldalaiban vannak, mely hegyek egyszersmind vizválasztói is, tágabb értelemben, a Maros 
és Olt folyók folyamvidékeinek. 

Alább Kis Apold és Szeredahelynél a déli határszéli jegeces kőzetű hegységek előhegyeiben 
eredő Nagy Apold és Dobozka és Urwegen különböző hegyein átvonuló három patakocska egyesül előbb 
emlitett források vizeivel, s okozzák a Székásnak azon a havasi vizekkel egyenlő tulajdonságát : misze
.1ént néha vize a völgyben levő legszebb idő mellett is hirtelen egy rohanó árrá növekedik. 

A Székás medre ezelőtt mint egy 80 évvel is oly csekély volt, miszerint Konczánál azt megvál-
toztatták, más medret ásván számára. 

Jelenben azonban medrének szélessége tizenöt- busz öl, mélysége pedig két és három öl. 
Ezen mélységre tehát mondhatni emberemlékezet óta vájta be magát. 
Oka medre ily nagy mérvbeni kimosásának a már említett N. Apold, Dobozka és Urwegen völ

gyein lejövő patakok forrásai felett elterült erdőségeknek nagymérvbeni elpusztítása - ugyanis az 
eső vizét nincs mi feltartsa s igy az hirtelen minden oldalról lefolyván, nagy sebessségel siet le a Szé
kás medrébe, s ott a különben is könnyen omló özönvizi rétegeket sebes árja sodorja magával. 

Hihető, hogy azon rétegek, melyeket egy időn tul elért a viz, könnyebben engedtek hatalmá
nak, mivel lazább összefüggésüek, s ez is könnyítette a kimosást. 

Hogy az említett három patak gyakorol a Székásra legnagyobb befolyást, kitetszik abból: mi
szerént medre egészben finom homokból és apró kavicsból áll, mi az említett jegeczes kőzetű hegyek el
mállott kőzeteiből formálódott, s a nevezett patakok által mosatott le. 

Ezeken kivül még több patakocskák szakadnak ki a Székásba pályájának lefutása alatt, 
melyek közül az ugynevezett Széráta a vizgazdagabb. 

De mindezek mellett is a Székás nagyon vízszegény, ugy annyira: hogy nyári meleg hónapokban 
vizfolyásán sok helyen könnyen át lehet ugrani s csak hirtelen záporok nevelik meg rövid időre. 

A völgyet két oldalról mérsékelt magasságu hegyek szegélyzik, melyek fentebb 720 lábnyi ma
gasságra emelkednek ki helyenként a völgy talapjából, s az Erdély közepét elfoglaló hegyes és dombos 
harmadlagos korszakbeli medenczének délnyugati határszélét képezik. 

A balpartoni hegyek nagyon menedékesen s hullámzatosan huzódnak le a Székás keskeny teré
re, ezt keresztben érintvén. 

Ezen hegyek délfelé azon felső krétaképződményhez tartozó kőzetekre támaszkodnak, melyek 
nyugoton Oláh Piánnál kezdődnek, s keletre egész Kelnekig és Urwegenig huzódnak, s melyeknek réte
geikben Szescsornál számos Acteonella Goldfusii d'Orb., Nerineák és Omphaliák jönnek elő. De minthogy 
ezen képletek nem tartoznak már a Székás völgyéhez, s a mellett lovagHauer „Geologia Siebenbürgens" 
czimű munkájában ugy a természettudományi társulat lf\66-ik évi 5-ik számu havi füzetében tanár Arz 
ur által le vannak irva, bővebb ismertetéseket szükségfelettinek tartom. 

A jobbpartoni hegyek meredekebben emelkednek ki s párhuza'mosan vonulnak a Székás med-
rével kelettől nyugotnak. · · 

Ezen hegyek képződményének ide.ie a"harmadlagos korszak felső (pliocen) képződcnényi korsza
kára esik, még pedig annak mindhárom szintje képviselve van általok, habár még eddig azok (a szintek) 
között a jellényző kövületeknek némely helyeken fel nem találhatása következtében szoros határvonalt 
huzni nem lehet. 

Eddig ezen völgyből semmi kövület se ismertetett. Melyek Hauer és Arz fennebb emlitett mun
kájukban elösoroltatnak, azok mind bár közelfekvő, de más u. m. a n.-apoldi, dobozkai és urwegeni völ
gyekben találtattak, s csak Arz urnak sikerült a szeredahelyi szőlők alatt Congeria triangularis dara-
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bokat lelhetni, mi okon azon hegyek képződményi korszakát inkább csak hozzávetőleg lehetett meg
határozni. 

Utóbbi évekb~n több helyeken sikeriilt számos kövületeket lelnem, melyeknek lelhelyeit ponto
san megjelölve, s neveiket, a mennyiben sikerült meghatározások, van szerencsém itten közölni. 

Szeredahelytől a Székás jobb partja mellett elvonuló hegyéken Sász-Sebes felé haladva, több om· 
ladékos helyeken lelhetni Melanopsis Martiniana, Fér. töredéket szórványosan. 

Szembe érve a Szeredahelyhez tartozó ugynevezett álbai fogadóval, oly formán, hogy a Székás 
jobb partján lévő só kiütéses helyek és az említett fogadó egy vonalban legyenek a kutatóval, a szántó
földeken egyenként Melanopsis Martiniana Fér. kövületeket találhatni, azon kivül egy Congeria Pa.rtschii 
Czjzek töredezett példányát is leltem: Itt a begy oldalban kavics után ástak, s a levágott martban Mela
nopsis s Cardium darabok állanak ki, de oly mállott állapotban, hogy épen ki venni nem lehet. A mart 
apró szemü quarz porond és kavicsos rétegekből áll; melyekben ököl és szinte emberfő nagyságu leveles 
agyag gömbök (Thon Nieren) ugy dió nagyságu mész concretiók fordulnak elé. 

Konczához, mely Szert·dahelytöl egy mértföldre van, érve a községtől keletre emelkedik ki egy 
Koskán nevli hegy, ennek közepe táján, Congeria Czjzeki, Hörnes, fordul elő omlásos helyeken. 

Leggazdagabb lelhely van a Konczai szőllök alatt egy utmélyedésben, honnan hasonlólag kavi
csot hordottak. 

Itt is a martot porondos és kavicsos rétegek alkotják, leveles agyag gömbökkel és mész concre
tiókkal. Ezen rétegek a felszínre iltnek ki. 

Az e helyen Jelt kövületek a következők: 
Melanopsis Martiniana, Fér. 

„ Bouei Fér. 
Melania Escheri, Brong. 
Nerita Gratoloupana, Fér. 
Columbella? 
Paludina? 
Bullina Lajonkairiana, Bast. 
Cerithiurn mediterraneum, Desh. 

„ pictum, Bast. 
„ disjunctum Sow. 

l\fonodonta angulata, Eichw. 
Turritella turris Bast. ' 
Murex sublavatus, Bast. 
Ervillia pusilla, Phil. 
Mactra Podolica, Eicbw. 
Cardium conjungens, Partsch. 
Unio? töredék. 
Congeria triangularis Partsch. 
A Siékás bal par~jáni oldalokon az ugynevezett álbai erdő alatt találtam egy Congeria Pa1tschii 

Czjzeki példányát. 
Ezen kövületek után, melyeknek legnagyobb részek a Congeria réteg jellényző kövtileteihez tar

toznak, határozottan állíthatni, miszerént a Székás völgyét szegélyző hegyek Szeredahelytől Konczáig, 
(hol nem fiidetnek özönvizi iiledékekkel) a Congeria réteghez tartoznak. 

Hihetőleg Konczán alól is egész a Sz. Sebesi szöllőkig részben azon korszak képletei alkotják a 
hegyeket, habár eddig még, talált kövületek nem taousitják is. 

Azért állitom pedig hogy csak részben, mivel ezen nyáron egy törökhuza földben, mely a kon
czai batár szélén fekszik, a hegy oldalon kapálás alkalmával, egy Cardita Jouanetti Bast ép példánya és 
e~y Pectunculus pilosus, L.? töredéke kerlilt napfényre. 

Ezen kagylók pedig a tengeri szintet jelezik. 
A lelhelynél nincsen semmi árok, s az minden ktilömbség nélküli folytatásául t~ni~ fel a ~oncza.~ 

"' oldalnak, a melyen a szőllők alatt a Congeria réteg gazdag l_elhelye vagyon. I.gy cs~k oszire eszkozlendo 
ásatás következtében remélek magamnak világot szerezhetm ezen esetben, mivel a Jelenben azon helyen 
törökbuza van. · 

A Székás pataka, ugyszintén a jobb partjáni hegyek, a mint be érnek a Sebes vi~e völgy~be, 
északnak kanyarodnak. Itt egy messze kilátszó magas meredek hegy omlás eleven veres szmével, miért 
Vereshegy a neve, vonja magára a figyelmet. 
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Ezen meredek martot a viz mosta ki, s ékes, egymás felibe helyezett piramisokat s oszlopzato
kat alkotott, de mivel már kimeritőleg le van irva, lovag Hauer és tanár Arz urak fenn emlitett munkáik
ban, itten is leírni felesleges volna, s csak azt kivánom róla megemliteni, miszerént ezen begy, valamint 
a további oldalok, melyek az alább a Székás patakával egyestilö Sebes vize jobb partján hU:zóduak éjszak
nak, az egy 'mértföldre eső Maros völgyéig, a felső harmadlagos korszak tengeri szintjéhez tartoznak, s a 
lovag Hauer által Erdélyben felállitott Sili rétegekkel azonosnak lenni állíttatnak. 

A Cerithium réteg, mely az ujabb harmadlagos korszak közbelső szintjét alkotja, az urwegeni 
völgyben fordul elö, ezen völgy a Székás völgyébe nyulik be s ezért megemlíteni kivántam. 

Magát a Székás keskeny terét az özönvizi (diluvial) tilepedések töltik be, melyek mindkét olda
lon magasra felhatolnak, és sok helyen a harmadlagos hegyeket borítják. 

Ezen diluvial rétegekben vi1jta be magát a Székás vize, a már emlitett két három öles magasságu 
martokat alkotván magának. 

A hol a viz ily mélységre be vágott, a meder aljában kék agyag (Blauer Tegel) áll ki. Ezen 
agyag hasonló az Urwegennél találtató azon kék agyaghoz, melyben Ostrea Cochlear. Polli kagylók ta
láltatnak, s mely a bécsi medencze bádeni agyagjával (Badner Tegel) hasonlónak állittatik. 

A diluvial réteget a téren az aradmánvi (A l!uvial ) tilepedések borítják, melyek részben a hegyek
ről lemosott anyagokból, részben a Székás kiöntött vizéből rakodtak le. 

Különösen Sz.-Sebesnél sokszor ellepi a Székás a tért, s iszapolásokat okoz. Ilyen alkalommal a 
viz ár ereje eloszlik, s ez okon ottan a medrét se ásta olyan mélyen le, mint a völgy felsőbb részében, a 
hol már többé a viz nem csaphat át magas martjain. 

Több helyen fordulnak elő sós források, s ugy a téren, valamint az omladékos oldalokon is t->ok 
helyen uti ki magát a só; mely száraz időben messzire feltünik fehér színével. 

A völgy terét többnyire termékeny rétek foglalják el, az oldalok pedig szántókul és kis részben 
legelőklil használtatnak. Alkalmas helyeken terjedelmes s jó bort termő szöllők vannak ültetve. Erdő ke
vés van, s csak a tetőkön találtatnak. 

Véglil meg kívánom eml íteni, miszerint az ugynevezett kőkorból is találtattak fel kevés számmal 
kőeszközök, melyek ezen völgy ős időkbeni lakottságáról tesznek tanubizonysftgot. Romai sírok , ezekben 
hamvvedrek, hamu és más tárgyak számosan találtatnak Sz.-Sebes körül a Székás mellett, ugy Raho nevli 
falunál egy kis árokban, de ezt. itt csak jelezni kívántam, s azok tanulmányozását a régészekn ek hagy
ván fel, áttérek ezen völgy florájának s madár faunájának elösorolására. 

Sebesnél 

r. Növények. 

I. Kétmaglevélkések. Dicotyledones. 

1. Szironták fél ék - Ra.nunculaceae. 

J. Ctematis integ1ifolia., L. Máj.-Jun. Réteken Kutfalvánál. Ritka, 
2. „ 1·ecta. L. Jun. Erdőkben. Bokros helyeken. 
3. „ Vitalba L. Jul. Aug. Keritések körül szőllőkben. Bokros helyeken. 
4. 'Thalicfrum angustifoliurn L. Jun. Jul. Kaszálókon. · 
5. Pulsatilla pmtensis Mill. Apr. Máj. Füves dombokon a szőllők között Szász Sebesnél. 
6. Anemone sylvest1·is L. Máj. Verőfényes oldalokon az ugynevezett Veres hegy mellett. Szász 

Egyenként. 
7. Anemone nemoroaa L. Apr. Máj. erdőkben. 
A. „ mnunculoides L. Apr. erdőkben. 
9. Adonis aestivalis L. Máj. Jun. vetések között. 

10. „ vernalis L. Apr. Máj. dombos legelőkön . , 
11. Ficariamnunculoides Roth. Apr. Gyümölcsösökben. Arnyékos berkekben. 
12. „ calthaefolia Rhbch. Apr. Máj. Gyümölcsösökben, réteken. 
13. Batmchiwm hetm·ophillum F1'. Jun. Aug. Tócsákban, vizes sánczokban. 
14. Ranunculns Flarnmula, L . Mai. Jul. vizes réteken. 
15. „ au1icomus L. Apr. Máj. erdőkben, bokros helyeken. 
16, „ aC1·is. L. Máj. Jun. réteken. 
17. „ st1·igulosus. Schur. Máj. Jun. réteken Konczánál. 
18. „ repens, L. Máj. Jun. nedves réteken. 
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19. Ranunculus bulbosus L. Máj. Jun. réteken, . 
20. " Pseudo bulbosus. Schm. Nedves réteken, kis patakocskák medrében Konczánál. 
21. „ Philonotis Erh. Jun. Jul. sós réteken Konczán. 
22. „ scele1·atus. L. Jun. Szept. tócsákban. 
23. „ arvensis L. Máj. J un. vetések között. 
24. C'altha palustris L. Apr. Máj. Vizes réteken, pocsolyákban Sz. Sebesnél. 
25. Helleborus purpurasceus W. K. Apr. Máj. erdők szélein bokros helyeken Sz. Szebesnél a szől-

lők és Vereshegy közötti oldalon. 
26. Isopyrum thalict1·oides L. Apr. erdőkben. 
27. Nigella arvensis, L. Jul. Aug. vetések között, 
2R. Delpliinium Consolida, L. J un. J ui. vetések között. 

2. Borboja félék. Berberideae. 

29. Berberis vulgaris L. Maj. kertekben ültetve. 

3. Mák félék. Papaveraceae. 

30. Papaver Rhoeas, L, Maj. Jul. Réteken, vetések között. 
31. „ dubium L. cum vmietate: {J. albiftorum, szántóföldek szélein, martokon, szőllőkben mi-

veletlen helyeken. 
32. Papaver somniferum. L. Jun. Kertekben veteményes táblákban. 
:33. Glaucium corniculatum Cwrt. Jun. Aug. dombokon, szántókon, szőllőkben. 
M. Chelidonium majus, L. Máj. Aug. kerítések mellett. 

4. Füstike félék. - Fumariaceae. 

:)5. Co1·idalis cava Schweig et Koert. Apr. erdőkben. 
36. Fumaria Vaillantii Lois, Mai, Aug. vetések között, szőllökben. 

5. Keresztesek. - Cruciferae. 

:;r. Nastitrtútm aust1·iawm, Cmntz: Jun. Jul. réteken. 
88. „ sylvestre R. Brown. Jun. Jul. vizes rétek. 
:39. ,, py1·enaicum R . Brown. Máj. Jun. száraz dombokon, füves helyeken. 
-1:0. Barbarea vulgaris, R. Brown. Maj. Jun. szántókon. 
41. 'Tu1·1·itis glabra L. Máj. Jun. Réteken, szöllőkben, füves helyeken. 
42. Arabis brassicaeformis, Wallroth. Jun. Jul. száraz dombokon 1 az ugynevezett V ereshegynél 

Sz. Sebesnél. 
4.3. A1·abis a1·enosa, Scop. Máj. Jun. szántóföldeken. 
44. Ca1·damine impatiens L. Máj . Jun. Erdőkben Szeredahelynél. 
45. Hesperis runcinata W. K. Máj. Jun. füzes martokon, a szeredahelyi ugynevezett álbai erdőből 

lehuzódó árokban. 
-1:6. Sisymbrium officinale, Scop. Jun. Jul. miveletlen füves helyeken, utak mellett. 
47. „ Loeselii L. Jun. Jul. martokon, miveletlen helyeken, utak szélein. 
48. „ Sophia, L. Maj. Jun. miveletlen helyeken, utak szélén. 
49. „ .Alliaria Scop. Apr. Máj. erdőkben, berkekben. 
50. „ 'Thalianum Gaud. Apr. Máj. szántóföldeken, 
51. E1·ysimum odoratum, Ehrh. Máj. Jun. szőllőkben, füves helyeken. 
i'i2. „ repandum, L. Máj. Jun, szántókon, füves helyeken. 
ií3. · „ canescens Roth Jun. Jul. porondos dombokon az ugynevezett Vereshegyen Sz. 

Sebesnél. 
54. „ canescens Roth va1·: tmnsilvanicum, Maj. Jun. kőfalakon, Szász Sebesben. 
i'Jf'i. „ orientale R. Brown. Maj. Jun. szántóföldeken. 
fJ6. Sinapis ai·vensis, L. Máj. Jul. szántóföldeken. 
57. Diplotaxis mwralis, D. C. Maj. Jul. szántókon, oldalokon Sz. Sebesnél. 
58. Alyssum calycinum, L. Maj. Jul. füves porondos helyeken. 
59. Farsetia incana, R. Brown. Jun. Aug. réteken. utak szélein. 
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60. Draba nemo1·osa, L. Apr. Máj. füves dombokon, réteken. 
61. " vema, L. Apr. szántókon, legelőkön. 
62. Cochleai·ia Armoracia. L. Máj. Jun. kertekben. 
63. Camelina sativa Crantz. Jun. Jul. réteken. 
64. Thlaspi arvense, L. Máj. Jul. szántókon. 
65. " perfoliaturn, L. Apr. Máj. szántókon, oldalos legelőkön. 
66. Lepidium Draba, L. Máj. Jun. réteken, szántók szélein. 
67. „ campestre, R. Brown. Máj. Jun. szántókon. 
68. ruderale, L. Jun. Jul. utak szélein. 
69. Cap;~lla Bwrsa-pastm'Ís Moench. Apr. Octbr. mivelt és miveletlen helyeken, utakon. 
70. Myagnim perfoliatum, L. Máj. Jun. szántóföldeken. 
71. Neslia paniculata Desv. Máj. Jun. szántóföldeken. 
72. Bunias 01ientalis, L. Máj. Jun. réteken. 
73. Rapistrum pM·enne, All. Jun. Jul. réteken, kertekben, füves helyeken. 
7 4. Raphanus sativiis, L. Jul. kertekben mivelve. 
75. Raphanistrum segetum Bgtn. Jun. Jul. Szántókon. 

6. Szuhar fél ék. -- Cistineae. 

76. Helianthemum vulga1·e, Gtb'tn. Jun. Jul. verőfényes dombokon. 

7. Viola fél ék - Violaceae. 

77. Viola od01·ata L. Apr. Gyümölcsösökben, réteken. 
78. " Syl-vestris Lam. Apr. Máj. erdőkben. 
79. „ canina L. Máj. erdőkben bokros helyeken. 
80. „ t1icolor L. Máj. Aug. szántókon réteken. 
81. „ Segetalis. Schw'. Máj. vetések szélein Kutfalvánál. . . . 
82. „ " Kitaibeli iana Ret. S. Sz. Sebesben az ugynevezett vereshegy1 omlas teteJén az 

erdő szélein. 

szerént. 

Sebes né!. 

8. Reseda félék. - Resedaceae. 

33. Reseda lutea, L. Máj. Jun. Szántókon szöllőkben. 
84. „ luteola L. Jun. Jul. szántókon Sz. Sebesnél Fuss. fl.ora Transilvaniae excursoriá-ja 

9. Csészeszárny félék - Polygaleae. 

85. Polygala major, Jacq. Máj. Jun. Szőlőkben, füves helyeken, füves dombokon. 

10. Szegfüfélék - Cariophylleae. 

~6 . Gypsophila mu1·alis L. Jun. Szept. ugarokon. 
87. Dianthus p1·olife1·. L. Jun. Jul. porondos helyeken a Székás partján, verőfényes dombokon Sz. 

88. Dianthus a1·meria, L. Jul. Aug. erdökben, bokros dombokon. 
89. „ Carthusianorum, L. Jul. Aug. füves dombokon. 
DO. „ „ vm·. subfastigiatus Schur. (Infl.orescentia fastigiato capitatus capitulis 

multifl.oris) füves dombokon a brassói szőlőknél, a Szeredahelyi ugy nevezett álbai erdőkből az országutra 
Jenyuló árok füves partján. 

91. „ atrorubens All. Jun Jul. füves dombokon a szőlők között Sz. Sebesnél. . 
92. „ Serotinits W. K. Jul. Az ugynevezett veres hegy porondos szakadásain Sz. Sebesnél. 
93. Saponaria officinalis L. Jul. Aug. réteken füves helyeken a Székás partján. 
94. Vaccmia pyramidaata, Fl. W. Jun. jul. vetések között. 
95. Cucubalus bacciferus, L. Jun. Jul. kerítések mellett. , 
96. Silene viscosa Pers. Jun. a Szerdahelyi ugynevezett Albai erdő körül. 
97. „ nemoralis W. K. Jun. Jul. erdőkben. 
98. „ chlorantha, Ehrh Máj. Jun. verőfényes füves dombokon a Sz. Sebesi szőllők között. 
99. „ longiflom, Ehrh. Jun. Jul. a szőlőben, füves dombokon Konczánál. 

szerént. 
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100. Silene .Otites Srn. Máj. Jul. verőfényes dombokon. 
10;. „ inflata .Schmith. Jun. erdőben bokros helyeken Szeredahely Sz. Sebesnél. 
10~. „ . Ar?1"eri~ L. Ju~._ Jul. a Székás porondos partján. 
103. Lychnis viscana L. Ma:J· Jun. füves dombokon, bokros oldalokon Sz. Sebesnél. 
104. „ Flos cuculi L. Máj. Jun. réteken Sz. Sebesnél. 
105. „ VesJ2..ertina, Sibthps. Jun. Jul. kertek:ben mi ve lt helyeken. 
106. Agrostemma Githago L. Máj. Jun. vetések között. 

11. Ludhu1· félék - Alsineae. 

107. Lepigonum medium. Wahlb. Jul. Aug. Sóshelyeken Koncza és Drassónál. 
108. Arena1·ia serpyllifolia L. Jun. Jul. ugarföldeken. 
109. „ fascicitlata Jacq. fövenyes Szántókon Sz. Sebesnél Fuss: Flora Trans. excursoria-ja 

110. Holosteum itmbellatum L. Apr. Máj. Szántóföldeken. 
111. Stella1·ia viscida. M. Bieb. Máj. Jun. vetések között. 
112. „ media Vill. Marcz-Szeptb. mivelt helyeken. 
113. „ holastea L. Máj. Jun. erdőkben, bokros helyeken. 
114. „ gmminea, L. Máj. Jun. réteken. 
115. Malachimn aquaticiim Fries. Jun. Jul. vizes sánczok mellett. 
llG. Cei·astium glmnemtum Thuill. Máj. Jun. erdőkben szőlőkben füves helyeken. 
117. „ b~a~hypeta.lum D?~P· Máj. Jun. erdőkben, sző lőkben, füves helyeken. 
llR. „ triviale, Link. l\faJ. Jun. szántókon, réteken, legelőkön. 

12. Lenf élék. - Lineae. 

llü. Linum.fiavurn L. Jun. Jul. napos dombokon. 
120. „ hirsutum L. Jun. Aug. száraz dombokon. 
121. ,, usitatissirnum L. Jun. Jul. réteken vetésekben. 
122. „ mistriacum L. Jul. Aug. száraz réteken. 
123. „ tennuifoliitm L. napos dombokon. 

13. Mályva félék. - Malvaceae. 

l U. Malva sylvestris. L. Juni Aug. utak mellett udvarokon. 
125. „ vulgai·is, F1·ies. Jun. Aug. miveletlen helyeken. 
126. „ b01·ealis Wallm .. Jun Aug. miveletlen helyeken udvarokon. 
127. Althaea officinalis. L. Jul. Aug. Sánczokon, patakok ;zélein. 
128. „ hirsuta L. Jul. Aug. szántók szélein. 
129. „ pallida W K Jul. Aug. vetések szélein, sánczokon. 
130. Lavathera thuringiaca L. Jul. Aug. réteken, füves dombokon. 
131. Hibisciis Trionmn L. Jul. Szept. szántókon. 

14. Há1·s félék. - Tiliaceae. 

132. Tilia grand~folia Ehrh. erdőkben. 
133. „ pm'Vijolia Ehrh erdőkben. 

15. Linka félék. -. Hypericineae. 

134. Hypericum perforatitm L. Jun. Aug. erdőkben füves helyeken. 

16 . .hthar félék - Ace?·ineae. 

135. Acei· campesfre L. Máj erdőkben. 
J 36. „ tatm-icum. L. Máj. 'Jun. a szeredahelyi erdőkben. 
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17. Bokrétafa félék - Hippocastaneae. 

137. Aesculus Hippocastanum L. Máj. ültetve. 
138. „ rubicunda D. C. Máj. ültetve. 
139. Pavia fl.ava D. C. Máj ültetve. 

18. Szőlő félék - Ampelideae. 

140. Ampelopsis hederacea Mchx. Jul. Ültetve. Falak melett. 
141. Vitis vinifera L. Máj. Nagyban mivelve. 

19. Daruorr félék - Geraniaceae. 

142. Geranium pmtense L. J un. Aug. réteken. 
143. sanguineum L. Jun. Aug. bokros dombokon. 
144. : pusillum L. Jun. Aug. mivelt és miveletlen helyeken. 
145. 

77 
dissectum L. Máj. Jul. szántókon, kertekben. 

146. columbinum L. Jun. Jul. Szántókon, bokros dombokon. 
n 

147. 
77 

rotimdifolium. L. Jun. Aug. szőlőkben. 
H8. 

77 
molle L. szőlőkben oldalokon. 

149. „ Robertianum L. Jun. Sept. erdőkben. 
150. Erodium cicitta1·ium l' Herit, Márcz. Szept. szántókon. 

20. Fájvirág félék. - Balsamineae. 

151. lmpatiens Noli tangere L. Jun. Jul. berkekben Sz. Sebesnél. 

21. Szitrdants fél ék - Zygophylleae. 

152. Tribulus terrestris L. J ui. Aug. porondos legelőkön, ugarokon Szeredahely és Sz. Sebesnél 
Schur. Enum. plant. Transilv. szerént. 

szerént . 

22. Riitafélék - Riitaceae. 

153. Dictamnus Frax inella .• Pe1's. Máj. Jun. a veres hegyen Sz. Sebesnél. 
154. Ailanthus glandu.losa Desf. kertekben ültetve. 

23. Czelasztrin félék - Coelastrineae. 

155. Staphylea pinnata L. Máj. erdőkben. 
156 Evonymus Europaeus L. Máj. kertekben, szőllőkben keritések mellett. 
157. n ve1·ritcosus Scop. Máj. Jun. erdőkben bokros helyeken. 

24. Benge félék. - Rhamneae. 

158. Rhamnus frangula L. Máj. Jul. erdőkben. 

25. Szömörczefélék. - Terebinthaceae. 

159. Rhus typhina. L. Jun. kertekben ültetve. 

26. Pillang6sok. Papilionaceae. 

160, Genista tinctoria. L. Jun. Jul. erdőkben. 
161. Cytisus nigricans. L. Jun. Jul. erdőkben dombokon. 
162. Cytisus Heuffelii. Wierzb. Jun. Aug. erdőkben dombokon Kelneknél, Fuss: Flora Tram. excurs 

163 . 
164 .. " 

" 

aiistriacus. L. Jun. Aug. dombokon. 
hirsutus L. Apr. Máj. szőllőkben Sz. Sebesnél. 
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165. „ elon_gat~. W. K Máj. Jun. erdőkben Szeredahelynél. 
166. 77 • sa~ittalis Koch. Máj. Jun. füves dombokon, száraz réteken. 
167. Onon~s spinosa, L. Jun. Jul. legelő~ön Szeredahelyt. • 
168. Ononis Repens L. Jul. porondos szántókon legelőkön Szeredahelynél. Scbur: Enum plant. Trans. 

szerént. 
169. 77 liircina Jacq. Jun. Jul. réteken. 
170. 77 P_seudo-hircin;a Schur. Jul. Aug. sós réteken, porondos füves helyeken Konczánál. 
171. Anthl/llis Vu.l~eraria, L. Jun. Jul. dombos füves helyeken. 
172. Medicago Sativa, L. Jun. Szept. réteken, füves helyeken elvadulva. 
17 3. „ falcata L. J un-Szept. réteken, füves helyeken. 
17 4. „ lupulina L. M~j Szept. réteken. 
175. "· Gerardi Kit. Máj. Jul. füves dombokon, a vereshegynél Sz. Sebes. 
176. Melilotus alba Desrouss Jul.. Aug. utak mellett patakok szélein. 
177 · „. officinalis Desrouss. Jul. Aug. réteken, sánczokon, vetések szélein. 
178. parviflora Desf. Jul. Aug. legelőkön, utak mellett Sz. Sebesnél, Schur : Enum. plant. Trans. 

szerént. 
179. b B J A „ procum ens ess. un. ug. réteken, füves helyeken Konczánál. 
180. Trifolium pratense L. Máj Szept. réteken. 
181. 77 alpestre L. Jun. Aug. füves dombok Sz. Sebesnél. 
1R2. „ pannonicum, Jacq. J un. Jul. füves utakon a szeredahelyi ugynevezett álbai erdőben . 
183. „ ochroleucum L. Jun. Jul. füves dombokon. 
184. Trifolium arvense L . Jul. Octb. szántóföldeken. 
185. „ fragifm·um L. Jun. Szept. nedves réteken. 
186 . „ montanum L. Jun. Aug. Száraz réteken. 
187. „ ?'epens, L. M~j. Oct. réteken, ftlves helyeken. 
188 . „ hybridum, L. Máj. Oct. nedves réteken. 
18D. „ procumbens, L. Máj. Aug. réteken. 
190. D01-ycnium herbaceum. Vill. Jun. Jul. füves dombokon. 
191. Lotus corniculatus. L. Máj. Aug. réteken. 
192. „ tenuifolius Rchbach, Jun. Jul. sós réteken Konczánál. 
193. Galega officinalis L. Jun. Aug. patakok szélein martok alatt. 
194. Colutea arborescens. L. M~j. Jun. ültetve. 
195. Robinia Pseud-Acacia L. Jun. ültetve. 

. 196. Oxytropis pilosa; D. C. Jun. Jul. verőfényes dombokon Szeredahelyt, Fuss: Flora. Trans. ex-
cursona szerént. 

167. Astragalus onob1-ych1'.s L. Jun, Jul. füves dombokon martokon. 
J 98. „ austriacus Jacq. Jun. Jul. dombokon füves helyeken Konczánál. 
199. „ vesicarius L Máj. Jun. Sz. Seb esnél Fuss; Flora Trans. excurs. szerént. 
200. 

77 
cicer L. Jun. Jul. réteken. 

201. „ precox Bgtn. Apr. Máj, porondos o)dalokon, martokon. 
292. Coronilla varia. L. Jun. Szept. réteken szántókon. 
203. Onobrychis sativa, Jun. Szept. füves dombokon. 
202. Vicia pisiformis L. Máj. Jun. erdőkben bokros helyeken. Szerdahelyt. 
205. 

77 
Cracca. L. Juni. Juli. réteken, kertekben füves helyeken. 

206. 
77 

tenuifolia, Roth. Május Jun. száraz dombos réteken, kelneki határon a Székás bal partján. 
207. 77 villosa Roth. Jun. Jul. szántókon vetések között. 
208. 77 Faba L. Jun. Jul. művelve. 
209. 

77 
serratifolia Jacq. Jul. Aug. szántókon vetések között. Schur. Enum. plant. Trans. szerént. 

210. 77 sepium L. Máj. Jun. erdőkben bokros helyeken. 
211. 77 pannonica, Jacq. Máj. Jun. réteken, vetések között. 
212 . 77 grandijforaScop. Jun. Jul. réteken, füves helyeken. 
213. 77 sativa L. Máj. Jul. szántókon réteken. 
214. „ angustifolia, Roth. Máj.-Jul. füves helyeken n Székás partján Koncza, Kelnek. 
215. Ervum hirsutum L. Jun. Jul. füves helyeken. 
216. 77 tefraspm·mum L. Jun. Jul. füves helyeken. 
217. „ Lens. L. Jun. Jul. mivelve. 
218. Pisum arvense L. Jun. Jul. kertekben művelve. 
219. n sativu.m L. Jun. Jul. mezőn mivelve. 

33* 
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220. Lathy1'Us Aphaca L. Máj. Jul. szántókon réteken. 
221. „ Nissolia L. Jun. Aug. szántókon. 
222. sativus L. Jun. Jul. mivelve s elvadulva. 

" 223. „ hirsutus L. Jun. Jul. réteken. 
224. „ tubei·osus L. Jun. Aug. szántókon réteken. 
225. „ pratensis L.Juu. Jul. réteken. 
226. ,, sylvestris L. Jul. Aug. erdőkben, bokros helyeken, 
227. Orobus vernus L. Apr. erdőkben. 
228. „ pannonicus Jacq. Apr. Máj. A szöllök és veres hegy, közötti bokros oldalon Sz. Sebesnél. 
229. „ niger, L. Máj. Jun. erdőkben. 
230. Phaseolus m?J,ltiflorus liVilld. mivelve. 
231. „ vulgaris, L. mivelve. 
232, „ nanus L. mivelve. 

27. Lepé:nfa félék - Caesalpineae. 

233. Gleditschia horrida L. Máj. ültetve. 
234. trriacanthos L. Mái. ültetve. 

" J 

28. Mondola félék - Amygdaleae. 

235. Amygdalus communis L. Apr. sz.öllőkben ültetve. 
236. nana L. Apr. a szőllök kerítése mellett Sz. Sebesnél. 
237. Pe;'sica vulgai·is Mill. Apr. szőllőkben ültetve. 
238. Pmnus A1"'meniaca L. Apr. mivelve. , 
239. Amarella Rchb. Apr. mivelve. 
240. '.'. Spinosa L." A pr. Máj. erdők körül, szőllökben, dombokon. 
241. " insititia L. Apr. szőllökben, kertekben. 
242. „ domestica L. Apr. szöllökben, kertekben. 
243. „ avium L. Apr. szöllőkben, erdőkben. 
244. „ Cerasus L. Apr. szöllőkben. . 
245. „ Chamiicei·asus, Jacq. Apr. Máj. szőllők szélein, dombokon Szász Sebesnel. 

29. Rózsafélék - Rosaceae. 

246. Spirnea Filipendula L. Máj. Jun. füves dombokon. 
247. Rubus Idaeus, L. Máj. Jun. kertekben ültetve. . 
?.48. jl'Uticosus L. Máj. Jun. a veres hegyen Sz. Sebesnel. 
249. " caesius, L. Máj. Jun. bokros helyeken, martok alatt, sánczokon. 
250. :: agi·estis W. K. Máj. Jun. kavicsos szántókon. 
251. Fragai·ia vesca L. Máj. erdőkben. 
252. „ collina L . Maj. verőfényes füves dombokon. 
253. Potentilla supin()f,, L. Jun. Jul. eliszapolt helyeken. 
254. „ anserina, L. Maj. Szept. legelőkön, füves helyeken. 
255. 1·ecta L. Jun. Jul. ~zöllökben. 
256. " a1·gentea, L. Jun. Aug. Porondos füves helyeken. 
'257. " reptans, L. Jun. Jul. n~~ves porondos.réte~en, füves helyeken. 
258. ;; tormentilla, Sibthpt. Ma} Jun. az álba1 erdoben Szerdahelyt. 
959 verna L. Marc. Apr. verőfényes füves dombokon. 260'. ;; Cinei·ea, Chaix. Apr. Mfa.j, füves dombokon a szöllök felett és között Sz. Sebesnél. 
261. alba. L. Apr. Má.i. az Albai erdőben Szerdahelynél. 
262. Ag~·rnonia Eupatoria, L. Jun. Aug. füves dombokon, berkeken. 
263. Rosa lutea, L. Jun. kertekben ültetve. 
264. Punicea Mill, Jun. kertekben mivelve. 
265. " canina L . Máj. Jun. szöllökben, erdök~en., . . 
266. : pumila L. fil. Jun. füves dombo~on, szantok szelem. 
267. „ sempe1jfoi·ens, Curt kertekben ~mvelve. 
268. ,, centifolia L. Jun. kertekben m1velve. 
269. !l darnascena L. Jun. kertekben mivelve . 

• 

szerént. 
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30. Vérfö félék - Sanguisorbeae. 

270. Alcher;iilla ai·vensis, Scop. Máj. Aug. szántókon Szeredahelynél. 
:271. Poteriurn polyganumi, W. K. Jun . Jul. füves dombokon. 

31. Alma félék - Pomaceae. 

272. Orataegus rnonogyna, Jacq. Jun. Keritések mellett. 
273. Cotoneaster vulgaris Lindl. Máj. Jun. a veres hegyen Sz. Sebesnél. 
27 4. 1Ylespil1is germanica, L. Má,i szöllök ben, 
2í 5. Cydonia vulgaris, Pers. Máj. szöllökben. 
276. Pyrus communis L. Máj. erdőkben. 
277. „ Malus, L. Máj. erdőkben. 

32. Onagraria .félék -- Onagrariae. 

:278. Epilobium Dodonaei Vill. J ui. Aug. porondos kavicsos helyeken Sz. :3ebesnél. 
279. „ hirsutiim, L. Jun. Szept. a Székás martja alatt. 
2 0. „ parviflorum Sch1·eb, Jun. Aug." a Széráta ne.vű patak partján Konczánál. 
281. Oenothera biennis. L. Jun. Jul. a Székás porondos bokros partján Konczánál és Sz. Sebesnél. 

33. Haloragis .félék - Halorageae. 

282. Myriophillum spimturn L. Jul. Aug. tócsákban. 

34. Mocsárlmr félék -- Callitrichineae . . 

283. Callit1·iche vernalis, Kütz. Apr. Aug. tócsákban. 

35. Füzény félék - Lythrarieae. 

284. Lytlwurn Salicaria, L. Jul. Aug. vizes sánczok, patakok mellet;. 
285. „ virgatul/'n L. Jul. Aug. nedves réteken Szeredahelynel. 
286. „ Hyssopifolia, L. Jul. Aug. eliszapolt helyeken. Sz. Sebesnél. 

36. Átán félék - Tamarú;cineae. 

287. My1·ica1·ia ge1·manica Desv. Jun. Aug. a Székás és Sebes vize iszapolásain Sz. Sebesnél. 

37. Tök .félék - Cncu1·bitdceae. 

:288 . CucU1·bita Pepo, L. 1 
289. „ maxima Duchs. 
290. „ Melopepo L. 
291. Lagenaria vulgaris, Ser. \ mivelve. 
292. Cuciimis sativus L. 
293. „ Melo L. 
294. Angu1ia Citrullus Blaclcn:. . 
295. Bryonia alba, L. Jul Aug. kerítések mellett. 

38. Porcsin félék - Portulaceae. . 
296. Portulaca oleracea L. Jun. Szept. kertekben utakon éi; mivelt helyeken. 

39. Paronychia félék- Paronychiecte. 

297. Herniai·ia hfrsiita, L. Jul. Oct. porondos mezőkön Sz. Sebesnél Fuss: Flor. Trans, excurs. 
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40. Sziklár félék - Sclerantheae· 

298. Scleranthus annuus, L. Máj. Aug. sós helyeken Konczánál. 
299. ~~ perennis L. Jun. Aug. szántókon füves dombokon. 

41. Pozsgafélék - Crassulaceae. 

300. Sedmn maximum Sut. Aug. Szept. erdőkben Szerdahelynél. 
301. ,, acre L. Jun. Aug. kavicsos helyeken, a város körfalain Sz. Sebesnél. 
302. Sempm·vivum tectoriim, L. Jul. Aug. falakon, kapuk felett Szeredabelyt. 

42. Egres félék - Grossulariae. 

303. Ribes grossula1·ia, L. Apr. Máj. kertekben szőllökben ültetve. 
304. „ ruhrum, L. Máj. kertekben, szőllőkben ültetve. 
305. „ am·eum Pursch. Máj. kertekben ültetve. 

43. Ernyősök '- Umbellif erae. 

306. Eryngium campestre, L. Jul. Aug. szántókon réteken. 
807. „ planum L. Jun. Jul. réteken. 
308. Apium gmveolens, L. Jun. kertekben mivelve. 
209. Pet?-oselinum sativum, Hoff. Jul. kertekben mivelve. 
310. Trinia Kitaibelii. M Bieb. Jun. füves dombokon. 
311. Falca1·ia Rivini, Host. Jul. Aug. szántóföldeken. 
312. Carum Carvi, L. Apr. Máj. réteken. 
313. Pimpinella Saxifmga, L. Jun. Szept. réteken. 
314. „ Anisum, L. Jul. kertekben mivelve. 
315. Siwm latifolium, L. Jun. Aug. mocsáros helyeken, az ugynevezett álbai erdőbeni árokban 

Sz~redabelyt. 
~ 1 6 . Bupleurum tenuissimum, L. füves sós helyeken, Drassónál, Szerdahelynél. 
317. „ falcatum L. Jul. Octbr. füves oldalokon, szőllőkbea. 
318. „ rotundifolium, L. Jun. Jul. vetések között 
3Hl. Phelland1·iiim aquaticum, L. Jun. Jul. tócsákban. 
320. Aethusa Cynapium, L. Jul. Octbr. kertekben miv~lt helyeken. 
321. Foeniculum officinale, Ali. Jul. Aug. kertekben. 
322. Seseli varium, Trev. Jul. Aug. füves dombokon, száraz réteken. 
323. „ colomtum, Eh1·h. Aug. Okt. füves dombokon. 
324. „ gracile, W. K. Jul. Aug. füves oldalokon Sz. Sebesnél. 
.'325. Angelica sylvestris, L. Jun. Aug. a Székás martján Konczánál. 
326. Fentlago sylvatica, Rchb. Jun. Jul. dombos kaszálókon a szöllők felett Sz. Sebesnél. 
327. 01·eoselinum legitimum, M. Bieb. Jul. Szept. dombos réteken szöllökben. 
328. Anethitm graveolens, L. Jul. Aug. kertekben mivelt helyeken. 
32.9. Pastinaca opaca, Bernh. Jul. Szept. réteken, sánczokon. 
. '330. H emcleum Sphondylium, L. Jul. Szept. réteken. 
:331. Tordylium maximum, L. Jul. Szept. szántók szélein. 
332. Orlaya grandiflom, Hojf. Jun. Jul. szőllőkben a Vereshegy körül Sz. Sebesnél. 
-'333. Daucus Ca1·ota, L. Jul. Aug. szántókon, füves helyeken . 
. '334. Caucalis daucoides, L. Jun. Jul. szántóföldeken. 
-'335. Torilis Anthriscus, Gml. Jul. Aug. erdőkben Szeredahelyt. 
-'336. Scand1'x Pecten Veneris, L. Máj. kertekben. 

F 337. Anthriscus trichosperma, Schult. Máj. Jun. erdőkben, bokros helyeken Sz. Sebesnél, Fuss: 
1 lora. Trans: excur. szerént. 

-'338. Cham·ophyllum bulbosum, L. Jun. Jul. kertekben keritések mellett. 
.'339. „ m·omat?°cum, L. Jun. Jul. keritések mellett, erdőkben Konczánál és Szerdahelynél. 
340. Conium maculatum, L. Jul. Szept. keritések mellett. 
.'341, Bifora mdians M. Bieb. Máj. Jun. vetések között. 
-'342. Coriandrum sativnm, L. Jun. Jul. kertekben. 

czánál. 
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44. Aralia félék 
343. Hedera Helix, L. Szept. Octb. erdőkben. 

Ara/,iaceae. 

45. Som félék - Corneae. 
344. Cornus sanguinea, L. Máj. Jun. erdőkben bokros helyeken. 
345. „ mas, L. Apr. szőllőkben. ' 

46. Fakin félék - Loranthaceae. 

346. Loranthus europaeiis, Jacq. Apr. Máj. cserfákon. 

47. Lonczf élék - Caprif oliaceae. 

347. Sambucus Ebitlus L. Jul. keritések mellett. 
348. „ nigra, L. Jun. szántókon. 
349. Viburnum Lantana, L. Máj. Jun. erdőkben, bokros helyeken. 
350. n Opulus, L. Máj. Jun. cziheres erdőkben. 
351. Lonicera Caprifolium, L. Máj. Jun. kertekben mivelve. 

48. Csillagosok - Stellatae. 

352. Aspei·ula cynanchica, L. Jun. Sept. fiives dombokon. 
353. ,, odo1·ata L. Má:i. Jun. erdőkben Szeredahelyt. 
354. „ galioides. M Bieb. Jun. Jul füves dombokon. 
235. Galium cruciata, Scop. Máj gyümölcsösökben, füves helyeken. 
356. „ Bauhini, R. et S. Máj. Jun. erdőkben bokros helyeken. 
357 . „ Aparine L. Jun. Aug. keritések mellett. 
358. „ vemm, L. Jun. Jul. réteken. 
359. „ Mollugo, L. Jun. Jul. erdőkben bokros, helyeken. 

49. Gyökönke félék - Valerianeae. 

360. Valm·iana ojficinalis, L. Máj. Jun. erdőkben. 
361. „ angustifolia Mill. Jun. Jul. erdőkben Szerdahelyt Fuss: flor. Trans. excu i·s szerént. 
362. Valerianella olitoria, Mönch. Máj. réteken. 

50. Mácsonya félék - Dipsaceae. 

263. Dipsacus silvestris Mill, Jul. Szept. Sánczokon. 
364. Cephala1·ia tmnsilvanica, Schrad. Jul. Aug. füves dombos helyeken a vetések szélin Kon-

365. „ C'omiwlata R. et S. Jul. Szept. verőfényes agyagos oldalakon Drassónál. 
366. Knautia arvensis Coult, Jun. Jul. réteken . 
367. Scabiosa flavescens, Griesb eL Sch. Jul. Szept. füves dombokon, száraz réteken, szöllökben. 

51. Kosarasok. - Compositae. 

368 . Eupatorium cannabinum L. Jul. Aug. bokros helyeken, a Sebes vize partján Sz. Sebesnél. 
369. Tussilago Iprfara, L. Márcz. Apr. források körül martok alatt. 
370. Petasites ojficinalis. Mönch. Marcz. Apr. patakocskák mellett Konczánál. 
371. Linosyris vulgaris Cassin, Jul. Szept. füves dombokon. 
372. Aster Amellus L. Aug. Szept. napos füves dombokon. 
373. „ Tripolium, L. Jul. Szept. sós mocsáros helyeken Konczánál. 
37 4. Erigeron canadensis, L . Jun. Szept. szántók szélein, martokon . 
375. „ ac„is L. Jul. Aug. füves dombokon, réteken. 
376. Solidago Virgo ail?'ea L. Jul. Szept. füves dombokon, réteken, a szölö körül Dl'assónál Szá:'z-

Sebesnél. · 
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377. Inula Helenium L. Jul. Szept. erdőkben bokros helyeken. 
378. „ co1·data Bois, Jul. az albai bokros erdöben Szeredahelyt. 
379. ,, hfrta L. Jul. Aug. füves dombokon Sz. Sebesnél. 
380. ,, gla61·a, Bess Jul. Aug. füves dombokon, Sz. Sebesnél. 
381. Britannica L. Jul. Szept. nedves réteken sánczokon. 
382. P~licaria viilgm'Ís Gaertn Jul. Szept. Sánczok, tócsák mellett. 
383. „ dysenterica Gaei·tn Jul. Aug. források körül, Sánczokban. . .... 
384. Bidens tripa1·tita L. Jul. Szept. eliszapolt helyeken, Sánczokban források, tócsak korul. 
385. cemua L. Jul. Szept forrásoknál, sánczokban. 
386. H;Ziantlms annuus L. Jul. Aug. szántók szélein mivelve. 
387. tuberosus L. Aug. Okt. kertekben. 
:388 . Filag~ gei·manica L. Jun. Szept. szántókon legelőkön. 
389. „ a1·vensis L. Jun. Szept. szántókon legelökön. 
390. Gnaphaliurn dioiciirri, L. Jun. Aug. kopár oldalokon. . , 
3!H. Helichrysum arenarium D . C. Jul. Szept. fövenyes dombokon Sz. Sebesnel. Fuss. flora 'Irans. 

t-xcurs. szerént. 
:-392. A1·temisia Absinthiitm L. Jul. Szept. udvarokon, szőllőkben. 
393. „ Ab1·otanum, L. Aug. kertekben mivelve. 
:394. Dracunculus, L. Aug. kertekben mivelve. 
:395. :: pontica, L. Jul. Szept füves martokon szántók ~.ö~?tt Kon?zánál. ·. 
396. „ Pseudo-pontica Schiw. Jul. Aug. por?ndos legelokon, kavicsos szántokon Szereda-

hely és Szász Sebes között Schur. Enum, plant. Trans. szermt. 
397. Artemisia campestris L. Aug. Szept. füves oldalakon Sz.-S~be~nél. . . 
398. „ vulgaris L. Jul. :::;zept. kertekben, martokon, szan.tok szelem. 
~99. „ nutans Willd. Aug. Szept. sós helyeken Konczánal. 
-±00. Tanacetum vulgare, L. Jul. Szept. keritése~, sánczok mellett. 
-±01. ,, Balsamita L. Jul. kertekben m1velve. 
-±02. Achillea Millefolium L. Jun. Szept. réteken, füves helyeken. 
403. „ setacea W. K. J un. Szept. poron do s sós helyeken Koncz~nál. .. 
4-04. Anthemis tinctoria, L. Jul. Aug. Szőlőkben, bokros helyeken a Szekás partJa?. 
405. Nobili s L. szántókon Sz.-Sebesnél Fuss. flora Trans. excursor szermt. 

" 406. „ arvensis L. lVIáj. Aug. szántókon. 
±07. Matricaria Charnomilla, L. Jul. Aug. udvarokon füves helyeken, faluk szélein, miveletlen 

helyeken. 

szerént. 

-±0 . Ch1·ysanthemum Leiicanthernum. L. Jun. Jul. réteken. 
409. coryrnboswn, L. Jun. Aug. erdőkben, bokros oldalokon . 
.UO. :: inodomm. L. Jun. Szept. szántók szélein, sá?czokon, ma~;tokon. . 
-Hl. Doronicum Himgcwicum, Rchb. fii. lVIáj. az ugynevezett ~lba1 bokros erdoben Szeredahelynel. 
412. Cinemria campestris, Retz. füves dombokon Sz. Sebesnel. 
413. Senecio viilgaris L. Apr. Oct. szőlőkben mivelt helyeken, szántókon. 
-l:14. „ Jacobaea, L. Jul. Aug. füves dombokon, réteken. , . 
415. „ „ va1-. pratensis Schur. Jul. a vereshegyen ,Sz. Sebesuel. 
416. nem01·ensis L. Jul. Aug. erdőkben Szeredahelynel. 
417. " Doria L. Jul. Aug. réteken a Székás mellett Konczánál. 
418. '' Calendula arvensis. L. Jul. Szept. szántókon Sz. Sebesnél Fuss : Flora Trans. excurs. 

" 
419 . Echinops mollis Schur Szept. bokrok között a réteken Konczánál. , . 
420. „ sphaerocephalus L. - viscosus Wierzb. Jul. Aug. erdők szelem bokros helyeken Sz. 

Sebesnél Schur. Enum. plant. Trans szerént. , 
421. „ nithenicus, M. Bieb. Jul. Aug. a veres hegyen Sz. Sebesnél Schur'. E~um plant. rra.ns. 
-±22. „ banaticus Rochel a. humilis. Jnl: Aug. a vereshegy porondos omlasam Sz. Sebesnel. 
±23. Cfrsiurn lanceolatum Skop Jul. Szept. m1veletlen helyeken, udvarokon. 
424. „ furiens G?· et Sch. Jul. Szept. dombokon utak szélein. 
4~5. pannonicurn Gaud. Jun. Jul. réteken Konczánál. 
426. :: arvense Scop. Jun. Szept. szántóföldeken. 
427. Cardiius acanthoides L. Jul. Szept. szántókon, sánczokon. 
42R. „ c1·ispus, L. Jun. Szept. kerítések mellett. 
±29. ,, hamulosus, Ehrh Jul. Aug. a veres hegyen Sz. Sebesnél. 
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430. Onopordon. Aca~.thium L. Jul. Aug.' ruiveletlen helyeken. 
431. Lappa ma;o1· Gartn. Jul. Szept. m1veletlen helyeken, utak mellett. 
432. „ . tomento~a L~m. J ui. Szept. miveletlen helyeken, utak mellett. 
433. Ca1·lina vulga1-is Linn. Jul. Aug. füves dombokon a szőlők körül Drassónál. 
434. Serratula tinct01-ia L. Jul. Szept. a szőlők alatt Drassónál. 
435. „ radiata M. Bieb. a veres hegyen Sz.-Sebesnél. 
436. Jurinea mollis Rchbch. Jun. Jul. a szöllökben Konczánál, a veres hegy körül Sz.-Sebesnél. 
437. Centrophyllum lanatum D. C. Jul. Szept. verőfényes oldalakon. 
43R. Centaurea austriaca Willd. Jul. Aug. réteken, füves helyeken. 
439. „ Cyanus, L. Jun. Jul. vetések között. 
440. „ Scabiosa, L. Jul. Aug. vetések szélein. 
441. „ atro pitrpU1·ea W. K. Jun. Jul. Napos oldalakon, Szeredahely, Sz.-Sebesnél. 
442. „ maculosa Lam. Jul. Szept. vetések !lzélein, a Székás martján. 
443. „ solstitialis, L. Jul. Szept. sánczokon, utak szélein. 
444. Xeranthemum annuurn, L. Jul. Aug. agyagos porondos verőfényes oldalakon. 
445. Lampsana communis L, Máj. Aug. árnyékos helyen egy kis patakocska mellett Konczánál. 
446. Cichorium Intybus, L . Jun. Okt. réteken. · 
±47. „ · Endívia, L. mivelve. 
448. Leontodon auturnnalis L. Jul. Okt. réteken, füves helyeken. 
449. „ hastilis L. Jun. Aug. dombos réteken. 
450. „ hispidus. L .. Jun Jul. napos oldalokon, Koncza és Sz.-Sebesnél. 
451. „ aspe1· Rchb. Jun. Jul. verőfényes dombokon Sz.-Sebesnél. Fuss. flora Trans. 

excurs. szerint. 

szerint. 

452. PiC1·is hieracioiáes. L. Jun. Jul. réteken, szántók szélein. 
453, Tragopogon major, Jacq. Jun. Jul. füves oldalakon Szeredahely és Konczánál. 
454. „ pmtensis, L. réteken, Sz.-Sebesnél Fuss: flora Trans. excurs. szerint. 
45 5. „ orientalis, L. Jun. Jul. réteken. 
456. Scorzonera austriaca Willd. April Máj. a veres hegyen Sz.-Sebesnél. 
457. „ pa1·viflora Jacq. Máj. Jun. sós réteken Konczánál. 
458. „ hispanica L. Jun. Jul. veröfényes dombokon Sz.-Sebesnél. 
459. Podosperrnum Jacquinianum Koch. Máj. Juo. réteken, a szöllökben füves helyeken Kutfalvánál. 
460. „ laciniatmn, D. C. Máj. Jun. sós helyeken Konczánál. 
461. „ heteróphyllum, Schur. a veres hegyen Sz.-Sebesnél. 
462. Tamxacum ojficinale, Wig. Apr. Máj. réteken, füves helyeken. 
463. „ glaucescens Fisch. Apr. Máj. a veres hegyen Sz.-Sebesnél. 
464. „ miC1·ocephalum, Schur. Jul. sós réteken Szeredahelynél Schur: Enum plant. Trans. 

465. Chondrilla juncea L .. Jul. Au~. szántókon. 
466. Lactuca sativa L. Jul. kertekben mivelve. 
467. „ Scariola, L. Jul. Aug. mivelt és miveletlen helyeken. 
468. „ Saligna, L. Jul. Aug. réteken, sánczokon, Konczánál. 
4G9. Sonchus ole1·aceus, L. Jun. Szept. mivelt helyeken. 
470. „ asper Will. Jun. Szept. mivelt helyeken. 
471. „ arvensis L. Jul. Szept. szántókon. 
472. Crepis foetida L. D. C. Jun. Aug. szántókon, füves helyeken. 
473. „ setosa D. C. Jun. Jul. szántókon, füves helyeken. 
474. „ praemorsa, Tausch. Apr. Jun. az álbai erdőben Szeredahelyt. 
4 75. „ biennis, L. Jun, Jul. réteken. 
476 .. Hieracium Pilosella, L. Máj. Szept. füves dombokon. 
477. „ Auricula, L. Máj. Szept. füves dombokon. , 
4 78. „ yraealtum Koch Jun. Jul. füves helyeken a szőllőkben Konczánál, Szeredahely~el. 
479. „ Nestleri Will. Jun. Jul. erdőkben Szeredahelynél, Fuss: flor. Trans. excurs. szermt. 
480. „ umbellatum, L. Jul. Oct. füves dombokon a drassói szőllök alatt. 

52. Csimpaj félék - Ambrosiaceae. 

481. Xanthiurn .~trumarium L. Jul. Oct. miveletlen helyeken. 
482. „ Spinositrn L. Juk Szept. miveletlen helyeken. 

Magyar Orvosok és TermészetvizsgA16k Munkálatai. 34 
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53. Csengetyüke félék. - Campanulaceae. 

483. Phyteuma canescens, W. K. Jun. Jul. füves oldalokon Drassónál. 
484. Campanula bononiensis Jun. Aug szőlőkben Konczánál. 
485. 

11 
rapunculoides L. Jun. Aug. erdőkben. 

486. 
11 

Trachelium L. Jun. Aug. erdőkben. 
487. 

11 
patula L. Jun. Jul. réteken. 

488. 
11 

persicifolia, L. Jun. Jul. erdőkben. 
489. 

11 
glomerata L. Jun. Aug. erdőkben bokros helyeken. 

490. " sibirica L. Jun. Jul. szőlőkben Konczánál. 

54. OlaJfa félék. - Oleaceae. 

491. Ligustrum vulgare, L. Jun Jul. erdőkben szőlőkben. 
492. Sy1inga vulga1·is, L. Máj. kertekben. 
493. Fraxinus excelsim·, L. Apr. M~j. kertekben ültetve. 
494. 

11 
Ornus L. Máj. Jun. kertekben ültetve. 

55. Krépin félék. - Asclepiadeae. 

495. Cynanchum Vincetoxicum R. Brown. Jun. Jul. erdőkben, bokros helyeken. 
496. Asélepias syriaca. L. Jul kertekben ültetve. 

56. Apocin félék - Apocyneae. 

497. Vinca minor, L. Apr. Máj. erdőkben. . 
498. „ herbacea, W. K. Apr. Máj. füves dombokon. 

57. Entzián félék. - Gentianeae. 

499. Gentiana cruciata L. Jul. Aug. füves dombos helyeken Konczánál. 
500. 

11 
Pneumonanthe, L. Jun. Szept. szőlőkben füves dombokon Drassónál. 

501. E1"!Jthraea Centaurium Pers. Jun Aug. réteken füves helyeken. 
502. „ pulchella Fries. Jul. Aug. sós réteken Konczánál. 

58. Szulák félék - Convolvulaceae. 

503. Convolvu.lus Sepium. Jun. Szept. kertekben, keritések mellett. 
504. 

11 
arvensis L. Jun. Szept. szántókon kertekben. 

505. Cuscuta europaea, L. Jul. Aug. Komlón, Konczán. 
506. „ Epithymum L. Jul. Ajakos növényeken Koncza. 
ií07. „ Epilinu.m Weche Jul. Aug. lenen, Drassónál. 

59. Dar6czlevelüek. - Boragineae. 

50i-. 1-leliot·ropitim europaeum L. J ui. Aug. szántók szélein. 
509. Asperugo procumbens L. Máj. Jul. kerítések mellett miveletlen helyeken. 
510. Echinospermum Lappula. Lehm. Jun. Szept. szántókon legelőkön. 
511. Cynoglossum ojffrinale, L. Máj. Jun. réteken. miveletlen helyeken. 
512. Anchusa officinalis. L. Jun. Jul. a Székás partján. 
513. Nonnea pulla, D. C. Jun. Jul. szántókon. 
514. Symphytum officinale, L. Jun. Jul. réteken. 
515. „ tuberosum W. K. Máj. Jun. a vereshegy körüli bokros oldalokon Sz. Sebesnél. 
516. Onosma Stellulatum W. K Jun. Jul. vereshegy Sz. Sebesnél. 
517. „ pseudo-arenarium Schur. Jul. Aug. agyagos füves oldalokon Konczánál. 
518. Cerinthe minor, Jun. Jul. szántókon, szőlőkben. 
519. Echium viilgare L. Jun. Szept. mezőkön, sánczokon. 
520. „ 1"1tbrum Jacq. Jun. Jul. dombos réteken. , 
521. Pulmonaria mollis Wolff. Márcz. Máj. erdőkben bokros helyeken. 
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~~2. Lithospermum officinale L. Máj. Jun- füves helyeken dombokon. 
~23. . '.' P"!'rpu~eo-co~ruleum. L. Máj. Jun. szőlőkben bokros helyeken Szeredahelynél. 
o~4. Miosotis 'falustris. Witthering. Máj. Jul. nedves réteken. 
525. „ in_ter.media Link. Máj Jul. szántókon. 
?26. „ hispida S?hlechtd. Maj. Jun. erdők körül Sz. Sebes. 
027. sfricta_, Link. Apr. Máj. a szőlők ~özötti füves helyeken Sz. Sebesnél. 
~ 28. ?' sparsifiora Mikan. Máj. Jun. az Albai erdőben Szeredahelynél. 
o:29. Lycium barbarum, L. Jun. Jul. keritéseknél. · 

60. Csucsor félék - Solaneae. 
?30. Solanum nigrum L. rnivelt és miveletlen helyeken, kertekben, udvarokon. 
~3 1. „ Dulcamara. L. Jun. Szept. bokros helyeken patak mellett. 
:J 32. „ tuberosum L. Jun. Jul. mivelve. 
533. Physalis Alkekengi. L. Jun. a Drassói szőlőkben. 
lí34. A.tropa phisaloides L. Jun kertekben elvadulva. 
lí35. Hyosciamus niger L. Jun. Jul. miveletlen helyeken. 
536. Datura Stramonium L. Jul. miveletlen helyeken. 
ií37. Nicot-iana tabacwrn L . / . 
538. „ rustica L. ~ m1velve. 

i'í39. 
540. 
541. 
542. 
G43. 
lí44. 
545. 

61. Farkk6r6 félék. - Verbasceae. 

Verbascum phl?moides L . Jul. Szep. szántókon, porondos miveletlen helyeken. 
„ speci~s":m Schrad Jul. Aug. a Székás porondos martján Konczánál. 
„ lychnitis. L. Jun. Jul. füves dombokon a szőlőkben Sz. Sebesnél. 
„ nigrum L. Jul. Aug. szántókon miveletlen helyeken. 
" orien_tale M. Bieb: Jul. A~g. erdőkben bokros helyeken. 
„ foeniceum. L. MáJ. Jun. reteken füves dombokon. 

Blattaria L. Jun. Aug. szántók szélein. 

62. Pintyö félék. - Antirrhineae. 

546, Gr-atiola officinalis L. Jul. Aug. nedves réteken. 
547. Digitalis grandijlora Lam. Jul. Aug az Álbai erdőben Szeredahelynél. 
548. Antirrhinum.máJus L. Jun. a kőfalakon kapuk felett Sz. Sebesnél. 
549. Lina1·ia spuria Mill Jul. Aug. szántókon. 
~ 50. „ genistifolia Mill Jul. Aug. szántók szélein füves helyeken Sz. Seheanél. 
:>51. " chloraefolia Rchb. Jul. Aug. szőlőkben a vereshegyen Sz. Sebesnél. 
552. " vulgaris Mill. Jul. Aug. szántók szélein martokon. 
533. Veronica scutellata L . Jun. Aug. vizes réteken. 
554. „ Anagallis L. Máj. Szept. forrásoknál patakocskákban vizes sánczokon. 
555. „ Beccabunga L. Máj Szept. az előbbivel hasonló helyeken. 
556. " Chamaed1·ys L. Apr. Máj. kertekben füves helyeken. 
557. „ prostrata L· Máj. száraz réteken. 
588. Veronica austriaca, L. Máj. Jun. száraz dombokon szőlőkben Sz. Sebesnél. 
559. ,, latifolia L. maj. jun réteken. Konczánál. 
560. „ spicata L. Jun. Szept. füves dombokon szőllőkben Sz. Sebesnél. 
561. „ orchidea Crancz Jun. Okt. vetések közötti füves dombokon. 
562. „ seryyllifolia L. Máj. Szept. réteken erdőkben. 
TJ63. „ arvensis L. Apr. Maj. réteken, legelőkön. 
564. ,, triphyllos L. Apr. Máj. szántóföldeken. 
565. „ agrestis L. Febr. Nov. szántókon kertekben. 
566. „ hederaefolia L. Marcz. Okt. szántókon szőllőkben. 

6 3. Szádor félék - Orobancheae. 

567. Orobanche Rapum Thuill. Jun. J ul. dombokon vetések között Fuss: flora Frans, excurs. szerint. 
.568. „ Epithymum D. C. J un. Jul. veres hegy Sz. Sebesnél. 
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569. Oi·obanche Stigmatodes Wimm Jun. szántóf6földeken cen~aurea Scabiosán Konczánál. 
570. :i mmosa L . Jun. Aug. szántókon kenderen. 

64. Lapor félék. - Rhinantaceae. 

571. Melampyrum cristatum L. Maj Jun. dombos réteken Sz. Sebesnél. 
572. arvense L. Jun. Szept. szántóföldeken. 
573. ;; Pseudo bm·batum Schw· Jun. Jul. szántókon Sz. Sebesnél. Schur. Enum. plant. 

Trans. szerint. 
574. Melampyrum bm·batum W. K, Jun. Jul. szántókon Sz. Sebesnél Fuss. fi. Trans. excurs. szerint. 
575. „ nemorosum L. Jun. Aug. erdőkben 
576. Rhinantit,S mino1· Ehrh. Máj. Jun. réteken. 
577. „ major, Ehrh. Jun. Jul. réteken. 
578. Odontites serotina, Rbhb Jul. Szept. füves dombokon Szeredahelynél. 
579. lutea Steven Jul. Aug. az albai erdő széleni füves száraz helyeken. Szeredahelynél. 

" 
65 . .Ajakasok. - Labiatae. 

580. Ocymum Basilicum L. Aug. kertekben mivelve. 
581. Lavandula vera D. C. Jun. Jul. kertekben művelve. 
582. Mentha sylvestis L. Jun Aug. patakok partján szántók széiein legelőkön. 
583. „ aquatica L. Jun. Aug. patakok szélein. 
594. „ sativa, Smith. Jun. Aug. nedves réteken patakok mellett. · 
585. „ arvensis L. Jun. Aug. nedves szántókon. 
586. Pulegium vulgare Mill. Jul. Szept porondos vizes helyP-ken tocsák mellett. 
587. Lycopus ew·opaeus L. Jun. Aug. a Sebes vize melletti berkekben Sz. Sebesnél. 
588. Salvia officinalis L. Jun. kertekben mivelve. 
589. „ austriaca, Jacq. Mai. Jul. réteken. 
590. „ pratensis L. Máj. Jun. réteken. 
591. „ transilvanica Schur Jun. a veres hegyen Szász Sebesnél. 
592. „ sylvesti-is L. Máj Jul. dombos réteken. 
593. „ nutans W. K. Jun. Jul. a szőllők felett Sz. Sebesnél. 
594. „ verticillata L. Jun. Szept. réteken. 
595. Origanum vulgare L. Jul. Szept. réteken, bokros h~lyeken. 
596. „ Maiomna L. kertekben mivelve. 
597. Thyrnus serpyllum L. Jun. Szept. réteken száraz füves helyeken .. 
598. „ angustifolius Per. verőfényes dombos l~gelőkön Konczánal. 
599. SatU?·eja hortensis L. Jul. Szept. kertekben m1velt helyeken. 
600. Calamintha Acinos Clairvell Jun. Szept. szántókon. 
601. Clinopodium vulgm·e L. Jul. Szept. füves domb?kon Koncza és Sz. Sebesnél. 
602, Hyssopu.s officinalis L . Jun. Aug. kertekben m1velve .. , 
603. Nepeta Cataria L. Jun. Aug. miveletlen helyeken kentesek mellett. 
604. „ Nuda L. Jun. Aug. erdők szélein, szöllőkben. „ 
605. Glechoma hederacea L. Apr. Jun. kertekben, réteken erdokben. 
606. Lamium amplexicaule L. Marcz. Okt. szántókon, szőllőkben. 
607. „ purpm·eum L. Marcz. Oct. kertekben szőllőkben. 
608 . " maculatum L. Máj. Aug. erdőkben, szőllőkben. 
609. „ album L. Máj. Jul. kertekben. 
610. Galeobdolon luteum, L. Ma:j . Jun. erdőkben füves helyeken. 
611. Galeopsis ladanitm L. Jul. Okt. szántóföldeken. 
612. „ angustifolia, Hoffm Jul. Aug. szántókon. 
613. „ Tetrahit L. Jul. Aug. szántókon kertekben. 
614. ,, versicolor Curt Ju:i. Aug. berkekben Sz. Sebesnél. 
615. „ pubescens Bess. Jul. Okt. szántókon,, bokr~s helyeken. 
616 Stachis germanica L. Jun. Aug. dombokon, szaraz reteken. 
617. „ palustris L. Jun. Aug. vizes réteken patakok mellett. 
618. „ annua L . Jul. Szept. szántóföldeken. 
<H9. ,, 1·ecta L. Jul. Aug. napos oldalokon. 
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620. Betonica officinalis L. Jun. Aug. erdőkben bokros oldalokon. 
621. Sidm·itis montana L. Jun. Szept. szántókon, Koncza és Szász Sebesnél. 
622. Marrubium vulgare L. Jul. Oct. miveletlen helyeken. 
623. „ . pannonicum Clus. Jul. Szept. legelőkön Szász Sebesnél. 
624. Ballota nigra L. Jul. Octb. miveletlen helyeken kerítések mellett. 
625. Leonurus cardiaca L. Jul. Szept. miveletlen helyeken kerítések mellett. . 
626. Chaiturus Marrubiastrum Rchb. Jul. Szept. szántókon az álbai erdő szélén Szeredahelyt. 
627. Phlomis tuberosa L. Jun. Jul. a vereshegyen Szász Sebesnél. 
628. Stutellaria Hast1'folia L. Jun. Jul. erdőkben Szereda helynél. 
629. Prunella vulgaris L. Jun. Szept. réteken erdőkben. 
630. „ alba Pall. Jun. Aug. füves dombokon. 
631. Ajuga reptans L. Apr. Jun. réteken, füves helyeken. 
632. „ genevensis L. Apr. Máj. a vereshegy feletti bokros erdőkben Sz. Sebesnél. 
633. „ Camaepitys Schi·eb Jun. Aug. szántókon. · 
634. Phleboanthe Laxmanni Tausch. Máj. Jun. AgyagQs oldalakon Konczánál. 
635. Teuci·ium Chamaedrys L. Jun. Aug. száraz réteken, füves dombokon. 
636. ,, montanum L. Jul. füves dombokon Konczánál. 
637. „ pannonicnni Kerner Jul. a veres hegyen Szász Sebesnél. 

66. Galambocz félék. - Verbenaceae. 
638. Ve?·bena officinalis L. Jun. Okt. udvarokon füves helyeken. 

67. Kankalin félék. - Primulaceae. 

639. Lysimachia vulga?·is L. Jun. Aug. réteken a szebes vize martján, Sz. Sebesnél. 
640. „ punctata, L· Jun. Aug. az álbai erdőben Szeredahelynél. 
641. „ nummularia, L. Jun. Jul. réteken, kertekben füves helyeken. 
642. Anagallis arvensis L. Jun. Szept. szántókon. 
643. 1„ coerulea Schreb. Jun. Jul. szántókon. 
644, Androsace maxima L. Apr. Má:i. szántókon Sz. Sebesnél Fuss: Flora. Trans. excurs. szerént. 
645. P?imula officinalisJacq. Apr. Máj. réteken. 

68. Plumbago félék. - Plumbaginae. 

646. Statice Gmelini, Wulf. var: scoparia, Pali. Jul. Szept. sós helyeken réteken Konczánál. 
647. „ tatar·ica L. Jun. Jul. vereshegy Sz. Sebesnél. . 

69. Utifüfélék - Plantagineae. 

648. Plantago major. L. Jul. Szept. utak mellett füves helyeken, 
649. " Tabernaemontani, Bgtn. Jul. Aug. sós réteken Konczánál. 
6 50 . ,, media, L. J un. Szept. réteken utak mellett. 
65 1. „ lanceolata L. Máj. Szept. réteken falak és utak mellett. 
652. „ sei·icea W. K Máj. Jul. a vereshegyen Sz. Sebesnél. 
653. „ ma?·itima L. Aug. Szept. sós réteken Konczánál. 

70. Amaránt félék. - Amamnthaceae. 

654. Amamnthus ret1·oflexiis L. Jun. Oktbr. kertekben, szőllőkhen . 

7 1. Vérjürt félék. - Phytolacceae. 

(-i55. Phytolacca decandra L. Szept. kertekben. 

7 2. Libatopp félék. - Chenopodeae. 

656. Schoberia maiitima. Mey. Aug. Okt. sós helyeken Drassónál. 
657. Salicornia he?·bacea. L. Aug. Oktb. sós helyeken Drassónál. 
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658. Polycnemum arvense. L. Jul. Szept. porondos helyeken a Székás partján Konczánál 
659. Kochia prostrata Schrad. Jul. Szept. a vereshegyen Szász Sebesnél. · 
660. Chenopodiurn hibridiim L. Jul. Szept. szántókon. 
661. " album L. Jul. Okt. kertekben szántókon. 
662. „ polyspermum, L. Jul. Okt. kertekben, szántókon. 
663. " Botrys, L. Jun. Aug. a Székás partja alatt Koncza. 
664. Blitum Bonus Henricus. C. A. Mey. Jun. Aug. udvarokon miveletlen helyeken. 
665. ,, glaucum Koch. Jul. Szept. a Székás porondos medrében Konczánál. 
666. Beta vulgaris L. mivelve. 
667. Spinacia inermis, Mönch, mivelve. 
668. Atriplex hortensis, L. Jul. Aug kertekbea. 
669. • nitens Rebentisch. Jul. Okt. kerítések mellett, miveletlen helyeken. 
670. „ tata1·ica1 L. Jul. Szept. miveletlen helyeken, utak kerítések mellett. 
671. n latifolium Wahl. Jul. Szept. sós patakok martján Koncza és Drassónál. 
672. " laciniatum, L. Jul. Okt. miveletlen valamint sós helyeken. 

7 3. C'zikkszár félék. - Polygoneae. 
673. Rumex conglomeratus Murr. Jul. Aug. sáaczok mellett, mocsáros helyeken. 
6'14. „ obtusifolius L. Jul. Szept. réteken. 
67 5. " c1·ispiis, L. Jul. Szept. miveletlen helyeken, réteken. 
6í 6. „ patientia. L. mivelve. 
677. n scutatus, L. kertekben mivelve. 
678. „ Acetosa, L. Máj. Jun. réteken. 
679 . " Acetosella. L. Máj. Jun. réteken porondo;; füves helyeken. 
680. Polygonum amphibium L. Jun. Jul. tócsákban. 
681. „ lapatifolium. L. Jul. Okt. sánczok utak szélein. 
782. „ persicm·ia L. Jul. Oct. sánczok utak szélein. 
683. 11 minus Huds. Jul. Aug. berkekben Sz. :Sebesnél. 
684. „ orientale, L. Aug. Oct. mivelt helyeken, kertekben. 
185. „ Aviculare, L. Jun. Oct. ruiveletlen helyeken, udvarokon, utak mellett. 
686. ., convolvulus, L. Jul. Okt. szántókon. 
687. 11 Fagopy1-um, L.}ul. mivelve. 

7 4. Timelia félék 
688. Passe1·ina annua, Wickst. Jun. Jul. szántókon. 

Thymeleae. 

7 5. Szantal félék. - Santalaceae. 
689. Thesium inte1medium Schrad. Máj. Jul. száraz napos dombokon Sz. Sebesnél. 

7 6. Ezüstfa félék - Elaeagneae. 
690. Elaeagnus angustifolia L. Jun. ültetve. 

7 7. Gégevirág félék. - Aristolochieae. 
691. Aristolochia Clematis, L. Máj. Jun. szántókon. 
692. Asarum europaeum L. Apr. 'Máj. erdőkben. 

7 8. Kutyatéj félék. - Euplwrbiaceae. 
ü93. Buxus sempervirens L. ültetve. 
694. Euphorbia helioscopia L. Jun. Okt. miveletlen helyeken. 
695. " platyphyllos L. Jun. Aug. szántókon. 
696. „ stricta L. szántókon, utak szélein Szeredahely. 
697. " angulata Jacq. Máj. Jun. erP,ökben szőlőkben Szeredahelynél. 
698. " epythimoides, Apr. Jun az Albai erdőben Szeredahelynél. 
699. " Cypa1·issias L. Apr. Máj. szántókon. 

besnél. 

271 

700. Eupho1·bia salicifolia Host. Jun. Jul. szántók szélein Konczánál, a szőlőkben Sz. Sebesnél. 
701. „ virgata, W. K. Jun. Aug. réteken. 
702. " fatcata L. Jun. Szept; szántókon. 
703. Mercmiali.~ ovata Stemb. et Hoppe. Máj. Jun. a vereshegy melletti bokros oldalon Sz. Se-

7 9. Csalánfélék. - Urticeae. 
70-!. Urtica u1·ens. L. Jul. Oct. mivelt és miveletlen helyeken. 
705. „ dioica L. Jun. Oct. mivelt és miveletlen helyeken. 
706. Caunabis sativa L. Jul. Aug. mivelve. 
707. Humulus Lupulus. L. Jul. kerítések mellett. 
708. Ficus Ca1·ica L. Jun. Jul. kertekben mivelve. 
709. Morus alba. L. Máj. ültetve. 
710. „ nigra L. Máj ültetve. 
711. Ulmus suberosa Ehrh. Apr. szőlőkben Konczánál. 

80. Di6 félék - Juglandeae. 

712. Jiiglari$ 1·egia L. Máj. szőlőkben. 

81. Koronások. Cupulif erae. 

713. Que1·cus sessiliflom Sm. Máj. erdőkben. 
714. „ pedunculata Ehrh. Máj erdőkben. 
71ú. „ pubescens Willd. Máj. a vereshegy feletti erdőkben Sz. Sebesnél. 
716. " Cerris L. Máj. A vereshegy körüli erdőkben Si. Sebesnél. 
717. Corylus Avellana, L. Febr. Márcz. erdőkben. 
718. Carpinus Betulus, L. Apr. erdőkben. 

82 .. Füzfa ]élék. - Salicineae. 

719. Salix alba, L. Apr. réteken, patakok partján ültetve. 
720. „ babilonica, L. Apr. kertekben ültetve„ 
721. „ amygdalina, L. Apr. a Székás porondos kiöntésein. 
722. " triandra, L. Apr. a Székás porondos kiöntésein. 
723. „ purpm·ea, L. Apr. a Székás partján. 
724. „ viminalis, L. Apr. a Székás partján. 
725. „ cinerea, L. Apr. Nedves réteken a Székás partján, Sz.-Sebesnél. 
726. Populus t-remula, L. Márcz. Apr. erdőkben, ugy kertekben ültetve. 
727. " pymmidalis, Rozier. Apr. ültetve. 
728. " nigra L. Apr. berkekben Sz.-Sebesnél. 

83. Nyi?fa félék. - Betulineae. 

729. Betula alba, L. Apr. Máj. szőllők körül száraz ~zakadá~os helyeken .. 
730. Almis glutinosa, Gartn. F ebr. Márcz. a Sebes vize partján Sz.-Sebesnel. 

84. Toboz termők. - Conif eme. 

731. Pinus Abies L. kertekben ültetve. 

85. Hidör félék. - Alismaceae. 

732. Alisma Plantago, L. Jun. Szept. tócsákban, vizes árkokban. 

86. Elets fél ék. - Butomeae. 

783. Butomiis umbellat?.is L. Jun. Aug. tócsákban, nedves réteken. 

87. Hutsza félék. -- Juncagineae. 

734. Triglochin mmitimnm L. Jun. Aug. nedves sós helyeken' és réteken Konczánál. 
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88. Uszány félék. - Potameae. 

735. Potamogeton ci'Íspus, L. Jun. Aug. tócsákban. 
„ pectinatus, L. Jut. Szept. a Széráta nevü patakban Konczánál. 

89. Lepcse félék. - Lemnaceae. 

736. Lemna min01·, L. Maj. Jun. tócsákban, vizes sánczokban. 

90. Gyékény félék. - Typhaceae. 
737. Typha latifolia L. Jul. Aug. tócsákban. 

91. Kosborfélék. -- Orchideae. 

738. Orchis militm'Ís, L. Máj. Jun. dombos réteken, Szeredahelynél Fuss: :Bora Trans. excurs. 
szerint. 

739. „ variegata, All. Máj. Jun. dombos réteken Szeredahelynél. 
7 40. „ ustulata, L. Máj. Jun. füves helyeken Konczánál. 
741. „ coriophm·a, L. Máj. Jun. réteken Konczánál. 
742. „ Morio, L. Apr. Máj . füves dombokon az álbai erdő körül Szeredahelynél. 
743. „ elegans, Heitjf, Máj. Nedves réteken Koncza és Sz.-Sebesnél. 
7 44. „ ~ambucina L. Má~. Jun. az álbai erdőben SzeredahelynéJ. 
7 45. „ incamata, L. MáJ. Jun. mocsáros réteken Drassónál. 
7 46. Platanthera, bifolia, Reichbch, Máj. Jun. az álbai erdőben Szeredahelynél. 

9 2. Nőszirom félék. - Irideae. 

747. CroC'U;s úi~iflm;ts Heujj: Szept. Oct. az Álbai erdőben Szeredahelynél. 
748. Gladiolus imbricatus L. Jun. Jul. bokrok között Sz Sebesnél. 
749. his variegata L. Máj. Jun. verőfényes oldalokon Kelneknél. 
750. „ tmnsilvanica Schur. a vereshegyen és szőlőkben Sz. Sebesnél. 
751. „ Pseudacorus, L. Jun. Jul. vizes réteken. 

93. Amarillis félék. - Amaryllideae. 
752. Narcissus poeticus L. Máj. kertekben mivelve. 

94. Nyulárnyékfélék. - Asparageae. 

753. Aspar·agus officinalis L. Jun. réteken. , 
454. Convallaria Polygonatum L. Maj. Jun. az Albai erdőben Szeredahelynél. 
755. „ latifolia, Jacq. Maj. Jun. az álbai erdőben Szeredahelynél, szőlőkben Konczánál. 
71'í6. „ majalis L. Máj. az álbai erdőben Szeredahelynél. 

95. Liliomfélék. - Liliaceae. 

757. Tulipa Gesneriana L. Máj. kertekben mivelve. 
758. Fritillaria tenella. M. Bieb. Apr. Máj. A vereshegy melletti bokros oldalon Sz. Sebesnél. 
7 59. Lilium Martagon L. Jun. A vereshegy melletti bokros oldalon Sz. Sebesnél. 
760. " candidum L. Jun. kertekben mtivelve. 
761. Anthericum ramosum L. Jun. Jul. füves oldalokon. 
762. Ornitlwgalum stachyoides Schult. Jun. Jul. réteken, szántók szélein. 
763. „ umbellatum, L. Apr. Máj réteken. 
764. Gagea stenopetala Rchb. Apr. réteken füves helyeken Konczánál. 
765. „ arvensis Schult. Apr. szántókon, szőllőkben. 
766. „ lutea Schult. Apr. erdőkben. 
767. Scilla bifolia L. Apr. erdőkben. 
768. Allium ammophylum Heuff. Jul. a vereshegyen Sz. Sebesnél. 

273 

769. Allium sativum L. Jul. kertekben mivelve. 
770. „ Porrum L. Jul. kertekben mivelve. 
771. ,, rotundatum L. Jun. Jul. napos oldalokon Sz. Sebesnél. 
772. „ vineale L., Jul. szántókon. 
773. „ Scorodoprasum L. Jun. Jul. réteken Szeredahelynél. 
774. „ Schoenoprasum L. Jul. kertekben mivelve. 
775. „ Ascalonicum L. Jul. kertekben mivelve. 
776. „ Cepa L. Jun. kertekben mivelve. 
777. Muscm·i comosum Mill. Jun. Jul. szántókon. 
778. „ racern.osum Mill. Apr. dombos legelőkön Konczánál mely eddigelő egyedüli bizonyos 

lelhelye Erdélyben. 
779. 

" moschatus Desf. Máj. kertekben mivelve. 

95. Kökörcsinfélék - Colchiaceae. 

780. Colchicum pannonicum Gr. et Sch Szept. dombos réteken a Drassói szöllők mellett. 

96. Káka félék - Juncaceae. 

781. Juncus conglomeratus L. Maj. Jun. mocsáros helyeken források körül. 
782. „ ejfusus L. Jun . Jul. mocsáros helyeken. 
783. „ glaucus Erh. Jun. Jul. mocsáros ~elyeken. 
784. Jimcus brevirostris Nees ab. Es. Jun. az Albai erdőben Szeredahelynél. 
785. „ lamprocarpus Ehrh. Jun. Jul. mocsáros helyeken. 
786. „ Gerard1:, Lois Jul. sós mocsáros helyeken Konczá.nál. 
787. „ bufonius, L. Jul. Aug; a vereshegy feletti erdőkben Sz. Sebesnél. 
788. Luzula albida D. C. Jun az Albai erdőben Szeredahelynél. 
789. „ campestris D. C. Máj. füves dombokon. 

97. Sás félék. - Cyperaceae. 

790. Cype1·us flavescens L. Aug. mocsáros helyeken Drassónál. 
791. „ fuscus L. Jul. Szept. a Székás porondot! medrében Konczánál. 
792. „ virescens Hoff. Jul. Aug. mocsáros helyeken Konczánal. 
793. Heleocharis palustris Link. Jun. Szept. mocsáros helyeken. 
794. Scirpus Tabe1·naemontani Gml. Jul, Szept. a Székás medrében tócsákban. 
795. „ maritimus L. Jul. Szept. mocsáros helyeken. 
796. Blysmu.s compressus, Pers. Jun. mocsáros ingoványos réteken Drassónál. 
797. Carex vulpina L. Máj. Jun. vizes mocsáros réteken. 
798. " mm'Ícata L. Máj. Jun. réteken. 
799. „ Schreberi Schrank Máj. Jun. száraz réteken. 
800. „ leporina L. Jun. Jul. réteken. 
801. " praecox. Jacq. Apr. füves dombokon. 
802. " tomentosa Lin. Apr. Máj. dombos legelőkön Konczánál. 
803. „ lJ!Iiclzelii Host. Apr. a vereshegy melletti bokros oldalon Sz. Sebesné!. 
804. „ hordeiformis Wahlb. Máj. Jun. tócsákban K,mczánál. 
805. „ distans L . Máj. Jun. vizes réteken. 
806. „ ampullacerJ, Good. Jun. Jul. vizes réteken Kutfalvánál. 
807. „ paludosa Good. Jun. Jul. mocsáros réteken Drassónál. 
808. „ hirta L. Máj. Aug. árkokban nedves réteken. 

98. Izékesek. - Gramineae. 

809. Zea Mays. L. mivelve. 
810. Andropogon lschaemum L. Jul. Szept. száraz dombokon. 
8 11. " Gryllus L. Jun. Aug. verőfényes dombokon. 
812. Sorghum vulgare, Pers. mi velve. 
813. „ sacharatum Pers. mivelve. 
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814. Digitaria sanguinalis Scop. Jun. Okt. szántókon. 
815. Panicum Crus galli L. Jul. Okt. szántókon. 
816. „ miliaceum L. mivelve. 
817. Setaria verticillata Beauv. Jul. Szept. szőlőkben. 
8lö. „ viridis Beauv. Jul. Szept. szőlőkben. 
819. " glauca Beauv. Jul. Szept. szántókon. 
820. Phalaris arundinacea. L. va1-. picta; kertekben mivelve. 
821. Hierochloa australis R. et Sch. Apr. Máj. erdőkben. 
822. Anthoxantum odoratum L. Apr. Aug. réteken legelőkön. 
823. Alopecums pratensis L. Máj. Jun. réteken. 
824. Cr-ypsis aculeata Ait. Jul. Aug. sós helyeken Szeredahelynél. 
825. Phleum Boehmeri Wibel. Jun. Jul. füves dombokon Sz. Sebesnél. 
826. „ pratense L. Jun. Jul. réteken. 
827. Cynodon Dactylon Pers. Jul. Szept. szántókon. 
826. Agrostis stolonifera L. v. {1. Jun. Jul. réteken. 
829. „ „ var. gigante Gaud. Egy patakocska martján Konczánál. 
830. „ „ var. alba Schrad réteken. 
831. „ vulgaris Withering. Jun. Aug. legelőkön szántókon. 
832. Apera Spica venti Beauv. Jun. Jul. a Székás partján miveletlen helyeken. 
833. Calamag1·ostis littorea D . C. Jul. Aug. a Sebes vize partján Sz. Sebesnél. 
834. " Epigeios Roth Jul. Aug. a Székás martja alatt. 
835. Stipa pennata. L. Máj. a vereshegy körül Sz. Sebesnél. 
836. „ capillata Jun. Jul. füves oldalokon, szőlőkben Konczánál. 
837. Phrag;nites comm_unis Trin Aug. Okt: mocsáros helyeken vizek partján. 
838. Sesleri~ He"!ifleriana Schur. Apr. MáJ. a vereshegy melletti bokros oldalon Sz. Sebesnél. 
839. Koele1·ia cristata Pers. Jun. Jul. füves dombokon. 
840. Aira caespitosa L. Jun. Aug. réteken. 
841. Arrhenaterum elatius M. et Koch. Jun. Jul, a Székás mellett füves helyeken. 
842. Avena sativa L. mivelve. 
843. „ pratensis L. Jun. Jul. dombos réteken. 
844. Danthonia p1·ovincialis D. C. Jun. az álbai erdő körüli gyepes helyeken Szeredahelynél. 
845. Melica ciliata L. Máj. JuIJ. szőlőkben. 
846. „ nutans L. Máj. Jun. réteken bokros helyeken. 
847. Briza media L. Jun. az álbai bokros erdőben Szeredahelynél. 
848. Eragrostis pilosa Beauv. Jul. Okt. kertekben. 
84(). Poa dura Scop Máj. Jun. utak mellett Szeredahelynél. Fuss: Flora Trans. excur. szerént. 
850. „ annua L. Apr. Okt. udvarokon miveletlen helyeken utak mellett. 
851. „ bitlbosa L. Máj. Jun. porondos réteken a Székás mellett. 
852. „ nemoralis L. Jun. Jul. az álbai erdöben Szeredahelynél. 
853. „ trivialis L. Jun. Jul. nedves réteken. 
854. " pratensis L. Máj. Jun. réteken. 
855. Glyceria spectabilis M. et. Koch Jul. Aug. a Széráta nevű patak mellett. 
856. " flititans R. Brwn Jun. Jul. tócsákban vizes sánczokban. 
857. r. distans Wahlb. Máj. Aug. sós helyeken réteken Konczánál. 
858. aquatica Presl. Jun. Jul. mocsáros helyeken vizes sánczokban, források körül. 
859. Dactylis glomerata L. Jun. Jul. réteken, 
860, Cynosurus cristatus L. Jun. Jul. réteken. 
861. Festuca ovina L. M~j. Jul. kopár oldalokon. 
862. „ heterophylla Lam. Jun. az álbai erdőben Szeredahelynél. 
863. " gigantea Vill. var. triflura Jul. az álbai erdőben Szeredahelynél. 
864. „ arundinacea Schreb. Jun. Jul nedves réteken. 
865. " elatior L. Jun. Jul. réteken. 
866. Brachypodyum sylvaticum R. et S. Jul. Aug. az álbai erdőben Szeredahelynél. 
867. „ pinnatum Beauv Jun. Jul. erdők szélein. 
868. Bromus secalinus L . Jun. Jul. vetések között. 
S69. „ racemosus L. Máj. Jun. réteken. 
870. „ mollis L. Máj. Jun. réteken. 
871. „ arvensis L. Máj. Jun. szántókon miveletlen helyeken. 
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872. B1·omus 'f!atulu:1 M et Koch M~j. Jun. Szántókon, miveletlen helyeken. 
873. ,, inermis L eyss. Jun. Jul. dombokon szőllőkben. 
874. „ sterilis L. Máj. Szept. míveletlen helyeken. 
875. ,. tectorum L. Máj Jul. a Székás porondos partján. 
876. Tritfrum vulgare Vill. mivelve. 
877. „ Spelta L. mivelve. 
878. „ monococcum L. mivelve. 
879. „ cristatum Schreb. Jun. Jul. agyagos dombokon Koncza és Sz. Sebesnél. 
880. „ rigidum Sclwad Jun. Jul. dombokon Sz. Sebesnél. Fuss: flora. Trans. excurs. szerént. 
881. „ glaucum P. B. Jun. Jul. a vereshegyen Sz. Sebesnél. 
882. „ repens, L. Jun. Jul. mezőken, kertekben. 
883. Secale cereale L. mivelve. 
884. Hordewrn vulgare, L. mivelve. 
R85. „ hexastichon L. mivelve. 
886 , „ distichon L. mivelve. 
887. „ murinum L. Jul. Szept. miveletlen helyeken falak mellett. 
888. Lolium pe1·enne L .. Tun. Okt. réteken, füves helyeken, utak mellett. 
889 . „ temitlentum L. Jun . Jul. vetések között Szeredahelynél. 

11 Madarak. 

1. Vultitr cinereus L. Juh nyájak körül elesett állatok hulláin télen nyáron látható páronként vagy 
t ii.bb számból álló csapatocskák ban. 

2. „ fulvus L. az ellöbbivel felkeresi az állat-hullákat párosan vagy többes számban, de csak a 
meleg évszakban. 

3. Aquila julva L. különösen ta vaszszal és őszszel láthatók a hegyek felett nem nagy magasságban 
t ova vonulni páronként vagy kisebb csapatocskákban. Gyakran le szállanak a dombokra vagy juhnyá
jak körül, - az állati hullákra csakhamar többen seregeinek össze. 

•1. Aqu,ila naevía L. fiaik kiröpitése után le jönnek a Székás melletti r étekre s ott vadászszák a 
gyíkokat prücsköket stb. kiáltásaikat gyakran hallani. Télen el hagynak. 

5. Aquila albicilla Br. néha átvonulva látható egy párszor leszálva is láttam a Székás martján· 
6. ,, brachydactyla Wolf néha kotol az álbai erdőben a szeredahelyi határon a magasban 

tova vonulva gyakran látható. Télben el hagy. 
7. Falco milvus L. tavaszszal, főleg pedig nyár végén és őszszel,- a mikor közel a föld színéhez huz

nak préda után, követik a szántó ekéket s reá csapna.le a borozdán kiforduló állatocskákra . Szeretnek me
zőktp l környezett kisebb kiterjedésű erdőkben összegyülni pihenni,· gyakran le szállanak a Székás 
melletti rétekre is s üldözik az egereket, gyíkokat s más állatocskákat. Gyakran az első havazást bevárják 
s csak azután költöznek melegebb tartományokba . 

. Falco ater L. az előbbenivel társaságban, de csak egyenként vagy csekély számmal, vizek mel
lett néha télen is látható. 

9. Falco buteo L. télen nyáron látható,- kotol a Szeredahelyi erdőben. 
10. „ lagopus L . őszszel érkezik néha nagyobb csapatban, tavaszszal el vonul 
11. „ palumbarius L. egész éven át. 
12. „ nisus L. egész éven át. 
13. ,. peregrinus L. csak télben jelenik meg s a galambokat Sz. Sebesnél a városban is üldözi, 

felkeresi a mezőn a fogoly csapásokat s a legnagyobb kitartással üldözi a foglyokat. 
14. l!'alco subbuteo L. tavaszszal érkP.zik, öszszel elhagy, kotol néha a Szeredahelyi erdőben. 
15. „ aesalon Lin. érkezik Decemberben távozik Februáriusban ritkán M:wcziusban. 
16. „ rufipes Bes. érkezik Aprilisban nagyobb csapatokban s a Székás melletti réteken és szán

tókon üldözi a rovarokat, Május elején elvonul költő helyeire, őszszel pedig téli tanyáira. 
17. Falco tinnunculus L. Kotol a vereshegyen Sz. Sebesnél néha télire is itt marad egy egy darab. 
18. „ tinnunculoides Tem. érkezik Aprilis végén, kotol kevés számmal a szeredahelyi erdőben, 

télire elköltözik. 
19. Falco 1·ufus L. érkezik tavaszszal s különösen nádas helyeken üldözi a nádi szárnyasokat s 

hüllő ket. 

35* 
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20. Falco cineraceus L. érkezik tavaszszal, kotol buzákban, őszszel elhágy, csak egyes vén himek 
maradnak meg. 

21. Falco cyaneus L. Kis csapatocs~ákban érkeznek márczíusban - költenek vetések között -
prédájukat a föld színe felett repülve keresik. Őszszel eltávoznak s télen át csak a vén hímek közül marad
nak meg némelyek, ezek aztán az előbbeniek közül viszszamaradtakkal falukban csűrők körül üldözik az 
apro madarakat. 

22. Strix lJralensis L. Télen át lejön a berkekbe és kertekbe. 
23. n aluco L. erdőkben állandó. 
24. „ flammea L. tornyokban hiukban (padlásokon) hol kotol is, állandó. 

, 25. „ pas~erina Auct. áll.andó, ~otol kürtőkben padlások?n, fa odukban, - télbe felkeresi a 
gabonasokat s a „l~gszukebb hely~kre is befur3a mag~t ege,rek után mmt a hogy fájdalmamra több áldo
z~tul ~setten gy~~őd~e~ meg sa3át magam - egyik egy befedett s buzával félig telt kádba bujt be egy 
kis ny1láson, de tobbe k1 nem buhatván, ott veszett. Ezen kis bagolynak nem csak kímélése hanem lehető 
legnagyobb mérvbeni elszaporit:isa nagyon ajánlandó. ' 

Fájdalom a nép halál-madárnak nevezi, s ezen elkereszteléséért lehetőleg üldözi. 
26. Strix dasypus Bechst. hangja után ítélve, néha előfordul. 
27. „ pygmaea Bechst. hasonlólag csak hangja után itélve előfordul a szeredahelyi erdőben. 
28. „ biibo L. erdőkben, de le jön a falukba és mezőkre, találtam minden évszakban. 
29. „ otus L. tartózkodik erdőkön kívül szöllökben is. 
30. „ brachyotus L. tartózkodik szántóföldeken nádas vagy füves bokros helyeken. 
31. " scops L. előfordul a Sz . Sebesi berkekben. 
32. Lanius excubitor L. a térekre csak télire jön le. 
33. „ minm· L. Májusba érkezik s költ fákon. 
34. collurio L. Apr. májusba érkezik költ fákon. 
35. Co1·vus corax L. fészkel a vereshegyi omlásokon Sz. Sebesnél, állandó madár. 
36. „ cornix L. 1 
37. „ frugilegus. L. fészkelnek fákon, erdők-
38. „ monedula. L ben, kertekben, berkekben. 
39. „ pica, L. 
40. „ glanda1·ius L. fészkel erdőkben. 

41. Coracias garrula L. tavaszi és őszi vonulásai alkalmával felkeresi a Székás térén lévő fák
k~l .?~ültet~tt helyeket, megfordul azon kívül erdők körül is. Néha nagyobb számból álló csapatban is 
koltoz1k mmt. 1864-ik Május első napjaiban, a mikor mintegy 100 darabból álló csapatot észleltem Kon
czánál, valammt ugyanazon időben a Maros mentén is. Azonban rendesen nálunk csak kis számból álló 
csapatocskák láthatók. 

42. Orioliis 9albula L. Májusban érkezik. Augu~ztusban már elhagy. Fészkel erdőkben ber
kekben. 

43. 11!lerops apiaster L. a Székás völgyén csak tavaszi vonuláskor észleltem de rendesen minden 
évben gyakran csak hangjokat hallhatni a magasból, a nélkül hogy megszállanának. ' 

44.. Alcedo ispida L. ritkán a Sebes vizénél megfordul. 
45. Cuculus canoi·us L. mint nyári vendég gyakori. 
46. Piciis viridis L. a szeredahelyi erdőkben fészkel, télen elvándorol ezen vidékről. 
4 7. „ canus L. erdőkben fészkel, őszszel felkeresi a kerteket. 
48. „ major L. az erdőkben fészkel, őszszel télen felkeresi a kerteket. 
49. ,, medius L. az erdőkben fészkel, a kerteket ezen a vidéken ritkán keresi fel. 
50. „ minor L. a szeredahelyi erdőkben ritkán megfordul. 
51. „ leuconotos Beclist. több versen találtam őszszel és tavaszszal Konczán a helység körül 

ültetett füzfákon. 

52. Junx t01·quilla L. Aprilisban érkezik, az erdőkben fészkel, télire eltávozik. 
53. Sitta europaea L. egész éven át az erdőkben látható, hol fészkel is "'Vakran felkeresi a 

kerteket. ' 0
v 

54. Cei·thia familiaris L. őszszel s télen lejön a magasabb erdőségekből a Székás völgyi erdők
be s kertekbe. 

?5. U'f!upa epops L. Márcziusban érkezik, az erdőkben berkekben fészkel, Szeptemberben elutazik. 
06. Pirrlmla vulgaris Br"iss talán keresi fel a kerteket, de nem minden évben számosan. 
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57. Lox ia coccothr·austes L. erdőkben fészkel, lejön a kertekbe a gyümölcsökre, télen a szőllőkbe, 
bogyókra, de a Székás völgyén nem oly gyakori mint más berkesebb vidékeken. 

58. Fringilla chloris Tem. erdőkben fészkel, télen a Székás völgyéből elhuzódik rövid időre. 
59. „ domestica L. állandó madár. 
60. „ montana L. nyáron a mezőkön, télire begyül a helységekbe. 
62. „ sei·inus L. több versen találtam még pedig November és Május havakban Konczán 

kertekben és a szőllőkben. 
G3. F'ringilla coelebs L. nyáron az erdőkben, őszszel és télen udvarokon és kertekben. 
64. „ montifrin9illa Lin. télen jön le a havasokról s északibb tartományokból néha nagy 

csapatokban. 
65. cannabina L. állandó madár, télben nagy csapatokba gyül össze. 
66. „ lina1·ia Lin. télben jelenik meg néha nagy csapatokban. 

Jegyzés: a Fringilla montifringilla, Fringilla linaria és Pirhula vulgaris azon szárnyasak, habár 
az utolsó csekélyebb számmal - melyek a télire eltávozni szokott szárnyasokat ezen időszak alatt helyette
síteni szokták. De husz évi időszak alatt egyszer se történt meg, hogy mind három faj a szokott nagy 
számmal j elent volna meg egyszerre a Székás völgyén, hanem a melyik télen az egyik faj volt szá~o~an 
képviselve, azon a télen a másik két fajt alig lehetett csak egyenként észlelni. Különösen a két Fr!ng1lla 
faj mindig elkülönözve jelent meg s csak a Pirhula vulgaris, mely különben is sokkal csekélyebb szammal 
szokott megjelenni - mutatkozott néha egy időben valamelyik fajával az említett Fringilláknak. 

.67. Fringilla spinus L. a Sebes vize melletti egeres berkekben, télben. 
68. „ car·duelis L· fészkel erdőkben, kertekben. . . .. „ _ .. .. 

69. Ember·iza mil-iaria L. fészkel réteken buzában, télben csapatokban 3elemk meg a esurok korul. 
70. „ citrinella L. fészkel erdőkben, bokros helyeken, télben csapatokban keresi fel a 

csürös kerteket. 
71. „ cia L. őszszel s télen lejön egyenként a térekre. 
72. „ schoeniclus L. nádas helyeken. 
73. „ nivalis L. egynéhányszor találtam őszszel és télen K~nczánál is a ~ezőn. „. 
74 . .Alauda leucoptem Pall 1855. December 24-én találtam egy h1met Konczánal, mely gyuJte-

ményemben van. Ez eddig egyedüli példány mely köztudomás szerént Erdélyben lövetett. 
75. Alauda c1·istata L. állandó madár. 
76. ,, m·bo1·ea L. télben elvándorol, erdőkben fészkel. 
77. ,, m·vensis L. Febr. Márcz. érkezik, réteken fészkel. Októberben elvándorol. 
78. Anthus campestr·is Bechs. a mezőken fészkel, télire elvándorol. 
78. „ aquaticus Bechst. a Székás völgyében tavaszi és őszi vándorlásakor fordul meg. 
79. ar·boreus Bech a Szeredahelyi erdőkben fészkel télire elvándorol. 
80. ;; pmtensis Bechst. t,avaszi és őszi vándorlásakor jelenik meg, még pedig tavaszszal mo-

csáros réteken, öszszel szántóföldeken található nagyobb csapatokban. 
81. 1'1otacilla sulphurea Bechst. tavaszi és őszi vonulásakor látható a Szék.ás völgyében .. 
82. „ alba L. Márcziusban érkezik, fészkel patakok mellett, Oktoberben eltávozik. . 
83. „ flava L, tavaszszal és őszszel látható réteken legelőken, gyakran marha csordák es 

juh nyájak között. 
84 . .Accento1· modularis Koch. Novemberben lejön a kertekbe, tavaszszal fel huzódik a havasokra 
85. Parus major L. erdőkben fészkel, ősz:izel csapatokban jön a kertekbe. 
86. ,, o.tei· L. tavaszszal és őszszel ritkán látható a kertekben. 
87. „ palustris L. őszszel le huzódik a bükkös ~rdökből a kerte~be és szőllőkbe. 
88. Parus coeruleus, L. erdőkben fészkel, őszszel le Jön a kertekbe kis csapatokban. . 
89. , caudatus L. öszszel és télen lejön a havasos helyekről az alantabbi erdőkbe és kertekbe is 
~O. '., penduliniis L, néha át jön a Maros mentéről a Székás :Völgyébe is, mint a hogy egy 

Konczánál lőtt példány bizonyítja. 
91. Regulus crococephaliis Br. őszszel és télen lejön a havasokról az alanti erdőkbe és kertekbe is. 
92. „ pyrocephalus Br. sokkal ritkábban mint az előbbeni, megfordul őszszel tavaszszal a 

kertekben. 
93. Mei-ula rosea Aldorr. tavaszszal és őszszel gyakran látható a seregélyek között ugy szintén 

külön csapatokban is megjelenik réteken szőllőkben, azon kivűl felkeresi az eperfákat is mikor megvan
nak érve a gyümölcsei. 
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94. Stwrnus varius, Wolf. Márcziusban érkezik, erdőkben fészkel, a fiak kirepittése util,n nagy csapa-
tokban jelenik meg a réteken, kertekben; Oktoberben, s Nov. elején eltávoznak. 

95. Cinclus aquaticus, Bechst. télen a Sebes vize mellett. 
96. Turdits viscivorus, L. őszszel és télen erdőkben, hol lép bogyókat t~ilál. 
97. „ musicus, L. erdőkben fészkel, őszszel le jön a szőlőkbe s kertekbe, télire a Székás 

völgyéből elvonul. 

98. Turdus pilaris, L. tavaszi és őszi vonulásakor csapatokban jelenik meg. 
99. „ iliacus, L. tava~zi és őszi vonuláskor. 

100. ,, merula, L. erdőkben fészkel, őszszel lejön a szöllőkbe és kertekbe, télen nem igen ta-
lálható a Székás völgyében. 

101. Turdiis torquatus L. őszi és tavaszi vonuláskor fordul meg, ritkán igen nagy csapatokban. 
1864-ik évben Aprilis havában Konczánál ezerekkel jelent meg s ellepte a réteket, s a rétek szélein lévő 
füzfákat. 

102. Tu1·dus saxatilis Lath igen ritkán s inkább fiatal korában meg fordul Konczánál és Sz. Se
besnél a hegyeken lévő földomlásokon. 

103. Saxicola oenanthe Bechst. Marcziusban érkezik, földomlásoknál és martokban fészkel őszszel 
el vándorol. ' 

104. Saxicola rnbetra Bechst. Marcziusban érkezik, füves helyeken bokrok között fészkel, őszszel 
elv~i.ndorol. 

105. Saxicola rubicola Bechst. Márcziusban érkezik bokros helyeken szőllőkben tartozkodik és 
fészkel, őszszel elvándorol. ' 

106. 
107. 

T1·oglodites punctatus Cuv. öszszel és télen lejön a havasokról kertekbe szőllőkbe. 

következő. 

108. 
109. 
110. 
lll. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 

Sylvia liiscinia Lath. az erdőkben őszi és tavaszi vonuláskor sokkal ritkábban mint a 

„ philomela Bechst Az erdőkben fészkel, Aug. le jön a kertekbe s a hó végével költözik. 
Sylvia nisoria Bechst az ugy nevezett álbai erdőben fészkel, őszszel távozik. 
„ hortensis Bechst erdőben, berkekben, fészkel, őszszel elvonul. 
„ cinerea Lath. bokros helyeken fészkel, öszszel távozik. 
„ curruca Lath. Aprilisban érkezik a kertekbe, hol bokrok között fészkel, őszszel eltávozik . 
,, Suecica Lath. igen ritkán vonulása alkalmával megj elenik a Szék.ás völgyében is. 
„ phoeniciirus Lath. a Szék ás völgyében tavaszi és őszi vonulása kor jelenik: meg. 
,, tithys Lath némelykor őszi és tavaszi vonulása alkalmával. 
„ rubecula Lath az erdőkben fészkel tavaszszal és őszszel felkeresi a kerteket is. 
„ titrdoides Meym· őszi és tavaszi vonulása alkalmával némely évben fészkel a drassói 

nádasban. 
118. " palustris Bechst. Rozsban, kenderesekben fészkel ősszel, elvándorol. 
119. " ai·undinacea Lath. a drassói nádasban fészkel, őszszel távozik. 
120. „ locustella Lath. Költözködése alkalmával. 
121. ,, phragmitis Bechst. a drassúi nádasban fészkel, ősszel távozik. 

, 122. „ liiscinioides Savi, ezen nádi zenért 18G3-ik év Május, Jun. és Julius havakban találtuk 
Buda ~dám barátommal Kalánnál a Sztrigy és Drassónál a Székás völgyében s öt darabot lőttünk el és töm
tünk ki. Többször Erdélyben köztudomásilag nem észlelte senki. 

123. Sylvia hippolais L ath. tavaszi és őszi vonulás alkalmával felkeresi a kerteket s berkeket a 
Székás völgyében. 

124. Sylvis sibillatrix Bechst tavaszi és őszi vonuláskor erdőkben kertekben. 
125. „ troch-ilus Lath. tavaszi és őszi vonuláskor erdőkben, kertekben. 
126. „ 1'Ufa Lath. tavaszi s őszi vonlásakor erdőkben kertekben. 
127. lJfiiscicapa grisola L. tavaszszal főleg pedig őszszel felkeresi a kerteket. 
1'28. „ albicollis. Temm. tavaszi és őszi vonulásakor kertekben berkekben. 
129. „ pm·va Bechst. tavaszi és őszi vonulá::.kor kertekben. 
130. Hirttndo r1tstica L. hiukban fészkel. 
131. n urbica L. Sz. Sebesben fészkel, de feljebb a Székás völgyén nem tartózkodik. 

. 132. „ 1'Upestris L. a Maros völgyén fészkel a Szék.ás völgyében csak mint vándor jele-
mk meg. 

133. Cypselus mu1·arus Ill. mint vándor jelenik meg nyárban. 
134. Caprimulgus pimctatus Woljf. erdőkben, öszfelé felkeresi a kerteket is. 
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135. Columba palumbus L. tavaszszal és őszszel megfordul a Székás völgyében. 
136. " oenas L. erdőkben fészkel. 
137. r. tm·tur L. erdőkben fészkel. 
138. Pm·dix cinerea Lath minden évszakban. 
139. „ cotumix Lath. vetések között, réteken, télire elvándorol. 
140. Otis tetrax L. ritkán található a Sz. Sebes feletti szántóföldeken. 
141. Charad1·ius auratus Senkow tavaszi és őszi vonuláskor, ősszel néha igen nagy seregben. 
142. Chamd1·ius morinellus L. 1858. Novembr 9-én fordult meg egy több százból álló csapat Kon-

czánál, a melyből csak egy darabot tudtam elejteni. · 

142. C~aradrius mino1· M et W. a Székás par~ján fészkel, télen elvándorol. 
144. Himantopus rufipes. Bechst. igen ritkán, esőzések alkalmával mtigfordul a Szék.ás völgyé-

ben is. 

145. Vanellus cristatus M-etJí. a drassói mocsárokban fés~kel, őszszel seregekben néha vegyesen 
Charadriusokkal vonul át a Szék.ás völgyén. 

146. N?tmenius phoeopus Bechst. igen ritkán megfordul a Székás völgyében is. 
147. Glareola austriaca L. nagyon ritkán a Székás völgyében is megjelenik. 
148. Ibis Falcinellus Temm. főleg tavaszi vonuláskor felkeresi néha ezen völgyet is. 
149. Ciconia alba Briss fészkel. 
150. „ nigra Bechst. a Székáson nyárba megfordul, hálni az ugynevezett álbai erdőbe hu-

zódik fel. 
151. Grus cinerea Bechst csak átvonulnak. 
152. Ardea cinerea Lath. a Székáson gyakran megfordul tavaszszal és nyárban. 
153. „ purpurea L. az előbbinél ritkább. 
154. „ .~tellaris L. inkább csak tavaszi vonuláskor találhatni. 
155. „ nycticomx L. tavaszi vonuláskor, nyárban a fiókok telepednek meg a fiízfákon. 
156. n ralloides Scop. ritkán vonulások alkalmával. 
157. „ minuta L. nádasokban. 
158. Tringa Schinsii Br. ritkán megfordul a Székáson. 
159. „ Temminckii Leisl. ritkán találhatni a Székáson. 
160. „ pugnax L. ritkán előfordul nyárban és ősszel .. 
161. Totanus hypoleucus, Temm. a Székáson. 
162. „ ochropus Tem. a Székáson. 
1G3. „ glareola Tem a Székáson. 
164. „ fuscus Leyss ritkán megjelenik a Székáson. 
165. „ stragnatilis Bechst. esőzések alkalmával felkeresi a tócsákat. 
166 . „ calidris, Bechst. esőzések után fölkeresi a tócsákat. 
167. „ glottis .Bechst. a Székáson. 
168. Limosa melanura LP,isl tavaszi vonuláskor lőttem. 
169. Scofopax rusticola Lin. az erdőkben, őszszel felkeresi a szőlőket is. 
170. „ major Lin. őszi és tavaszi vonuláskor. 
171. „ gallinago Lin. tavaszszal és őszszel. 
172. „ gallinula Lin. tavaszszal és őszszel. 
17 3. Rallus aq·uaticus L. Drassónál egy mocsárban fészket 
174. Gallinula c1·ex, L. nedves réteken fészkel. 
17 5. " poi·z,ana, L. Drassónál a nádasokban fészkel. 
1
17

7
7
6· " pusilla, B:;hst ~ találtam a drassói nádasban. . „ pygmaea, J..vaum) 

17 8. Phaloropus cinereus, Briss 18ó1 év J unius 7 -én lőttem Drassónál egy felgátolt tóban, de a. 
mely t6 azóta ki száradt. Ezen példány a N. Enyedi főtanoda gyüjteményében van (ha t. i. még nem 
pusztult el) s egyedüli példány eddig, mely köztudat szerint Erdélyben találtatott. 

179. Fulica atra, L. minthogy a Székás völgyében nincsenek állandó tavak, csak átvonultában 
találhatni. 

180. Sterna risoria, B1·. néha átvonultában található. 
181. „ hirundo, L. néha átvonul. 
182. „ leucopareja Natt. eddig csak egyszer lőttem a. Székás völgyben. 
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183. Sterna nigra, L. ) ő é k lk 1 á l 
l L ) es z se a a m va . 184. „ eucoptera, . 

185. Larus fuscus, L. ritkán megjelenik fiatal korában s kinőtt állapotában is. 
136. „ ridibimdus, L. ritkán vonulásakor. 
187. Anser segetum, Mey. Némelykor felkeresi a Székás völgyét, egy példányt a csüröskertben a 

szelid libák között lőttem meg. 
188. Anas clypeata L. 
189. „ boschas L. 
190. „ stre-perea L. 
191. „ acuta L. 
192. „ penelope. L. 
193. „ querqulldula L. 
194. „ crecca L. 
19 5. „ ferina L. 
196. „ ma1·,ila L. 
19 7. " fuligida L. 
198, „ leucophtalmos Bechst. 
199. „ clangula 

Mivel a Székás völgyén nincsenek áliand6 tavak, az elősorolt kacsák csak átvonulnak s rövid 
időre szállanak meg a Székásra vagy más patakokra s tócsákra. 

200. Mergus me1·ganser L. ) a Szék~snak a Sebes vizéveli 
201. „ albellus L. ) egyesülésénél, télben. 
202. Podiceps cristatus ) 
~03. „ rubricollis Lath, ) vonulásokkor. 
204. „ minor Lath. ) , 
205: Colymbus septernt1·ionalis L. 1852. novembr 14 fogtak el egy párt Drassónál. 
206. Pelecanus onocrotalus L. 1864. Jul. 4-én lövetett egy példány Konczánál a Székásban. 

Dr. Schur; „enumeratio plantarum Transilvaniae" czimü munkájában beszámitván a közön, 
ségesen termett növényeket is, - 4129 fajt, Fuss pedig Flora Transilvániae excursoria czimü munkájában 
csak a vadon termöket számitva, 3408 fajt sorol elő Erdély virágos növényeiként. 

Az általam a Szekás völgyében észlelt és itten elő sorozott virágos növények száma < 89, - e sze
rént ezen kis téren egész Erdély növényeinek egy ötöd részénél több található. 

Erdély madarait Gf. Lázár Kálmán 291 fajra teszi általa kiadott Erdély madarainak jegyzéké , 
ben, ezekbiil pedig 206 faj kevesek kivételével rendesen fel keresi a Székás völgyet - és ezért mind 
virányát mind madár faunáját e kis völgynek elég gazdagoknak véltem arra, hogy előadott igénytelen 
ismertetésem tárgyát képezzék. 
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A Mátra növényföldrajzi vázlata. 

Vrabélyi Mártontól. 

A Mátra egyik részét képezi ama hegyrendszernek, mely a Tiszavidék nyugati részén magaslik 
fel, s a magyar alföldet két nagy medenczére, t. i. a pozsonyi és pesti medenczékre osztja. E hegyrend

. szer, melyet legczélszerübben középmagyarországi hegyvidéknek nevezhetünk, a Kárpátokat az Alpokkal 
füzi össze, s többé kevésbbé szembetünőleg elkülönzött hegycsoportokból áll, melyek egy, északkeletről 
délnyugatra huzódó vonalba sorakoznak s Esztergom és Vácz között a Duna medre által két, északi és 

, déli félre szakasztatnak. A legészakibb csoportokat képezik a. Bükk és Medves, ezekre következik a 
.Mátm, azután a Cserhát, Nagyszál és Magusta, továbbá a Dunán túl Pilis és Vé1·tes, s végre délen a Bala
ton nyugati részén a Bakony. 

Mind ezen csoportok közt, legjelentékenyebb magaslatai által, a Mátra tünik ki. A Saskő 2910, 
- a Galya 3049, - és a Kékes, mely nem csak a Mátrának, hanem az egész középmagyarországi hegy
ségnek legmagasabb orma, 3066 bécsi lábnyira emelkedik a tengerszint felett. Ha bár e hegyek általá
nos magassága, a Kárpátok ormainak magas8ágához képest, jelentékenynek épen nem mondható, mind
azáltal a Mátra mégis nem csekély benyomást gyakorol a szemlélőre főleg az által, hogy a sokaságból 
majdnem minden átmenet nélklil, mintegy hirtelen tolakodik fel, s minthogy a Mátra tövével közvetlenül 
határos alföld alig 400 b. lábnyira fekszik a tenger felett, e szerint eme hegyek viszonylagos magassága 
2500-2600 b. lábnyi, tehát ily viszonyok közt még mindég eléggé jelentékeny mérvet ér el. A róna 
fölötti eme közvetitlen kiemelkedésénél fogva a Mátra az egész messze környéket uralja, s ormai derült 
időben, nemcsak az egész felső tiszai lapályról, hanem a budai hegyekről is tisztán kivehetők. 

A Mátra hozzávetőleges határát nyugatról Pásztó, északról Pétervására, keletről Eger, s délről 
Gyöngyös jelölik. A hegytőnek gerinczezete s vizválasztó vonala nyugatról keletnek huzódik s trachit
és trachitszivagból áll. A hegység tövét özönvizi ( diluvial) agyagképződmények borítják. A geriuczről 
északi s déli irányban számos forráscsatorna vonúl a hegységen alá. A keleti szárnyról s a déli lejtőről 
alá folyó patakok a 'l'arna folyóban egyesülnek, a nyugati ágazat csermelyei pedig a Zagyvába torkol
lanak, mely végül a Mátra összes vizeit a Tiszába vezeti. 

A Mátra magaslatait legnagyobb részt erdőség fedi. Az árnyas lejtőkön s a magasabb hegyháto
kou, minden más fanemüek fölött a bikkfa uralkodik; a napsugaraknak kitett ruéljebb területen azonban 
vegyes erdők diszlenek , melyekben a völgyek tulnyomók, de ezek közt nagy számmal másnemü 
lombfák is, nevezetesen Carpinus Betulus L; Populus tremula L, Betula alba L, Sorbus torminalis Crtz, 
S. lanuginosa Kit, Pyrus communis és Malus L, Prunus A vium L, Fraxinus Ornus és excelsior L, Acer 
campestre, platanoides és Pseudoplatanus L. találhatók elvegyülve. 

A bükke1·dők, bár sajátságos, egészben véve mégis meglehetősen szegény viránynyal birna~. Majd
nem cserjétlenek, s a növények, melyek az erdőtalajon sivar lombozat között tenyésznek, többnyll"e cs?
portokba vannak egyesülve . Mint különös diszei e btikkerdőknek a Lychnis diurna Sibtbp, Lunar1a 
rediviva L, Convallaria verticillata L, Symphytum cordatum W. K. emelendők ki. Ott, hol e bükkerdökön 
hegyi patakok csörgedeznek át, Chrysosplenium alternifolium L., Impatiens Noli tangere L., Circaea lu
tetiana és Rosa alpina L. is lelhetők. 

Eme bükkerdőkét, ugy gazdagság, mint sokszerűség s változatosságban jóval túlhaladja a vegyes 
tölgyerdők viránya, melyek, a btlkkerdökkel ellentétben, főleg tisztás helyeiken cseplyékkel dúsa~ átvan
nak szőve. E cseplyéket leginkább Viburnum Lantana L., Ligustrum vulgare L. Acer tatancum L., 
Evonymus europaeus L., és verrucosus Scop, Rhamnus cathartica és Frangula L„ Crataegus oxyacantha 
L„ Sorbus Aria Crtz, Rosa pumila, Rosa spinosissima L„ Prunus Chamaecerasus Jcq, Prunus spinosa L., 
Cytisus leucanthus WK. stb. képezik, melyek közt helyenkint a ritka Spiraea oblongifolia WK. bokrait is 
szemlélhetni. Eme tölgyerdőkben a fünemüek száma is sokkal nagyobb, mint a bükkerdökben, és sok 
csinos növénye a Mátrának, minő pl. a Lychnis cornaria Lmk, Silene viridiflora L, Dianthus collinus WK, 
Bupleurum longifolium L., Waldsteinia geoides Willd, Helleborus purpurascens WK, e tölgyerdőkben 
tenyészik. 

A ?·éteken, melyek az árnyas lejtőkön s a hegység felsőbb ?'észein az erdők között terülnek,~ polyvás-
Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 3 6 
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félékből (glumaceae) k!válólag a ~arex mo~tana L:, mint legj~llemző~b, vagyon. e~tei:j~dve .. E r~tek 
egyszersmind több érdekes ko~bo~teléknek 1s. (Orch1deae) te~)'.eszhely~1, . s ezenk1vlil i:neg az itt. előfor
duló Viola stricta Hornem, Trifohum pannomcum Icq. Laserp1tmm lat1fohum L., Gent1ana cruc1ata L., 
Hypochoeris maculata L., és Lilium Martagon L. által is jellemezvék. 

A tölgyerdők te~·ületébe eső, inkább számz dteken a Carex humilis Leyss. uralkodik. Itt a kosbor
félék ritkák e'llenben találhatók ugyan itt ismét nagyszámu más, még pedig némely részben igen ritka 
növényfajok melyeknek sorából ktilönösen a Dant.honia provincialis DC., Veronica spuria L., Melampy
rum barbat~m WK., Galium pedemontanum All., Adonis vernalis L., Trinita Kitaibelii M. B., Inula cor
data Boiss. és Medicago prostratát Icq. tartom kieruelendöknek. - Helyenkint e rétek sziklás részletek 
által vannak megszaggatva, s e szirthágókon Iris pumila L., Molinia scrotina. M, K. Xeranthemum cylind
raceum Sm. Crupina vulgaris Pers, Phyteuma canescens WK., Ferula Sadlenana Ledeb, Sedum matrense 
Kit, Arenaria graminifolia Willd, Aconitum Anthora L., Poa sterilis M. B., Allium fallax Schult. lelhetők. 

Összehasonlitván a. 1'dátra vfrányrít a középmagyai·or,yzági hegység többi csopr>rtjainak .ftodl:J'ával, köz
tök kétség kívül a legnagyobb összhangzat tünik elö. A növénytenyészet jelleme ugyauis a Mátrában 
ép olyan, mint a délibb fekvésli hegycsoportokban, s itt átalán ugyancsak oly réteket s erdőalakulatokat 
lelhetni, minők a váczi, esztergomi, budai. csákvári s balatonmelléki hegyek magaslatain elöfejlettek. 
Részletesen véve azonban mindenesetre mutatkoznak némely eltérések, igy pl. a Mátrában hiányzanak né
mely déli fajok, melyek már a budai, visegrádi s váczi hegyeken eltei:jedésök északi határát érik el, 
ilyenek a Sternbergia colchicifiora WK., Allium moschatum L., Silena dichotorua Ehrh. Paronichia capi
tata Lmk. és Orobus ochroleucus WK., ellenben már itt ott a Mátrában mutatkoznak elöhavasi növények, 
minők pl. Atragene alpina L., Rosa alpina L., Orchh;globosa L., Convallaria verticillata L., és Lyco110-
dium clavatum L, melyeket a közép magyarországi hegység többi csoportjaiban hasztalan keresnénk. 

A Mátra virányának érdekessége azonban sokkal inkább emelkedik előttünk akkor, ha, a kti
zépmagyarországi hegység határain túl, figyelmünket távolabb vidékekre forditjuk s Mátránk nö?Jényte
nyészetének jellemét hazánk s Európa messzebb fekvő terü.let.einek vfrcínyjellemével hasonlítjuk össze. 

Itt mindenek előtt azon ellentét tünik fel, mely az északi és északnyugati s a középmagyaror
szági növénytenyészet közt létezik. Hazánk északi és északnyugati táján oly hegyeken, melyek a mi Mát
ránknál nem magasabbak, a lomberdők mellett kiteijedt fenyveseket is találunk, melyekben a szurok- és 
lúczfenyö uralkodik1 a hanga (Calluna vulgaris 8alisb.) csalitjai is növelvén emez erdőségek örökzöldjét. 
Szóval ama sajátszerű tenyészettel találkozunk ezekben, mely az északnémet sikságtnJ a Harczon s a 
középnémetországi hegységeken át. egész a Kárpátokig ki van fejlődve. - Ezen örökzöld fenyveseket s 
hangaboritott térségeket, melyek Németországban, sőt még a kis Kárpátokban is oly ' feltünöleg szere~ 
pelnek, a Mátrában, valamint általán Középmagyarországban hiában keressük, habár a Mátra magaslatai 
a 3000 lábat haladják. A középmagyarországi hegyvidéken a tobozfélék közül vadon csupán a fenyti 
borókát mutathatjuk fel, s a mit még a tülevelüek közül itt találni, az korán sem vadon tenyésző, hanem 
müvelés által diszlő növénynek tekinthető. A fenyveseket azonban nálunk tölgyfajok erdőségei helyet
tesitik, s az örökzöld hanga hiányát számosabb alacsony cserjék s félcserjés növények pótolják, melyek 
nyugaton hiányzanak pl. a hüvelyesek és rózsafélék. Mi tehát itt egy egészen más t. i. keleteui·opai vi
rány ter·én állunk, s valóban nem csekély fontossággal s érdekkel bir reánk nézve, a nyugat- és keleteu
rópai virányterületek eme, hazánkon átvonuló határát különös figyelemmel kisérniink. E határt legkivá
lóbban a tulajdonképi szurok- és luczfenyvesek vonala jelöli, mely Pozsonytól Nagy-Szombaton át Nyitra
megyén, s innét Körmöczön és Lőcsén keresztül, tehát egészen a középmagyarországi hegyvidék irányá
ba huzódik végig. K(irülbelül 100 növényfaj, mely a Mátrában még elöfordúl, eme határvonalat nyugat 
felé már nem lépi át, míg ugyanm;ak e növények kelet felé mind sürübben tenyésznek s pl. Erdélyben
Bánságban stb. sőt helyenkint Dalmatia és Isztriában, de az Alpok déli szegélyén is a leggyakoribb s leg
elterjedettebb fajok közzé tartoznak. E mellett különös figyelemre méltó, hogy eme keleti s déli Európa 
virányába tartozó növények tenyészhatárvonalai, épen hazánkban, mintegy összehalmozódnak s földövek 
szerint csoportosulnak. 

Eme növények egyik csoportja, melyből, mint föképviselöket, a;1, Andropogon Gryllus L., Cepha
laria transsylvanica Schrad, Hesperis tristis L., Dianthus collinus WK., Trifolium pannonicum lcq, és 
Acer tataricum fajokat emelem ki, tenyészkörével egész a nyugoteurópai fenyvesek közvetlen határaig 
kiterjed, tehát még Hont, Bars, Nyitra és Pozsonymegyékben, azaz, középmagyarországi hegységen túl is 
elöfordúl; mig egy másik csopoi·t tenyészete nyugat felé ama hegyvonalban határolódik, mely a Mátrától 
kezdve a Magusta, Cserhát, Nagyszál, Pilis és Vértesen át egész a Bakonyig huzódik. E növények 
pedig, föleg a Mátrára nézve, klilönös érdekkel birnak, miért is megérdemlik, hogy itt névleg felemlittes
senek, u. m. Fraxinus Ornus L., l\folica altissima L., Inula cordata Boiss., Xeranthemum cylindraceum 
Sm, Crupina vulgaris Pers, Carduus collinus WK., Crepis rigida WK., Phyteuma canescens WK., Scutel
laria altissima L., Ferula Sadleriana Ledeb, Sedum matrense Kit. Rannnculus pedatus WK. Ranunculus 
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polyphyllus WK., Helleborus purpurascens WK., Arenaria graminifolia W. Mönchia mantica ~artl. Silene 
viridiflora L. Spiraea crenata L. Cytisus leucanthus WK. Poa sterilis M. B. Aegylops caudata L. 

Ezen növényekre nézve tehát a Mátra képezi ama korlátot, melyen tűl azok észak-nyugat felé 
tenyészni teljesen megszllnnek, s ennél fogva azok hegységünk flórájának kiválólag jellemz8 növényeikent 
tekintendők. · 

Emlitésre méltó ezenfelül, hogy ama sikságon, mely a Mátra tövétől a Tisza felé terjed, ismét 
nem jelentéktelen száma fordúl elő oly síkföldi növényeknek, melyek· e síkon túl, észak-nyugat felé szinte 
nem tenyésznek, melyekre nézve e szerint a Mátra hasonlag tenyészeti határsánczot képez. Ilyenek ki
válólag: Beckmannia erucaeformis Host. Linosyris villosa DC. Crambe Tataria Jacq. Trit'olium vesicu
losum Sav. és Astragalus virgatus Pall. 

Ha már most e n{ivényeknek, melyeknek tovaterjedését észak-nyugatfelé a Mátra zá1:ja el, to
vábbi tenyészkörnyékét kutatjuk, e tekintetben, mint már fenebb emlitök, Európa keleti s déli részeire 
vagyunk utalva. E növények közül némelyek, mint pl. Crupina vulgaris Pers. Fraxinus Ornus L. Xe
ranthemum cylindraceum Sm. egyidejűleg találhatók déli Francziaországban, az Alpok déli szegélyén s 
Olaszországban is; mások, minők a Ranunculus pedatus WK. és Carduus collinus WK. déli Francziaor
szágban s az Alpok déli szélén hiányoznak ugyan, de Dalmátiában elöfordűlnak, s innét Horvátországon 
s a Balatonvidéken át egész a Mátráig folvonúlnak ; egyéb növények legtöbbje azonban, minők pl. Melica 
altissima L. Spiraea crenata L. Cytisus leucanthus WK. Poa sterilis M. B. Phyteuma canescens WK. 
Crepis rigida WK. Beckmannia erucaeformis Host. Linosyris villosa DC. Crambe. Tataria Jacq.. Astrag.alus 
virgatus Pali. délkeleti Europa virányába tartoznak s tenyészkörnyékök Podoha - Volhyma - Knm s 
Volga vidékeire terjed ki. · . . 

Hogy Dél-Europa s a mi északi vidékeink Flórája között emez összhangz3:t mutatkozik, a?bol • 
magyarázható, mivel a1. illetlí növények oly természetnek, melyek tenyészetökhöz mmdenek e}őtt nya1:0~ 
át igen magas hőfokot igényelnek, s a mi belföldUnkön nyár derekán épen oly hömérséket talalnak, mrno 
Dalmátia s Olaszországban észlelhető. - Hogy azonban e déli növényfajok száma nálunk nem na:gyobb, 
egyszerűen abból értelmezhető, mert nálunk a forró nyárszakra aránylag 'igen hideg tél következik! m?
lyet a legtöbb déleurópai növény ki nem áll. Innét van, hogy az örökzöld cser, _myrtusz, boro~t~an es 
olajféléknek melyek Dalmátia s Isztriában széltiben tenyésznek, nálunk nyoma smcs, mert e novenyek 
ne~ csak m~leg· nyarat, hanem enyhe telet is kívánnak. E szerin.t a_fönebb elösorol.t .növé~~ek,.m~lye~
nek a mi Mátránk képezi nyugati tenyészh~tárát. s melyek egy1deJUleg Európa. dehbb videkem is el~
jönnek, mindenekfölött oly természetüek, melyek egydszt tenyészetökhöz igen meleg nym·at követelnek, de mas 
részt reájok a hidegebb tél ái·tólag nem hat. , . , . . . . . . . 

E növények tenyészeti viszonyaiban tehát a földsegi eghaJlat ( contmentale Chma) . nydvan.ul, ~1-
ként ez legközelébb nálunk belső Magyarországon, a hő nyarak s ke~ény telek ~~ltozása1ban, m~r eleg 
jelentékenyen érezhető, mely azonban főként Oroszországban, Volhymában, Podohaban stb. ~eg elesebb 
ellentétben lép fel. Ebben leli azonban megfejtését ama feltunlí öszhangzat is, melyet a m1 flór~nk s a 
volhyniai s podoliai vhány közt tapasztalhatni, melyek Középmagyarországgal egylltt egyazon t. 1. a ke-
leteuropai viránytérbe tartoznak. . 

Hogy eme keleteurópai virányterUlet növényei tov~bb nyugat felé . nem .terjedne~, oka az: mert 
ott már hiányzik ama jelentékeny hőfok, mely nálunk a nyar forró.bb szakaiban Jelentkezik. Hogy e}len: 
ben a nyugateurópai viránytér növényei, melyek már Pozs!my, J;l'yitra, Bars és Hont.megyékben ~en~eszm 
megszllnnek, hozzánkig nem terjednek, leginkább onnét fe.1thetm meg, hogy azon nyugateurópa1 vir~n~
tért jellemző növények, minők pl. a hanga (Calluna) és a fenyU (Pinus) tenyészere.i.ök korlátoltság~nal 
fogva a szárazság ellenében igen érzékenyek, s ennek következtében a ~záraz forró evszak?kban, milye
nek nálunk nyár derekán rendszerint elöfordúlnak, tönkre mennének,, m1g Nyugll;teurópa hüsebb, de egy-
szersmind nedvesebb éghajlatában kitunőleg tenyész~ek s mes~zet~~·ületeket bon~nak e.l. . . . . . 

Ezekben ugy vélem, Uraim! habár csak futolagosan 1s, korvonal?ztam Jellemet es saJatossag~1t 
ama hegység növénytenyészetének, melynek árnyaiban a ten~ész~t baráta~ s !1' ~ermészett~dományo~ fol
kentjei ma, a magyar tudományosság egyik évi Unnepé~yét .uhk, kiket be~eJezestil ezennel hsztele.ttelJese~ 
fölhivni bátorkodom, a mátrai flóra legérdekesebb növenye1böl általam imezennel bemutatott peldányok 
szívélyes megtekintésére. 

36* 
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A Malpighi-féle edények, vagyis a · rovarok epe és húgy elválasztó 
szervei. 

Boncz-, élet- s:i.övettani értekezés. 

(Két színes nyomatú táblávaL) 

Dr. T_hanhoffer Lajost6l. 

I. 

Történelmi rész. 

A nagy Malpighi fedezte fel 1669-ben ezen edényeket a selyem lepe hernyójánál; ez edények 
azontul nevéről neveztettek el ; de téves nézetben volt működésükre nézve, mert tejedényeknek tartá 
azokat, mig később vele egy\i.tt Lyonet azon véleményben volt, hogy ez edények, mint vékonyabb mellék 
belecskék a bélhuzam tartalmát felveszik, és azt a zsir-testek s vérhez vezetik. 

Swammerdam nem mert határozni arra nézve, hogy mire szolgálnak az emlitett edények, s téve
sen vak beleknek, bolyhos vak edényeknek nevezé el azokat. 

Ramdohr, ki már az edények különféle benyilásaira is tekintettel volt, nem késett felkarolni Cu
vier azon állitását, hogy ez edények epét választanak el. 

Car-us 1), Posselt, Treviranus, Dufour, Cuvier-rei fogtak kezet. 
Gaede 2) tanár 1819-ben ugy nyilatkozott, hogy ezen edények működésre nézve a felszivódási 

edényekkel egyenértéktlek, s ezt az által igyekvék bebizonyítani, hogy a bombyx trifolii hernyóját cin
noberrel etetvén, ez edények is megteltek cinnoberrel. 

Renggm· volt első, ki 1817-ben azt penditette meg, hogy a malpighi edények hugy kiválasztásra 
rendeltetvék, támaszkodván vegyvizsgálatára, melynél fogva a malpighi edények tartalma vilsavas s 
szénsavas mész mellett jókora mennyiségtl hugysavas ammoniumot tartalmazott volna. (?) 

Először Brugnatelli és Wurze1· (1815-1818) a bombyx mori-nál tették e vegyvizsgálatot, ké~öbb 
Chevreul és Audoiiin más rovaroknál (Melolontha, Polistes, Lucanus) hasonló észleleteket tevén, terJesz
tették Rengger tanát, mely azon· időpontban csaknem általánossá kezdett lenni. 

Meckel 1826- ban közölte kisérleteinek eredményét, s egészen uj tannal látszik fellépni , t. i. a 
malpighi edények benyilási helyét, előbbi vizsgálók véleménye ellenére a végbélbe tette, a miért is Du
Jour a párisi academiánál tartott értekezésében öt kárhoztatta, mint olyat, ki több jeles természetbuvár 
jellegzö észleleteit, s azon tényt, miszerint számtalan rovarnál az epe edények csak ott nyilnak be egye
dtil a tápcsöbe, hol a táp - tápnyává változik, - megvetve, mint kiüritö edényeknek, - a végbélbe he
lyezte benyilásukat. Igy Meckel, s az előbbiek összetett véleménye szülte aztán - Dufour szerint -
a:i:on physiologia ellenes tant, melynél fogva a malpighi edények hugy-epe (urino-biliaire) elválasztó mű
ködéssel bírnának. 

Többen, kikről Dufour élesen megjegyzi, hogy csak ugy kapnak az ujdonságon, mint Tiedemann, 
Milller s mások, - Meckel után azt állitották, hogy a malpighi edények egy időben epét s hugyot válasz
tanak el, amazt emésztésre, emezt pedig kiüritésre. 

Audouin 3) szintén kettős működést tulajdonita a malpighi edényeknek, s ennek bebizonyitására 
az agancsárt (Iucanus cervus) hozza fel például, s azt állitja, hogy az emlitett rovar malpighi edényeiben 
hugysavas jegeczeket is talált s igy ö is hódolt a kettős hugy-epe (urino biliaire) működés elméletének. 
De, mint Dufoiir gűnyosan me~egyzi, a példát épen roszul siker~llt válas~tania Audouinnak, m~rt szer.inte 
az agancsár épen azon rovarok közé tartozik, melyetmél egyátalJában k1 van zárva a végbéh beny1lás, 

1) (Traité d' anatomie compareé, traduit par Jourdan. Tome II. pag. 254. ) 
2) (Physiologische Beme1·kungen über die sogenannten Gallengefasse der Insecten \Nova ncta Acad. Caes. Leopold. -

Carolin. X. 2. p. 325 ff.) 
3) (Annules de .~ Scienc. natur. ·deuxieme Série (tom. V. pag. 129) 1836.) 
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hanem edényeik egy helyen nyitnak be - az emésznye gyomornál - a tápcsöbe, hurkot képezve, mely 
eset egészen kizárja - Dufour véleménye szerint, - a hugy elválasztó (kitlritési) tehetséget. 

Audouin után Duvernoy M. tanár, 4) Lacordaire ó) és többen szintén kettős működést tulajdonitá · 
nak a malpighiféle edényeknek. 

Leydig 6) munkájában a gerincztelenek epe s hugyedényeiröl szólva ugy nyilatkozik, hogy ö a 
malpighi edények, s malpighi edények közt ugyanegy egyénben ktilönbséget talált. Szerinte ugyanis. a 
malpighi edények nagyobb része sárgás szinti, mig kisebb része fehéres. Amazokat epe, emezeket pedig 
hugy elválasztóknak tartá, a nélkül azonban, hogy vegyszerek által igyekezett volna az epének jelenlétét 
kimutatni, ámbár a bugyra nézve annyit állit, hogy hugysav jegeczeket - de nagyon keveset, - lelt a 
malpighi fehér edények bensejében. Sőt igyekszik kimutatni, hogy szövettanilag is ktilönböznek a mal
pighi kétféle edények egymástól. Leydig továbbá bevallja, hogy kisérletei még nagyon csekélyek a 
gazdag rovar világhoz képest, s noha még a malpighi edényeknek bélcsöbei benyilási helyeit részletes 
kutatásai alá nem vette, bátor nyilvánitani, hogy az u. n. malpighi edényekben a hugyon kivül még más 
váladék, - valószintlleg epe is választatik ki és el. 

Stmus kétféle malpighi edényt ir le a csereblilynél, 4 edényt epe, kettőt pedig hugy elválasztók-
nak tartván, mely utóbbiakról ö, valamint Leydig is azt hiszi, hogy azok a v~gbélbe nyilnak. . 

Filippi ·s többen azon nézetben voltak, hogy ugyanegy edény választJa el a hugyot s. epét is .. 
Legtöbbet tett a malpighi edények beny~lási viszonyain~k felismerésére Leon .J!uf 0W1· .;), k1 3~ 

érdekes ra.jz9,t is közöl értekezésében, ~elyet. Párisban az academ1ában ta.rtott nSur .le ÍOI~ des ~nsectes 
czim alatt. O az egyszeres - gyomQn beny1lást, - s csak kevés r.ovarnal .a végbéht, - ismeri el, s .azt 
állitja, hogy azok, melyek a gyomorba nyílnak, epét, a végbélbe nydók pedig nem hugyot, hanem bizo
nyos védanyagot mint p. o. a hártyaröplleknél a méhek, - mérget választanak el. 

Állitja t~vábbá hogy azon edények, melyek a végbél felé sietnek, nem is nyilnak abba (vég-
bélbe), csak oda erősitt~tvék; e v_éleményben van Posselt is. . . . . 

De zavarba jő Duföur, m1dön oly rovarokról szól, melyeknél csa.k vegbé.h ~eny1lást talalt, hol 
csupán kiltrités, - s igy hugy, vagy mint ö állitá, - védanyag, nem pedig epe k1tlntés lehetne, s hogy 
kimenekli.ljön, azt állitja később, hogy ezen rovaroknál épen a végbél előtt, - epe hólyag alaku része 
van a tapcsőnek, melybe az edények nyilnak, s az epét kiöntik, nem pedig a végbélbe. 

Basch Samu S) „vizsgálatok a keleti csó~á~ (bla~ta orientalis) bélcső s .h~gy elválasztó rendszer.e 
fölött" czimű német értekezésében, csak bugy k1valasztast enged meg a malpb1g1 edényeknek, noha raJ
zából valamint magyarázataiból is kitilnik, hogy épen a blatta orientalisnál, a gyomorba, vag!is oda 
nyiln~k az edények, hol még felszívódás for~~l elő! hol a ~áp tápn)_'áv~ v~ltozik.. Basch . semmi ~s~t~e 
sem ismer el mint maga is nyomatékosan k1Jelenti, - kétféle malp1gh1 edenyt, mmt Leydig, mely alhta· 
sát mint Ba~ch maga mondja, - Kölliker is kimondá Leydig ellen. . 

' Ve1·loren 9) 1843-ban a sphinx ligustri (fenyő szender) hernyója edényeiben lóhugysavat (ac1dum 
hippuricum) talált. . . . · h. "l 

Davy 10) a tökéletes rovaroknál hugysavat, alcá1knál pedig lóhugysavat talált a malp1g 1-te e 
edényekben. . _ 

Köllike1· 11) lóhugysavat nem lelt, hanem szerinte az edények legm.k~bb 1) hugysavas natront, s 
hugysavas ammoniakot gömbölytl magvakban,. 2). oxalsavas meszet, s 3) vilagos halvány golyókat tar
talmaznak, mely golyók szerinte lehetnek lenem Je9eczek. 

Schlossberge1· t 2) oxalsavas meszet talált; mialatt 
Schwm·zenbm·g 1a) hugysavas natron s hugysavas ammoniák mellett finom szemcsében előjövő 

lenciot lelt. . . Gl' 
Legujabban Gerstaeckm· 14), Bronn álattani művéne~ hű folyta:ÓJ~ ~867-ben az ötödik kötet'? ie-

derflissler-Arthropoda" czimü füzetében 7 lapon át tárgyalJa a malp1gh1-fele edényeket, sok szerzőt hoz 

•) (Lecons d' anatomie comparée de G. Cuvier, deuxieme ed ition, Tome V. pag. 357. 1837. et tom. VII. pag. 
617. 1840.) 

b) (Introduction a l' Entomologie, tom. II. (1834.) . . _ 
6) (Lehrbuch der Histologie des Mensche_n und _der Th1ere, 44-ter Absclm1tt 42a.-§.-431-§.) 
; 1 (Annales de Sciénc. naturell sur l.i fo1e des msectes.) 
•) (S. Basch: Untersuchungen über das Chylopoetische und uropoetische System der Blatta orientalis mit 5 Tafeln 

(Wien 18ó8.) 
9) (van der Hoeven, Handbuch der Zoologie. I. S. 245.) . 

lO) (Some observations on the excrements of Insects (TraMact. of the entomolog Soc, of London. 2. seri. III. pag. 18 ff.) 
11) (Verhandlungen der. physical. ~edi~in. Gesellschaft zu Würzburg VIII. S. 225. ff.) 
l') (Archív für Anatom1e u. Phys10log1e 1857. S. 61.) 
13) (Verhandlungen der physical. medizin. Gesellschaft zu Würzburg VIf. S. 235. f.) 
14) (G liederfü2sler ez. füzetében.) 
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fel kivált azok közöl, kik a hugyelválasztó elméletnek hódolnak ; ö is, noha ugy látszik, hogy maga nem 
viz

1

sgálta ez edényeket, hajlandó jelesebb vizsgálók után hugyelválasztási szerepet juttatni ez edé
nyeknek. 

* * * 
Eddig terjedt ez időpontig a malpighi-féle edények ismerete. Szerény vizsgálódásaim kevés, de 

talán fontos eredményei bemutatásával az e tárgybani hiányokat pótolhatni, nem vagyok elbizakodott 
hinni, s ha ezt részben tehetem is, nem másnak, mint türelmemnek tulajdonithatom, s tudós volt tanárom, 
tek. Margó Tivadar ur hálát gerjesztő jószivűségének, melylyel kész volt kérelmemre bármiben is becses 
tanácsát tanítványával éreztetni, s az utat, módot, melyek szerint vizsgálódásaim tömegéből könnyen ki
bontakozhattam, s tovább tovább haladhattam, kegyeskedett kijelölni. 

Fogadja azért legforróbb hálaköszönetem Unnepélyes nyilvánítását. 

II. 

Saját vizsgálataim. 

A malpighi edények kikészitéséröl. 

A mi a malpighi-féle edények kikészítési módját illeti, az kis gyakorlat mellett nagyon egyszerit 
és gyors, kivéve az igen apró rovaroknál. E czélra legjobb hevenyen használni az állatot, de télen, vagy 
ha nélktilöznénk eleven rovart, borszesz, vagy glycerinben tartottakat is h~ sználhatunk hasonló czélra, 
azon kivétellel, hogy a glycerin nagyon is átlátszóvá s szakadékonynyá teszi ez edényeket, a borszeszben 
tartottak pedig megkeményed vén, fölötte törékenynyé válnak, s mindkét esetben nagyon gyönge bánás
módot igényelnek. 

Én mindenekelőtt az élö rovart lenyakazom (nem akarom kinozni), azután lábaitól fosztom meg, 
melyek mozgásaikkal még a lenyakazás után is alkalmatlanok; annak utána a szárnyakat tépem le, s a 
két oldalon levö szelelő likak (Stigma) mentében fölmetszeru a potrohot finom ollóval ; ezek után a potroh
ból, mintegy ágyból, 

0

kiemelem a belszerveket, készitö csészében, lepárolt vízben, finom tűkkel kiválasz
tom a bélcsövet, s azt az öt befoglaló zsirtestektöl ecsetelés által megszabadítom. ~ mtiveletre fel~tin~ek 
már a bélcsö két oldalán a malpighi-féle edények, melyek további ecsetelés által tisztogatva (legmkabb 
a zsirtól) tűkkel könnyen választhatók kUlön vizsgálat végett. 

Azonban legtöbb rovarnál igen sok turelem s idö sztikségeltetik, mig oda jutunk, hogy szépen 
kidolgozva lássuk ez edények tápcsöbei benyilásait, ugy annyira, hogy szerencsésnek nevezhetem maga
mat, hogy több hónapos vizsgálataim alatt egy pár rovarnál sikerült ezt tökéletesen kivinnem, olyany
nyira finomak s szakadékonyak azok, kivált, ha már glycerin- vagy borszeszben, s minél tovább állottak. 

Vizsgálataimra eddig a következö rovarokat használtam: a.z agancsá1·t (lucanus cervus) ; a me-
1·ülyt (dytiscus marginalis) ; a lóférget (lótetü, - gryllotalpa vulgaris); a fűz selymfr lepéjét és bábját 
(bombyx salicis); a csib01·t (hydrophilus piceus); a fenyő szendert (sphynx ligustri) ; a zöld szökcsé1·t (lo
custa viridis); a meze·i tücsköt (gryllus eampestris); a halálfejes lepe hernyóját (a.cheronti~ atropos); a 
házi legyet (musca domestica) a lipai·is hernyóját; mindazonáltal csak 7 rovar vizsgálataival léphetek 
fel, mint biztos adatokkal, ez értekezésemben. 

]. Az agancsár (lucanus cervus) vizsgálata. 

Legelsö kisérletlil, mint legnagyobb rovaromon! az agancs~1· (lucan~s cervus) him példányán t~t: 
tem vizsgálatomat· már a második példányon tisztán kivehetöleg sikerült k1készitenem a gyomorba nyllo 
malpighi edényeke't; a végbélbe nyilókra egész hévvel várakoztam, igen nagy finoi;iiság~k, ~ön~yu. sz~
kadékonyságuk s fölötte kevés számuk sokáig várakoztattak, mig azokat, noha mar masod1k keszitme
nyemen felleltem, szépen sikertilt ki is készítenem. 

Jellegzö az agancsár mindkétféle malpighi edényénél, hogy bél csöbei benyil~suk1~ál kid~dor~d
nak, mintegy l1asat kapnak ; ilyenkor (1. az 1. Táblán, 2·dik ábrán A f-nél) a malp1gh1 edenyek fain at-
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megy a bélcső sokkal vastagabb burkába, mintegy szakadatlan folytatódik abba, ugy, hogy nem egye
beknek látszanak a malpighi edények, kifejlödésUket véve tekintetbe, mint a bélcső kitüremléseinek. 

Az I. Tábla 1-sö ábráján szemlélhető a lucanus Cervus kikészített gyomra (a), végbele ( c), ott az 
epe (b ), itt a húgyedényekkel ( d), továbbá a hugyedény jól nagyítva a 2-dik ábrán A, d nél. 

DufoU1· akaratlanul ellenkezésbe jö magával többször említett értekezésének physiologiai részé
ben az agancsárt illetöleg, hol is egyik lapon azt állítja, hogy a téhelyröpüek ( coleoptera) gyomori és 
végbéli benyilásu malpighi edényekkel birnak, s pár lappal elöbb pedig Amloicin-t szidja le , ki is azt 
merte állitani, hogy hugysavas jegeczeket talált az agancsárnál, fejtegetvén Dufour, hogy épen a lucanus 
cervus azon rovarok közé tartozik, melyeknél egy átaljában ki van zárva a végbéli benyilás (csak gyo~ori 
vau), - így tehát szó sem lehet arról, hogy hugyedényei lennének az agancsárnak; ebből egyszersrumd 
az is kiviláglik, hogy Dufour (valamint én is) a végbéli benyiláshoz köti a hngy elválasztó tehetséget, 
valamint a gyomorihoz az epe elválasztót, s mégis zavarba jö, s eltagadja, ott, hol maga elismerte a vég
béli benyilást, - a hugy jelenlétét. 

Az epeedények az agancsárnál benyitnak két oldalt a gyomor végénél, mely részén az (a gyo 
mor) behorpad, megkarcsul, elvál a r iivid s jó vastag duodenumtól, mely igen rövid vékony b~lb~, ez pe
dig a végbélbe wegy át. A gyomorba nyíló malpighi edények itt szép sárgállók, narancs, mntt-amott 
gyenge zöldesbe játszó szinüek · elég erös fallal birnak; sejtjeik közép nagyságnak, sürün szemcsézettek 
s apró fénylő sárgáló gömböcsökkel teltek (!. 1. Tábl. 3. áb;·. b.) ; a csövek lirükben sárgáló fo~yadékot .s 
zsircseppekhez hasonló apró fénylő sárga gömböcsöket tartalmaznA.k. A gyomorba e rovarnal 4 malp1-
ghi edény nyilik (l. I. Tábl. l. ábr. b-nél.) . . .. 

A végbélbe két edény benyilását vettem észre, melyeket szépen .k1dolgoz~a szemlelhetunk (~ . . I. 
'Iábl. 1. ábr. d-nél. ) Midön ez utóbbi edények a végbélbe (c) nyilnak, szmtén, mmt a gyomorba: ~yilok 
kidudorodnak (2. ábr.), mintegy hasat kapnak. Ez edények fölötte fehérll.ík, sokkal 3:P~óbb seJtlt~k ~ 
fönebbi edényekein~l, lirükben sok helyt összesereglett szemcsékkel megrakodottak, k1valt a v~gbelbe1 
benyilásnál előforduló dudornál; e szemcsék nagy nagyításnál könnyen felismerhetők hugysavas ,J~gecz~
kül (!. 1. Tábl. 2. ábr. A. t'-nél.) Ez utóbbi edények a gyomorba nyilóknál nagyobb üriiek, ~agy1s ten
mésebbek, falaik is vastagabbak, s ugy tüonek fel, mintha több rétegl\ek volnának ; a Leyd1g által f~l
emlitett k ötszöveti magvakat csak sejtenünk kell ez edények falaiban, valamint az ezen edényekhez Já-
ruló idegeket se voltam oly szerencsés észlelhetni. . . . . . . 

El nem mulaszthatom megemlítenem ez alkalommal, hogy a vegbelben a malp1gh1 edeny beny1-
lása alatt, ki8sé lejebb számtalan koczka s pyramis alaku hugysavas jegeczeket találtam (1. I. Tábl. 5. 
ábr. b-nél.) . 

Szépen láthatjuk továbbá az I. Táblán '..!-dik ábrán A-nál, hogy onnan kezdve, hova az also, 
vagyis a hugy elválasztó malpigbi edények benyilnak, a bélcső hosszukas! gön:bölyded bo~ol.!.~~erU el
választási sejtjeit (e), melyek a bélcső falán belül foglalnak a tápcsö többi részen ?el:yet, !1elkuloz.1, mely 
lelemény azt látszik erösiteni hogy a végbélnek azon része, melyet az alsó malp1gh1 edenyek valaszta
nak el a tápcsönek ezen edé~yek fölötti részétől ·- csak kiürítési táska; mig ama felsőbb részben még a 
felszívódás organumai szerepelnek, addig a bélcsö ezen végbéli része a rovaroknál nem szolgál egyébre, 
mint a fe!esleges s kártékony anyagok meggylllemlése - fentartása, s végre kiUritésére. . 

Erdekesnek találom eo-yszersmind képét adni egy gyUledéknek, melyet a végbélből (lucanus-eból) 
vettem górcsö alá, s mely szer~es részek s számtalan jegeczböl halmozódott össze (l. I. 'fábl. 4. ábr. A-B-
nél), mely jegeczek nem egyebek bugysav jegeczeki;iél. . _ . . . . 

A szinezet valamint az iirt kitölti'\ anyag mivoltára, az elvalasztás1 seJtek nagysagara stb. ?ézve 
is, nem különbözn~k-e az aganrsár (lucanus cervus) gyomori s végbéli benyilásu malpighi edényei egy
mástól ? 

II A merül,y (Dytisciis marginalis) vizsgálata. 

A dytiscusnál sokkal szembeszökőbb ezen különbség. E rovar gyönyörü emésztö késziil~kkel 
van ellátva. Hártyás - vagyis elögyomra (l. I. Tábl. G. ábr. a-nál), mely kehely alak.u testen ül ( ~), 
c:tafatos, bolyhos emésznye gyomra (b), mely gyönge kellemes sárga szinezetü, valamrnt cluodenumJa 
(d.), mely igen hosszú vékony bélbe (e) megy át, s végre a vékony bél végénél, a vastag bél (g) kezde-
ténél egy oldali nagy kitágult hólyagszerű tömlője (f.) mind oly finomak s sz~pek. . . „ 

Gyomorba nyiló edényei szerfölött világosak (l. I. Tábl. tl . ábr. h-1; ~ 7. abr. b-~él) attetszok, 
finomak, falai gyengék. KUlönös vigyázatot igényelnelc ezek, mig sikerlH benyllásukat mmden m~.gs~a
kadás nélkül észlelhetni. Négy ily gyönge edény nyilik a bolyhos - szabad szemre pelyhes csokent. 
feltunű finom duodenum végébe, hol ez az igen hosszú vékony bélbe megy. E négy edény körkörösen 
egymástól egyenlő távolban Játszik az emlitett tápcsö részletbe nyilni, s felfelé haladva több tekervényt 
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képezve a számtalan apró kitUremléssel ellátott u. n. chitines gyomorhoz tapadnak (!. I. Tábl. 6. ábr. 

b-nél.) A sokkal nagyobb számu s kivált emésztés után igen sötét barnán, néhol rózsaszinű szemcsék~el 
(l. I. Tábl. 6. ábr. ~s 8. ábr. a-nál) tar~ázott edénye~ benyilási. helyeit mutatja az I. Tábla 8'.dik ábráJa, 
melynél a már emhtett hólyag alaku taska (f) magaba fogad.Ja a hosszu vékony belet, melynek falá~ 
párhuzamosan halad 3 vagy 4 ilyen edény, (a) erősen tapadva a vékony bél falához egy pár vonalny1 
magasságig felfelé, mig aztán eltérve összevissza tekerözve kusznak fel a hosszú vékeny belen. Látható! 
hogy ezen alsó malpighi-féle edények követik a vékony belet annak legalsó részeig, egész a bólyagszerli 
táskáig, mig itt a vékony béllel együtt megsztinnek. E körülmény valószinűvé, söt csaknem bizonyoss~ 
teszi, hogy ez alsó malpighi edények e táskába öntik tartalmukat, legalább más benyilási helyet semmi
kép sem sikerült fellelnem. 

Nevezetesnek tartom a dytiscusnál elöjövö ezen hólyagot. Ilyest Dufom is megemlit sokszor 
idézett értekezésében, melyben bevallja, hogy öt, valamint Ramdohrt is zavarba hozta ez eset, midöo e 
hólyagnak működéséről akartak maguknak tudomást szerezni. Dufour 1830-ban kiadott munkájában 15

) 

e hólyagot epehólyagnak (vesicule biliaire) nevezte el; de későbbi értekezésében 1s) bevallja, hogy elöbb 
tévedett, s most már megerősödve sokszoros vizsgálat által belsö alkata s összeköttetésénél fogva meg
elégszik, csak a bélcső hólyagszerű táskája vagy tömlőjének, kit~gulásának tartani e hólyagot. _Du~our 
több rovarfajt emlit, melyeknél észlelte ezen bélcső kitágulást. En eddig csak a dytiscusnál (6-d1k abr. 
f-nél) láttam ilyest. Ezen a gyomornak bólyagszerli kitágulása nevezettel részemről nem vagyok meg
elégedve, én kiüritö táskának nevezem el, s azt hiszem, jogosult is ez elnevezés, mert ebbe ürül ki az alsó 
malpighi edények bennéke. . · 

Ez utóbbi edények, mint már fönebb láttuk, szintikre nézve változók, chameleon természettiek; 
ugyanegy egyénben különféle időszakban, éh állapot s jóllakáskor különféle szinliek lehetnek. E körli~
ményt onnan állithatom, mert ugyanegy edényben uszkáló, s mindnyájan béka porontyokból élödö dyti
scusoknál, midön különféle időszakokban öltem le azokat, különböző szinti alsó malpighi edényekkel bir: 
tak (mig a felsö vagyis epét tartalmazó edények mindig világos sárgák voltak); mig, h::1 épen egys~er~·e1 
jóllakás és emésztés után öltem több egyént le , akkor ez utóbbi edények egyenlő szmE>zetueknek tlm
tek fel. 

IIL A l6/éreg (gryllotalpa vulgaris) vizsgálata. 

Leydig, midön azt állitá, hogy kétféle malpighi edény volna, melyeknek egyike epét. másika 
pedig hugyot választ el, a gryllotalpá·n kezdé meg vizsgálatait. E rovarnál azt találfa, hogy két egy
mástól különböző edénye van, benyilásaikról azonban (mint szintén más általa vizsgált rovarnál sem) 
mitsem szól. 

E rovarnál a gyomori malpighi edények (1. II. Tábl. 9-dik ábr. C) bennékében a sejtek alig lát
hatók, az edény barnás sárga folyadéku, s meg van rakva szemcsék, s az előbbi rovaroknál felemlitett 
sárgáló gömböcsökkel. Az edény falainál vilá.gosabb, s ugy tllnik fel , mintha két oldalt szalaggal szege-
tett volna be (1. II. Tábl. 9. ábr. C.). . 

A végbéli malpighi edények igen fehéren tűnnek fel, (1. II. Tábl. 9. ábr. A-B), finom szemcse
zetuek, s közepükön rr.integy olvasószerűleg összefüggő, kétszerstilthez (bisquit), majd meg tojáshoz ha
sonló, vagy kerekded, barna szinű, erős fénylő, kettős körvonalu fallal biró képletek töltik ki az ürt . . m~
lyek valószinüleg nem egyebek gyüledékeknél (concrementum) (1. II. Tábl. 9. ábra A-nál). Azonk1vül 
több ilyen edényben, söt legtöbben, mintha e gytiledékek kiürültek volna belőlük, alakjukat azonban oly 
módon, mintha kemény tárgyat, például viaszba vagy· gypsbe nyomnánk bele, - ott hagyták volna az 
edények bensejében, - úgy tlinnek fel. Ezt könnyebben hiszem rajzban érthetővé tenni (1. II. Tábl. !l 
ábr. B. a-a-nál.) 

Leydig szövettani munkájában ez utóbbi edények falait, szép négyszögletli sejtekkel. kitölt~e 
rajzolá le, melyekről azt állitja, hogy finom magvas bennéket zárnak magukban, azonban e se,Jtek ahg 
láthatók, annyira finomak. 

Fölötte sajnálom, hogy e rovart hevenyen nem vizsgálhatván, a pesti állattani i~tézetben hosz
szabb idö óta borszeszben tartott példányokra kelle szorulnom, melyekben, a szervek igen megkemé
nyedve, nagyon szakadékonyakká lettek, ugy hogy több péld:íny feláldozása után sem lehettem oly sze
rencsés, hogy a malpighi-féle edények benyilási 11elyeit részletesen kutathattam volna. 

1' ) Recherches anatomiques sur les Hémiptéres. 
16) Annales de Sciences naturell . . . . e. e. t. 
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IV. A füz selymér (bombyx salicis) lepéjbiek vizsgálata. 

. A fü~ selymér (bomhyx salicis) lepéjében szintén kétféle malpighi edény ismerhető fel. Ezeknek 
egy1~ r~sze világos sárga, másika pedig sötét barna. Azok, vagyis ~ sárgák, melyek a gyomorba nyil
nak, im1t.t-amott egy. oldalukon egyenletes kidudorodással látvák el, (1. II. Tábl. 11. áhr. A-nál) finom bu
rokkal b1rnak~ s sű~~n szemc.sézett sárgás bennékkel ; a sejtek igen finomak, gömbölydedek, szemcsések. 
Emezek, vagy1~ a sotét barnak, melyek a végbélbe nyilnak, csodálatos alak és szerkezettel bírnak, ugy, 
hogy e két tekmtetben egészen elütnek bármely általam vizsgált rovar malpighi edényeitöl. Alakjukat 
illetőleg a végbélbe nyiló egyes edény villaszertileg két ágra, egyegy ága ismét több ágra oszlik s agancs
szerüleg végződik, és pedig vakon, mely vak végződés különösen e rovarnál a legélénkebben kivehető 
(1. II. Tábl. 10. ábr. B-A. és 11. ábr. B). Elválasztási sejtjeik hosszuk, hasáb idomuak (l. II. Tábl. 11. 
ábr. B.-a-nál és 11. ábr. C-nél). Az edény belsejét, sűrűn egymásra halmozódott koczka idomu jegeczek 
töltik. ki. (1. II. T~bl. 11. ábr. B--:-b-nél). Formájukra nézve eddig vizsgált rovaraim közöl a füzselymér 
malp1gh1 edényeit csodáltam legrnkább, s a különbség egy egyénben a. kétféle malpighi edény közt egy
nél sem klilöli ugy magát mind alak, mind alkc:1.tra nézve, mint épen ezen rovarnál. 

V. A fűzselymér bábja vizsgálata. 

A fűz selymér bábja kétféle malpighi edénye közt a klilönbség még nagyobb. A gyomori benyi
lásu edény egészen eltit alakjára, sőt bennékére nézve is a lepke említett benyilásu edényétől. A báb
nál a gyomori benyilásu edénynél egyik oldalon, egymáshoz közel - szabályos s körülbelül egyenlő 
nagyságu dudorok - a fal kitágulásai észlelhetők, (!. II. Tábl. 12. ábr. a-nál) valamint az edény benseje 
sűrűbb s sokkal setétebb sárgább anyaggal, szemcse halmazzal, sárga gömböcsökkel telt, mint az edény 
tizéle felé, ugy hogy az edény szélén ugy tünik fel, mintha világosabb szalaggal volna körUI beszegélyezve 
(l. II. Tábl. 12. ábr. a). 

A végbéli benyilásu edény a bábnál (puppa) csak annyiban különbözik talán a lepéjétöl, hogy 
abban a gyüledék, mely szalagként fut le a cső belsejében, kevéssel szélesebb tért foglal cl, mint emeb
ben; alakja különben a báb végbéli malpigbi edényeinek épen azon minta szerinti, mint a milyet alkal
munk volt látni a lepke hasonló malpighi edényeinél. 

VL A csibor (hydrophilus piceus) vizsgálata. 

E rovarfajból csak négy egyént vizsgálhattam, a melyek sokáig ~ talán évekig - állhattak az 
állattani muzeumban borszeszben eltéve; nagy bajjal is kelle kltzdenem malpighi edényeik felkeresése
kor, annyira összezsugorodtak, megkeményedtek, s szakadékonyak valának. Epe s hugyedényei benyi · 
lási helyeit pontosan kijelelni nem vagyok mindeddig képes, csak talán később, majd heveny állatokat 
szerezve s vizsgálva lehetek szerencsés ezt bátran és egész biztossággal tehetni, noha szépen láttam azon 
helyeket, hol a tápcsöbei benyilásukat valószinliséggel lehete sejteni. Szeszélyesen látszik játszani a ter
mészet ez állat tápszerkezetének elrendezésében. Gyomra igen hosszu, s elég tág, majdnem mindenütt 
egyenlő szélességü, gyomrának azonban csak 1/a· ad része látszik ki szabadon, többi része pedig óra rugó 
(vagy magyar rétes) szerüen összegöngyölitett (!. II. Tábl. 13. ábr. A-a-nál). Gyomra igen rövid vé
kony bélbe, ez pedig jó hosszu vastag bélbe s rövid végbélbe megy át (1. II. Tábl. 13. ábr. B-c-e-nél); 
gyomra finomsága s világos kellemes sárga szinénél fogva feltlinöen ellit a végbéltöl, mely sötét barna, 
erös falu táskát képez. 

Epe edényei, mint a fentebbi ábrán észrevehető, két oldalt látszanak benyilni a tápcsöbe. E gyo
mori benyilásu edények elég erős falnak, világos sárga bennéküek, közép nagyságu elválasztási sejtek
kel, valamint szemcsék, s a többi állatnál is leírt gömböcsökkel ellátottak (1. ll. Tábl. 14. ábr. A-nál). 

Igen érdekesnek találom azon leleményt, hogy ha e vizi rovar vastag belének külsö burkát tuvel 
lefejtjük, a bélcső sokkal finomabb más burokkal is látszik bírni. Ezen bélcső burok alatt továbbá két 
oldalt egyegy, a bélcső hosszában lefutó erös csö észlelhetö, s azt hiszem ezekkel vannak a végbéli mal
pighi edények összekötve; azonkivtil hüvelyes babhoz hasonló alakú képletek észlelhetők ott a bélcső 
ilyes felnyitásánál, melyek vastag fallal, s egyik végükön kampószerü hegygyel vannak ellátva (l. II. 
Tábl. 14. ábr. B-nél), ürökben pedig számtalan egy vagy két sorban levő gömbölyded, hosszas, világos 
szélU s sötét barnás bensejli képletek találhatók. Igen valószinti, hogy e képletek a végbélbe nyíló mal
pighi edényekkel összeköttetésben állanak. A végbélbe nyiló edényei igen világosak, apró, szemcsés 
sejtliek, s belsejtikben hugysavas jegeczeket tartalmaznak (1. II. Tábl. 14. ábr. C-nél). 

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 3 7 
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VII. A házi légy (musca domestica) vizsgálata. 

Ez apró kétröpü állat hélcsövének kikészitése is fáradságot, türelmet, s időt igényel, hát még 
igen finom malpighi edényei. Tápkészliléke, melynek eredeti nagysága a II. Tábl. 15. ábr. D-nél látható, 
gyöngéd szalmasárga szinti, nyulánk majd ruindenlitt egyenlő vastagságu cső. Gyomra (l. II. Tábl. 15. 
ábr. A. a.a.) aránylag igen hosszu, alant kissé szélesedő, hol két oldalt egy·egy malpighi edény ered,,e 
belőle (c-c), ezek felfdé haladván 1-2 vonalnyi távolban villa alakulag osztódnak. Gyomra igen rövid 
s fölötte keskeny vékonybélbe, ez pedig tojásdad vastag bélbe megy át, mely utóbbiból szintén két mal
pighi edény halad felfelé ugyanoly villaalaku osztódással. A gyomori benyilásu malpighi edények falát 
világos szalmasárga szinti, (1. II. Tábl. 15. ábr. C-nél) több szögletli apró gömböcsökkel megrakott, közép 
nagyságu sejtek boritják. A végbéli benyilásu edények szabad szemre fehéreknek tlinnek fel, górcső 
alatt azonban sötéteknek; feketés szürke apró, nagy fénytörő tehetséggel biró szemcsékkel, itt-ott jege
czekkel kitöltöttek. Sejtjeik a szemcséktöl nem is látszanak. E szemcsék húgysavas natron jegeczek-
hez hasonlók (1. II. Tábl. l 5. ábr. B-nél). · 

Mint függeléket ide melléklem az acherontia atropos (halálfejes !epe) hernyója végbéli benyilásu 
malpighi edényének vizsgálatát is, mely fölötte fontos. Ez állat edénye kétoldali részarányos kitágulá
sokkal van ellátva; az egész edény, lefolyásában telve van sürün egymás mellé s egymásra helyezett 
pálczikákkal, hasábokkal, melyek erős fénytörésüek s nagyobb nagyitásnál jegeczeknek ismerhetők fel, 
s bizton tarthatók hugysavas jegeczeknek (1. I. Tábl. 9. ábr. a -nál). 

Megemlítem még, hogy a Iiparis nevezetll rovar hernyója végbélbe nyiló malpighi edényeiben 
gyönyörlln kifejlődött sóska savas (oxalsavas) mé.:;z jegeczeket találtam, mely jegeczek, kivált a növény
evő állatoknál egyik kiváló alkatrészét teszik a húgy összetételének. (J. I. Tábl. 9. ábr. b-nél). 

A malpighi-féle edények szövet s élettana. 

Leydig vizsgálataiban a malpighi kétféle edények közti kiilönbséget leginkább, azoknak szövet
tani szerkezete által igyekvék megállapitani. S valóban nemcsak alakilag, hanem szövettanilag is lé
nyegesen különböznek a kétféle malpighi edények egymástól. Vizsgálataimban mind kétféle edényeknél 
tisztán észleltem e különbséget; a gyomornál benyiló malpighi edényeknél a különbség, mely által lénye
gesen elütnek a végbélbe nyilóktól, igen szembeszökő. Mindkettőnél az edényfal, kisebb változatok ki
vételével, egyenlö szöveti szerkezettel bir. A lényeges kii.lönbség az elválasztási sejtekben s főleg a 
bennékben vehető ki. Mig amott a gyomorba nyiló edényeknél az elválasztási ~ejtek halvány sárgás 
.apró gömböcsöket fogla.Jnak magukban, valamint a csatorna ürében elég sUrlin álló, apró zsircseppekhez 
hasonló sárgáló testecseket találhatni, melyek mintegy a máj váladékára emlékeztetnek: addig a vég
bélbe nyiló, szabad szemre többnyire fehérlő edényekben, a sejtbennék barnás szemcsés, a szemcse hal
m:iz kivált az edények ürében gyakran oly nagy mennyiségben fordulván elő, hogy a sejtek egészen el
fedetnek általa, s azoknak csak magvaik tünedeznek elő, sőt gyakran azok se vehetők ki. 

A malpighi edények falait kibéllelő elválasztási sejtek alakja gömbölyded, leggyakrabban hosz
,,;zukás-tojásdad, de vannak többszegletüek is. 

Nagyságra nézve változók, némely edényekben igen aprók, mig más rovarok edényeiben szerfö
lött nagyok, kivált a lepkék némelyikénél, sőt némelyeknél mint a coccusnál egyetlen sejt kitölti az edény 
kerliletét. 

A sejtek egy, két, vagy több magvuak, s magcsásak ; finom szemcsékkel megrakodtak a végbélbe 
nyiló edényeknél, mig a gyomorba nyilóknál apró sárgáló göruböcsökkel teltek. 

L eydig megemliti, hogy a Phryganea grandis-nál, továbbá a Colias Brassicae és a Papilio machao
nál az alsó malpighi edények sejtjeinek magvai elágazódtak, nagyok. Sajnálom, hogy nélkülöztem ez 
-említett rovarokat. 

A sejteken legtöbb rovarnál nem vettem észre, elég jó nagyitásnál sem a Leydig által minden 
s ejtről állitott finom hártyát, mely őket beboritaná; mig azonban hasonlót tisztán észleltem némelyi
kliknél. 

Le:ydig idegeket is vél az edényekhez járulni, mi nagyon valószinlinek látszik, s Leydig le is raj
zolja azokat, azt állítván, hogy az ideg háromszögletesen elterjedt. basisával ragad az edényhez , s orsó 
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alakulag meghuzott sejte~ből áll, m~lyek folyt~tödva, egymással összekötve, egy utat képeznek. Azon
ban talán roppant finomsaguk s a kisebb nagy1tás következtében, vagy finomabb bánásmód hiányával 
nem ~olt.am ~zere~csés ezek~t é~zlelh.etni. Nem voltam képes tulajdonképen az idegeket a tracheák, 
v~gy1~ legcsovekt~l megklilönb~z~etm, melyek számtalan mennyiségben lepik el a malpighi edényeket, 
sőt meg azokba mmte~y belépm is látszanak; mert a légcsövek végső legfinomabb ágain sokszor még 
400-600-szoros nagy1tásnál sem vettem észre a klilönben oly jellegzö haránt gyürlizetet, oly finomak 
azok, s bennem kételyt támasztottak többször az iránt, vajjon idegek, vagy csak légcsöveknek tartsam-e 
azokat? 

* * * 

. A máj, mel;r a ~agasabb foku állatoknál terimbeles zsigert képez, mig az alsóbb rendüeknél - . 
1gy a rovaroknál, mmt lattuk, finom csövekből áll epét választ el mely beömölvén a tápcsőbe fontos 
szerepet visz az áthasonitásban. ' ' ' 

Meggondolva azt, mily összetett szerkezettel bírnak a rovarok, kUlönösen, mily szépen kifejlett 
emésztő készülékkel vannak ellátva. s kivált a rágó szájuak mennyire nehéz eledelekkel táplálkoznak · 
továbbá, hogy az epe, még oly állatban is, melyben az emésztő szervezet nincs oly jól kifejlődve mint ~ 
rovarokná~ , szintén elválasztati.k, s a tudomány jelen álláspontján elismertetik, miszerint az ep~ fontol-1 
szerepet visz az emésztésben : igen felötlőnek, sőt kimerem mondani helytelennek ttint fel előttem a ter
mészetbúvárok azon állitása, miszerint a malpighi edények csak hugyot választanak ki , noha rajzaik s 
leirás.aikból ~isztán k!vehető, hogy ezen edényeknek benyilási helyeiket épen oda teszik, a hol a táp táp
nyáva változik, viigy1s az emésznye gyomorba. 

Tudjuk, noha a vérben is fordul elő lJarányi hugymennyif;ég, mennyire ártalmas annak nagyobb 
~ennyiségbeni jelenléte a magasabb rendű állatoknál, p. o. az em hernél; mennyire veszélyére lenne pe
dig a szervezetnek, ha az egész hugymennyiség épen azon helyre ürittetnék ki, hol épen a tápanyagok 
felszívódása, áthasonitása történik ; továbbá a természet bölcsességét. gondosságát mindenben tapasztal
juk, hasztalan, felesleg semmit se hoz az létre, sőt ha mi elötllink olyannak tlinnék is fel valami , annak 
oly arány, mennyiség s minőségbeni jelenléte okvetlen szlikségeltetett; a legutolsó portól a legnagyobb
szerU ég·i test-szerkezetig, a legparányihb féregtől fel az emberig, a szoros viszony, remek rend, szüksé
gesség. czélszerllség, az okok s okozatok rendes lánczolata ttinik tel a gondolkodó lelke előtt; épen ez 
oknál fogva kétely támadhat az emberben azon állítás valódisága iránt, bogy a malpighi edények csak 
epét választanak el akkor is, midőn azok a végbélbe nyilnak. Ott, hol a kivetendő anyagok gyUlnek 
meg, s tovább vitetve onnan. kiktiszöböltetnek a szervezetből, melynek többé semmi tápláló anyagot nem 
nyujtanak , sőt még annak ártalmára volnának, ott mondom öntenék ki ez edények az epét, ott, hol kive
tendő anyagok vannak, hol semmi értéke, semmi czélja, semmi haszna se volna az epének? 

A vese az alsóbb rendű állatoknál, igy a rovaroknál is szintén, mint a máj csöves képletekből 
áll ; ezek, mint már emlitök, hugyot választanak el, mely nem folyékony, hanem tömör, jegeczezett vála
déku, mint a madaraknál, - oly anyagot, mely a táplálkozásra nemcsak nem alkalmas, sőt veszélyes is 
volna, egyszóval kiüritési anyagot . 

Az epének jelenlétét a következőkép igyekeztem meghatározni: a gyomorba nyiló malpighi edé
nyeket levagdalva, górcsövi tárgylivegre tettem azokat, reájuk először czukor oldatot, s később kénsavat 
öntöttem, s erre az egész malpighi edény csoportozat gyönyörU rózsa szint öltött magára. Az epe reacti
ója, mint jól tudjuk ez, az említett kémszerekre. E lelet azt hiszem elégséges maga, hogy megdöntse 
több természetbuvár azon állitását, hogy a malpighi edények csak hugyot választanak el. 

Megjegyzem, hogy e vegytani kisérletet az agancsárnál (lucanus cervus) vittem véghez. 
, A végbélbe nyiló malpighi edényekre nézve azt hiszem fölösleges minden vegytani vizsgálat, 

csak szemünket s a górcsövet használjuk, s felleljük a rovarok ezen edényeiben nagy mennyiségben a 
hugysavas, vagy lóhugysavas, vagy oxalsavas mész. vagy hugysavas natron stb. jegeczeket. 

E kétféle malpighi edény, mint Leydig véli, egymással összeköttetésben állana (valamint Dufour 
említett értekezése rajzai közt, az oedemem dispar, helops chalybeus, timarcha terzebriosa, hammatichertts 
heros rovaroknál hasonló viszonyt lehet felismerni), mit azonban azon egyetlen körtilmény is megczáfolna, 
hogy mindkétféle malpighi edénynél - mindazon rovaroknál, melyeket vizsgáltam, vakon végződőket 
találtam, süt mi több, még Leydig rajzai közt is említett munkájában, (464 lapon 44-ikfejezet 425 §·ban) 
legtöbbnél vakon végződöttek az edények, mint ezt a kullarzcs (Ixodes) a ldtetű (v. lóféreg = gryllotalpa ) 
és cserebUly edényeinek rajzainál észlelhetjuk. Ezen lelemény azon véleményt erösiti meg bennem, hogy 
az igy vakon végződő edények semmi esetre sem nyilhatnak egymásba; valamint, ha elismerjUk, hogy 
kétféle működéssel, ep·e s hugy elválasztóval hirnak az edények, melyek a gyomorba s végbélbe nyilnak, 
felvehető-e már a priori is, hogy egymásba nyilnak, egymással bensö összeköttetésben legyenek ily ki\-
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lönféle működésű szervek; épen, mintha a máj a vesékkel volna szoros összeköttetésben a felsőbb rendll 
állatoknál. 

* * * 

Ha végig tekintünk vizsgálataim csekély során, ha nem is nagyszerü, de talán nem minden fon
tosság nélküli eredményeket láthatunk dolgozataim által elérve. Láttuk ugyanis vizsgálataim folyamá
ban tisztába hozva, hogy a malpighi edények nagyobb része a gyomorba, vagyis oda nyílik , hol még a 
tápok felszívása, a tápnak tápnyává változása történik; mig azoknak kisebb része ·a végbélbe, vagyis 
oda nyílik, hol kivetendő, hasztalan anyagok, sőt a szervezetre egyaránt kártékonyak gytilnek meg. Ez 
edények, mint részletezésünkkor kivehettük, utjokban, mely lehet rövid, vagy néha felette hosszu, hajlot
tak, te!rnrvényesen futók a tápcsö körül, nagy számmal, máskor kevesebbel jöve elő ; igen vékonyak, 
sokszor hajszálszerüek, mig máskor ismét elég jó vastagok ; simák, vagy többször holyhosak, kitüremlé
sekkel ellátottak, hullámzatosak ; némelykor részarányos szabályos, egy, vagy . kétoldali kitágulásokkal 
birók; sok esetben osztódottak, sőt szarvas agancsszerüleg elágazódottak. Azok, melyek a gyomorba 
nyílnak világos sárga szinüek, néha azonban sötét sárgák, sőt kissé piroslók is , mig a végbélbe nyílók 
többször szabadszemre fehéren tünnek fel, gyakran azonban különfélekép színezettek. 

Ezen edények, legalább azon rovaroknál, melyek észleleteim körébe estek, egyik, vagyis szabad 
végükön vakon végződnek, s be vannak ágyalva a zsirtestecsek közé, s azok által mintegy rögzittetnek. 

Láttuk lovábbá, mennyire különböznek a gyomori s végbéli benyilásu malpighi edények egymás
tól, nemcsak szövettani alkatuk, hanem alak és színre nézve is; valamint a vegyviszgálat s górcső is elég 
világot derithete azon kérdés megoldására, hogy t. i. mire szolgálnak a rovaroknál az u. n. malpighi edé
nyek. Kittint ezen vizsgálatokból, hogy a gyomori benyilásu edények epe elválasztásra - táplálko
zásra, a végbéliek - · húgy kiválasztásra, - kiürítésre rendeltetvék. 

Láttuk, mennyire tévedhettek némelyek, mikor csak gyomori benyilást ismertettek, s mégis hu
gyot tételeztek fel a malpighi edényekben, s ismét mások, midőn végbéli benyilást tudva, azt állitották, 
hogy a malpighi edények epét választanak el, valamint azok, kik mindkét benyilásról szólva, - mindkét 
edény által epét választattak el, vagy a végbéli edényeket bizonyos védanyag elválasztására utalták. 

Láttuk azt is a szövettani részben, hogy ezen kétféle malpighi edény egymással, mint azt néme
lyek hitték, nincsenek összeköttetésben , hanem külön választva egymástól, vakon végződnek szabad 
végükkel. 

Röviden vizsgálataim eredményei szorosan véve a következők : 
1.) Kétféle malpighi edény van a rovaroknál. 
2.) Egyike ezeknek a gyomorba, másika a végbélbe nyilik. 
3.) A gyomorba nyílók epét. 
4.) A végbélbe nyílók hugyot választanak el. 
5.) Ezen edények egymással nem állanak összeköttetésben , hanem szabad végükön vakon vég

ződnek. 

Az ábrák magyarázata 

az 1. 'l'iihhin. 

Az 1. ábrán szemlélhető az agancsár (lucanus cervus) tápcsöve, és pedig a-nál gyomra; b-nél 
gyomorba nyiló edényei (epe edények) a jellegzö dudorral; c-nél végbele, d-nél pedig végbélbe nyiló 
edényei (hugy edények). 

A 2. ábrán láthatni 250-szeri nagyításnál a végbélbe nyiló, vagyis a hugyot tartalmazó edényt a 
fönebbi rovarnál, és pedig: 

A-nál ezen edény egy részét a végbél falával s kis részletével (e); e-nél a végbél malpighi edény 
fölötti részének elválasztási sejtekkel kibéllelt burkát ; d-nél hugyedényét, f-nél szép formáju hugysavas 
jegeczeket ; B-nél 440-szeres nagyításnál a hugyedény falát kibéllelö sejteket. 

A 3. ábrán ugyanez állat gyomorba nyíló, vagyis epeedényét 250-szeres nagyításnál (b ). 
A 4. ábrán A-nál látható a lucanus cervus egy nöstényje végbelének tartalma 60-szoros nagyi

tásnál, e tartalom nagyrészt hugysavas jegeczekből áll; B-nél a h\lgyjegeczek 250-szeres nagyításnál. 
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Az 5. ábrán sz~mlélhetök a lucanus cervus végbelében levő nagy bugysav jegeczek (b-nél) ; a-nál 
a végbél fala, c-nél pedig a végbél Ure. · 

A 6. ábrán látjuk a merüly (dytiscus marginalis) tápkésztilékét, és pedig a-nál hártyás gyomrát 
b-nél chitines, vagyis emésznye gyomrát, c nél a gyomor kehelyképü megkarcsulását, d-nél duodenumját1 

h-nál gyomrába nyíló, vagyis epe edényeit, e-nél hosszu-vékony belét, k-nál végbélbe nyíló, vagyis hugy~ 
edényét, f-nél kiürítési táskáját, g-nél végbelét. 

A 7. ábrán ugyane rovar gyomori benyílásu edényét. 
A 8. ábrán „ „ végbéli „ „ a nál 250-szeri nagyításnál, b-nél 310·szeres 

nagyításnál ez utóbbi edényből kiömlő lóhugysavas jegeczeket. 
A 8

1
• ábrán látható f nél a killrítő táska, a nál a bele nyíló vékony bél, melynek fala külső bur

kán nyargalnak a hugyedények, melyek a táskába nyílnak a vékony béllel együtt. 
A 9. ábrán a-nál ábrázolva van az acherontia atropos (halálfejes lepe) hernyója végbélbe nyiló, 

vagyis hugyedénye, sllrlin megrakva apró hugysav jegeczekkel 310-szeres nagyításnál; b-nél sóskasavas 
mész (oxalsavas mész), jegeczek, melyek a liparis hernyója edényében ittott találtattak. 

Az ábrák magyarázata 

a II. Tiiblán. 

A 9
1
• ábrán láthatók 250-szeres nagyításnál A-nál s B-nél a gryllotalpa vulgm·is (l6féreg) hugy

edényei, A-a-nál a gyllledékek, B-a-nál a gyliledékeknek megfelelő nyomok, C-nél a gyomori benyi
lásu, vagyis epe edénye. 

A 10, ábrán szemlélhetők a fl1z selymér (bombyx salicis) lepéjének hugyedényei A, B-nél. 
A 11. ábrán A-nál e rovar epeedénye a dudorodással (a) 250 szeres nagyításnál; B-nél hugy· 

edénye; ez ábrán a-a-nál elválasztási sejtjei, bb-nél hugyjegeczei, melyek szalagként töltik ki az edény 
ürét; C-nél 440-szeres nagyításnál ez edény burka s hosszu elválasztási sejtjei. 

A 12. ábrán látjuk az említett róvar bábjának epe edényét, a-nál a szabályos dudorokat s egy
szersmind a mintegy szalaggali beszegettséget. 

A 13, ábra mutatja a Csibor (hydrophilus piceus) tápkésztilékét, és pedig: A-nál a kis helyre szo
rított tápkésztiléket, a-nál az óra rugó szerüleg füszetekert gyomrot, B-nél a felbontott, s kinyujtott táp
késztiléket; B. ábrán a-nál a gyomrot, b-nél az ebbe nyiló epe· edényeket, c-nél a vastag belet, d-nél az 
ebbe nyiló hugyedényeket, e-nél a végbelet. 

A 14. ábrán láthatók az emlitett rovar edényei, és pedig A-nál epeedénye, B-nél hlivelyes-bab
szerll s a malpighi edényekkel valószinlileg összefüggésben levő képlet 250-szeres nagyításnál; C-nél 
310-szeres nagyításnál e rovar hugyedénye jegeczekkel. 

A 15. ábrán szemlélhető a házi légy (musca domestica) tápkésztiléke s edényei, és pedig A-nál a 
kézi nagyítóval nagyított tápcsö s abba nyíló edények; D-nél a tápcső s edények természetes nagyság
ban; B-nél a légy hugyedénye 310-szeres nagyításnál; B -e-nél légcsövek; C-nél a légy epeedénye. 

. .. 
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v. 

ÁSVÁNY- FÖLD- ES VEGYTANI SZAKOSZTÁLY. 

Az Augusztus 25-ikén tartott elsö ülés jegyzökönyve. 

1. Szabó Ignácz tanár, mint a szakosztály vez~tője ~,z egy begyült 
tagokat szivélyesen üdvözölvén , az ülést. elnök és Jegyzo választásra 
hivta fel, melynek folytán elnökül közfölk1áltással 

első napra Szabó ,Tózsef tanár, 
másodikra Rónay Jáczint akad. jegyző, 
harmadikra Hunfalvy János tanár, 

állandó jegyzőkül pedig Fehér Ipoly és Bernáth József tanárok válasz

tattak meg. 
2. Szabó József azon kérdésére, vajjon nem volna-e czélszerű a 

vegyészeknek, ugyszinte az ásvány- és föld~annal foglalkozóknak külön 
válniok, a jelenvoltak tekintetbe vé~e a bejegyzett értekezések csekély 
számát, az együttműködés mellett nyilatkoztak.. . 

3. Az értekezések sor~t Fehér Ipoly nyitá meg „az alehenna sze-
rep~ a természettudományok fejlődéstörténetében" czimíí felolvasá:ssal. 
Előadó az alchemia czélját röviden körvonalazza, annak menetét száza
dokon át kiséri, kiemelvén egyszersmind az e téren szereple~t nevezete
sebb alakokat, ezeknek működési irányát, jelentőségét; szermte a~ al
chemiának vannak oldalai, melyek iránt csak elism~rés.sel lehetl~nki ilyen 
például a kisérletek roppant száma, melyet e korhol biru~k; s ily szem
pontból ítélve az alchemia valóban hatásos szerepet képvisel a term. tu-
dományok fejlődés · történetében. .. . 

Az értekezést az ülés titkos szavazattal az évkonyvbe felvétctm 

határozta. 
4. Utána Hunfalvy János érte~ezett. élő szóval a magas Tát:.á.ról. 

Előadásában nevezetesen a hegység 1doma1t, szaggatott . meredek ~01vo
nalait, valamint a völgyek sajátságos alkotását emelte kL ~egemhté az 
ormok oldalain elterülő omlék kupokat s a völgyek szélem s gyakran 
azoknak torkolatában keresztben elnyuló gátalaku kőbalmazokat, melyek
nek létrejötte azt teszi fel, hogy hí:tjdan a magas Tátrában jegesek (Glet-

295 

sch~r) voltak. Végül a Magas Tátra granitjának nevezetes tulajdonságait 
emhté meg, melynél fogva az felette sok Kvarcot tartalmaz s azért rend
kivül kemén~, teh~t faragásra sem alkalmas; nagy szilárd~ágánál fogva 
nehezen málhk el, mkább csak szétmorzsolódik. 

A köztetszéssel fogadott értekezést az ülés az évkönyvb e iktatni 
határozta. *) 

~z~n :löadás alkalmából Szabó osztályelnök nehány megjegyzést 
~esz. Eloszor 1s a Gletscher elmélet megszülemlésekor a buvárok mindenütt 
Jegesek .maradványát találták, igy egy tanítványa Agassiznak Pozsonytól 
Selmecz1g utazván, állította, hogy utjában a jegesek nyomait lelte. Később 
az ellenkezé5 következett be: biztos nyomait sehol sem fedezvén fel. Van 
az.onban egy ké~let honunk területén, mely jéghegyek befolyását felte
szi, ez a lösz, és 1gy Hunfalvi ur közlése, a ki most jön a Kárpátokról és 
eleven szinekkel ecseteli a látottakat, becses lépés előre honi geologiánk 
fejlődésében. 

. A Kárpátok granitjáuak meredeksége és szaggatottsága, valamint 
szilárdsága és üde kinézése onnét magyarázható, hogy a többszörös 
emelkedés tárgya lehetett a harmadkori eruptiók alatt, s a. felemelő kőzet 
a granitból mélyen fekvő s igy igen ép tömegeket tolt fel, melyek nagy 
darabokra töredeztek. de nem levén oly sok geologiai korszak tartama 
alatt a légbeliek hátásának kitéve, mint más granitok, a 'porlodás és mál
lás annyira még nem harapódzott el. 

6. Végül Rozsnyay Mátyás értekezett a kinal alaktalan módósu
lásáról, felemlité, miszerint az alaktalan kinal a jegeces kinalból képző
dik, ha a savakkal több ideig fözzük; a kereskedésben elé5forduló chinoi
din is tartalmaz alaktalan kinalt, értekező ennek a chinoidinbóli előállitá
sát fejtegeté, valamint a jegeces és alaktalan kinalból készült csersavas 
kinalok közti külömbséget, mely az utóbbira nézve dé5lt el elé5nyösen, a 
mennyiben ez izetlensége mellett savitott vizben nagyobb oldékonyság
gal bir, s igy a gyógyászatban nagyobb sikerrel alkalmazható. 

A közérdekű értekezést hasonlóan az évkönvv számára szavaz-
ta meg az ülés. 

Fehér Ipoly, 
Bernáth J6zsef, 
szakosztályi jegyzők. 

*) Az é rtekezést nem kaphatta meg a 

" 

Dr. Szab6 J6zsef, 
osztály elnök. 

Szerk. 
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Az alchemia szerepe a természettudományok f ejlödés történetében. 

Fehér Ipolyt6l. 

Volt egy kor a természettudományok történetében, mely az emberi törekvések aczélosságának, 
szívósságának valódi tlizpróbáját képezé. Az ész a felkorbácsolt képzelet szárnyain üzőbe vett egy álom
képet, lépten nyomon ez igéző alak lebegett szemei előtt; ruhája suhogását hallá az álmodó; - utána 
kapott, s kezében saját ruhája maradt ; a bolygó ttiz tova sikamlott. - A játék ujra kezdődött; - vége 
ismét csalódás lőn. lgy ment ez napról napra, évről évre századokon át, - s egy évezred csalódása nem 
volt elég erős arra, hogy az exaltált lélek nagyratörő szárnyát szegje. A meghiusult törekvések csak uj 
varázserőt leheltek az izmokba. 

E kor az alchemia korszaka volt. 
Ki kell magunkat a jelenből szakítanunk, át kell helyezkednUnk a mult egy mystikus szakába, 

meg kell ennek nyelvét tanulnunk, ha e kor történetét, irányát megakarjuk érteni. 
A vegytani műtétek czélja hosszu időn át ezen egyben öszpontosult: mint lehet nemtelen fémeket 

nemesekké: aranynyá, ezüstté változtatni. Ez képezte az alchemia alapelvét; ez volt azon álomkép, 
mely a vegyészeket századokon át csábította a nélkül, hogy őket valaha czélhoz juttatta volna. 

A lázas képzelet szülte azon sejtelem: „kell a földön tárgynak léteznie, melynek segélyével az 
élet három kincse: arany, egészség és hosszu élet megszerezhető," ez bérelt ki minden szellemi erőt; és 
ez eszme valósítása utáni törekvés annál inkább nyert erőben, minél kevesebbet eredményezett a való
ságban. 

Bennünk mosolyt, szánakozást kelt a mult e gyermekes álmodozása ; elítéljük az ó kort, mert 
olyan után kapkodott, mi a lehetőség határán kívül esik. E hit azonban bármily balgatagnak ttinjék is 
az fel a jelenben, korántsem oly elszigetelt tünemény, hogy hozzá hasonlót a szellemi fejlődés terén fel
mutatni ne tudnánk. Egy neme volt ez a szellem betegségének, mely mint ragadós járvány nemzedéke
ket vert bilincseibe. E gyengeségen még korunknak sem sikerült magát egészen tul tennie ; s mig az 
észnek megmarad azon kiváltságos joga, melynél fogva önmagából merített okokra támaszkodva, egyéni 
meggyőződést alkothat : a tévedések mindaddig nem fogják a lehetetlenség tárgyát képezni. 

. A mennyire legrégibb ~mlékeink nyomán a multba visszapillanthatunk, ugy látszik az alchemia 
bölcsőjét Egyptom templomai képezék; a mysticismus avatottjainak, a papoknak hatalmas eszköz volt 
ez arra, hogy magukat a titokszerüség nimbusába burkolhassák. A gyupontot jó ideig az alexandriai 
főiskola képezé. 

Az alchemia kezdeményezői gyanánt sokan az arabokat akarják fel tuntetni, csupán azon okból, 
mivel annak müvelésében egy időben ők is nagy szerepet játszottak. E nézet azonban a történelmi valót 
nem egészen híven tukrözi vissza. Igaz ugyan, hogy az arabok, a tropikus égalj ezen életerős gyerme
kei m~r ősi hazájokban kiváló hivatást mutattak azon világtörténelmi szerepre, melyre magukat később 
önerejUkből felklizdötték; a nomád élet, a buján termő anyatermészet, melynek ölén lépten nyomon jó 
illatu tömjén, gyógyerejü balzsam fakadt, oly tényezők voltak, melyeknek hatása alatt a már természe
tileg értelmes arab nemzet magasabb eszmék, nemesebb törekvések iránt nyert fogékonyságot: de az el· 
szigeteltség ősi hazájokban nem engedé, hogy tehetségeiket lehetőleg kifejtsék; más részről a próféta 
által hirdetett fatali smus a gyógyászat és ezzel szoros kapcsolatban álló vegytan kifejlődésére erős nyo
másként nehezült, mely alól Allah imádóinak csak később sikerült felszabadulniok, midőn az uj haza és 
uj erkölcsök némileg meg~örték azon bilincseket, melyekbe a Korán a szellem tevékenységét nyligözé. 

. ~aga a vegytan ősrégi elnevezése - Chemia - is Egyptomra mutat, mint e tudomány szUlöföl-
dere; a Ndus e boldog tartományának talaja fekete volt, miért is „fekete tartománynak," kopt nyelven 
„Cham"-nak neveztetett; innen eredt a Chami, Chemi, Chemia elnevezés, mely annyit tesz, mint a fekete 
tartomány tudománya; ezen érteményre viszik sokan vissza a jelenleg is divó német „Schwarz künstler" 
szót, mely bizonyára Alchemistát, ezermestert jelent. 
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. . Mennyire .nyulik vissza ezen blivös tan az ókor századaiba, azt nehéz meghatározni ; a történelmi 
fonal j~bbára mesek~e vesz el, ~elyeknek ha némi való képezi is .alapját, annyi azon az eszményiesség 
s~!l~ngia, hogy a lel?'Job? szem.is eltéved azokon. Csak a Kr. utáni 4-ik század közepe táján kezd a 
kodo~ ~átha~~r annyira llsztulm, hogy ~enne egyes vonásokat biztosan kivehetUnk; ekkor már határozot
tan l.atjuk. korvonalazva a feladatot: mmt lehet nemtelen fémet nemessé; aranynyá, ezUstté változtatni. Itt 
veszi tulajdonkép kezdetét az Alchemia. 

• „ ~ems~kára egy életerő.s nemzet tünt fel keleten, mely anyagi és szellemi képességet hozott ma-
gaval os1 hazájából, hogy azt Uj, nagyobb térben értékesitse. Ezek az arabok voltak. Erős kézzel ra
gadtá~ ezek meg azon kincseket, melyeket Egyptom oly hosszu időn át összehalmozott, - de nem keve
sebb erdek~el karolták fe~ a tudományokat is, melyeket ez uj hazában találtak. Igy lett az arab nemzet 
~z egypto~1 tudományossagnék nem csak örököse, de buzgó terjesztője is ; igy nyert benne az Alchemia 
is lelkes partolót. 

. Már a. 8-ik században a fémner_nes!tés rendszeres elméletét látjuk felállitva, mely szerint minden 
fém ket alkatreszböl áll, melynek vegy1tés1 arányától és a tisztaság kUlönbözö fokától függ a fém termé
szete. E két alkatrész a kén és higany. 

Az arabok törekvéseinek azonban csekély volt azon tér melyet a Nilus öntözött· messzebb . UJ. 
'Iá ' b . h. ' ' ' v1 gresz e vagyott e nemzet ivatása érzetében. Erre is nemsokára megjött az idő. 

Europát kevéssel megelőzőleg egy óriási mozgalom a népvándorlás hozta hullámzásba. A római 
~iláguralom megdőlt ; Europa térein uj elemek mozogtak, vándor népcsaládok vivták élethahft harczukat; 
ily körülmények között egy erős karnak, milyen az arab nemzet volt, könnyen sikerült magát a folytonos 
h.arc~ban elgyengtilt népcsaládok közé fészkelni , s ezek között magának önállóságot sőt uralmat bizto
sitam. 

Igy történt. - Az arabok Carthágón át Europa földére léptek; a tér mit maguk után hagytak 
mindenütt birtokuk maradt, s Európa nemsokára bámulni volt kénytelen kelet ezen élelmes gyermekének 
anyagi és szellemi hatalmát. · 

A 8-ik század közepétől a tudományok az arabok által meghódított tartományokban mindenütt 
gondos ápolásban részesliltek; e végre alapította Al-Mansur kalifa a bagdadi akademiát, melyben az or
vosi ismeretek és a vegytan kiváló szerepet játszottak. 

E század már egy képzett vegyészt mutat fel, kinek hátra maradt mtivei már szép fényt vetnek 
e kor szellemi képzettségére. E férfin Dschafar, vagy mint öt nyugaton nevezni szokták Geber volt, me
sopotámiai arab szUletésű, mások szerint görög származásu, ki csak később tért át az izla)llra. Bárhon
nan származott legyen is azonban, annyi bizonyos, hogy a 8-ik század második felében a sevillai főiskolá 
nál működött, és itt irta mllveit, melyek között „De inventione veritatis," másként „Alchimia" czimü is 
létezik. 

Geber nézete szerint minden fém kénből és higanyból áll, és az arany, ezüst, ólom, ón csak ugy 
egyes!ilhetnek a közönséges higanynyal, ha ilyent már tartalmaznak ; szerinte ón és ólom azonosak, csak
hogy az első több higanyt tartalmaz. Törekvéseinek czélja a bölcsek kövében összpontosult, vagyis oly 
szer elöállitásában, mely az olvasztott nemtelen fémekkel érintkezésbe jövén, ezeket rögtön nemesekké 
változtatja. Mindez természetesen csak ábránd volt, de voltak ezen kívül tapasztalati ismeretei is Ge
bernek ; ismerte ő a higany mohóságát, melylyel ez a fémekkel egyesül; tudott ötvényeket készíteni, fé
meket élegiteni, mire ö a hevítést használta; igy készített vas- réz- és óloméleget, nem különben vörös 
higéleget; sokat dolgozott a kénnel, melyet lecsapás által mint füzta kéntejet tudott előállitani; ismerte 
a fémek együleteit kénnel ; timsóból kénsavat, salétromból kénsavvali kezelés által légsavat, s ebből ki
rályvizet készitett ; a lepárlást gyakran használta; a vegy készítményeket átjegeczités és föllengités által 
tisztította, vizfürdővel és czélszerüen berendezett vegyészi kályhával birt. Ezeken kivül még sok más 
ismeretei voltak, melyek munkájában körülményesen le vannak írva. 

Geber utódai a vegytant nemcsak mint ilyent, hanem mint a gyógyászat segéd tudományát is 
müvelték; ők gyakran orvosok is voltak, kik a lehető legösszetettebb gyógyszerek készítésével foglal
koztak. Nevezetes e nemben Rhazes bagdadi orvos a 10-ik században, ki .az alchemiáról 12 könyvet 
irt, melyek közül csak ujabban födöztek fel nehányat egyik párisi könyvtár kéziratai között. Ugyan e 
században élt Avicenna, kitől hasonlóan alchemiai müveket birunk, melyekben többi között a vegyszerek 
gyógyhatásait fejtegeti. Említésre méltó még a 11, 12-ik századból Avenzoar, Averrhaes és Albukases, 
kik közül ez utóbbi a szagos vizek készitéséröl, a bor és eczet lepárlásáról tüzetesen értekezik. 

E korban veszi kezdetét a vegytani ismereteknek technik::ii czélokrai alkalmazása; igy a bányá
szati műtétek Spanyol-, sőt Német-, Stájer-, és Csehországban többé kevésbbé vegyi uton végeztettek. 
Ez időben esik a színeknek Uvegbei égetése, mely a remek üveg festészetnek képezte alapját. 

E közben a politikai átalakulások mindinkább sötétebb fátyolt vontak az arabok szerencse csil
lagára. Uj eszmék lelkesiték Europát, melyek a keresztes hadjáratokban nyertek határozott kifejezést; 
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a szt. föld felé irányult lelkesedés éles ellentétet képezett az arabok "Allah" kiáltásaival; a nemzet régi 
ereje meggyengült, hatalma megtörött, s végre csupán emléke maradt fenn a történet lapjain. 

Az arabok léte ·ugyan megszünt, de áz általok ·képviselt tudomány szelleme fennmaradt. Az al
chemisticus irány átszivárgott az egész müvelt Europára, mely épen nem sajnálta fáradságát oly feladat 
megoldására forditani, mely előtte egy rég óhajtott arany forrást nyitna meg. _ 

A 13-ik század szereplői között látjuk Albertus Magnust, Rogerius Bacót, mindkettőt a korhoz 
mérten elég szép készültséggel, elödeiknél tisztább fogalmakkal, de még mindig az alchemia ábrándos 
reményeiben. Említésre méltó e korból Arnoldus Villanovanus, ki főleg a gyógyszerészi vegytan terén 
tett buvárlatokat, s ki a higany gyógyszere~ tüzetes tanulmányozása által tünt k_i. Ennek és Bácónak 
tanítványa Raymundus Lullus nemcsak az arany, de drága kövek előállitásával is foglalkozott. 

A 14-ik században egy kis szünet állott be az alchemiai ismeretek tovább fejtésében, de a 15-ik 
század az előbbi mulasztást is eléggé pótolta. Legtöbb ujat teremtett ez időben Basilius Valentinus, ki 
főleg a dárdany- vegykészitmények előállitásával foglalkozott. 

. S ezzel az alchemia életének forduló pontjára jutott. Az eddigi törekvések csaknem kizárólag 
azon egy czél felé irányultak, mint lehet a bölcsek kövét előteremteni, mint lehet anyagot semmiből lét
rehozni. A 16-ik századdal a czél megváltozott; a vegytan az orvostudománynyal hozatott szorosabb 
érintkezésbe, sőt teljesen ennek segédeszközévé lett. Az előbbi századokban is találkozunk ugyan már 
egyesekkel, jik vegyészeti buvárlataiknál többé kevesbbé a szerek gyógyhatását tartották szem elött, de 
a 16-ik századig mindez csak egyes elszórt jelenség volt, mely a kor jellemzésében nagyon másodrendű 
vonást képvisel. Az alchemistikus szellem ekkor sem változott meg, hanem alakot cserélt, és a „gyógy
vegytan" - Jatrochemia - megkülönböztető nevezetét vette fel. 

Ez időtől az alchemisták egyszersmind orvosok voltak, kik a szenvedő emberiség és nem ritkán 
saját erszényök javára óhajtják a természet titkos erőit kamatoztatni. Müködé~ökben a kor szellem~t 
látjuk éles vonásokban kifejezve; a természet erők személyes nyilvánulásaibani feltétlen hit, eszmény1-
esség képezik a törekvések kiindulási pontját. . . 

A regényes alakok közül, kik az alchemiát e korban képviselék, emlitésre méltó hobenbe1m1 
Theophrastus Paracelsus, egy szép tehetségek kel felruházott első rendü kalandor. E férfiunak különben 
is rajongó lelkét a vegyészeti büvös tudomány még inkább felkorbácsolá; nyugtalanságában összebaran
golta egész Europát, Kelet egy részét és Egyptomot; lelkes előadása által tömegesen gyüjté maga köré a 
bámulókat, főleg midőn fennen hirdeté, hogy feltalálta az általa „nagy Elixir"-nek nevezett csodaszert, 
mely által az életet tetszés szerint hosszura lehet nyujtani. 

Paracelsus tudományosságát még saját korának szempontjából felfogva sem mondhatjuk kielégi
tőnek ; hiányzott benne az alapos készültség és lelkiismeretes kezelés, mely kettőnek hiánya pedig még 
a legéletrevalóbb eszmék értékét is nagyban alászállitja. Ö rajongó volt a szó szoros értelmében, kinek 
szava lelkesített, gyujtott, de kinek keze távolról sem épített annyit, mint tehetségei után némi komoly 
akarat mellett tőle várni lehetett volna. De ha közvetlen működése nem adott is jelentékenyebb lendü
letet a tudománynak, utóhatásában még is megbecsülhetlen értékű; gyujtó szavai egy egész nemzedék
ben kelték fel a vegytudomány iránti komoly érdeklődés tüzét, mely később józanabb irány mellett az 
eszmék tisztulá~át nagyban elősegité. Paracelsus nélkül talán teljesen kit'ejletlenül maradtak volna azon 
erők, melyek hivatva voltak a vegytan uj korszakában az átmeneti hidat elkészíteni. 

De más oldalról is igen jó hatással volt az ő fellépése. Szavai a mily sok követőre találtak, ép
pen annyi ellenmondásra adtak alkalmat; egész tábora támadt fel azoknak, kik részint hírnevének elho
mályosítására, részint merész állitásainak megdöntésére tollat ragadva komoly készliltséggel iparkodtak 
tanait alapjaiból kiforgatni, - és ez ismét csak előnyös lehetett és volt is a vegytani ismeretek kifejlő
désére. 

Paracelsus iskolájának nevezetesebb tagjai között ott látjuk Turquet franczia orvost, ki első ész· 
lelte a vasból és feleresztett kénsavból fejlődő légnem gyulékonyságát ; tevékenysége főleg oda irányult, 
hogy a gyógyászatban a vegykészitményeknek minél tágasabb tért nyisson. Ugyan e korban szerepeltek 
Libavius, Angelus Sala és mások, kik mindnyájan egyegy lépéssel odább segiték a vegyészeti is?leretek 
fejlődés menetét. 

Elődeinél jóval magasabb nézpontra emelkedett a 17-ik század első negyedében Helmont, ki az 
alchemistikus törekvések nytigéből nem bírt ugyan teljesen kibontakozni, de alapos képzettsége és tiszt~ 
nézetei a tudománynak annyit gyümölcsöztek, mennyit kortársai köztil alig képes valaki. felmutatni. 0 
volt az, ki a régiek négy elemét : tüzet, vizet, levegőt és földet elvetette; ő volt az első, k1 a „gáz" neve
zetet behozta és az e fölötti tanulmányokat megkezdette ; ismert dolog volt ugyan már azelőtt, hogy a 
körlégen kivtil más légnemű anyagok is léteznek, de Helmont mutatta meg, mint lehet ezeket müvi uton 
is elöállitani, s mint lehet ebből a természetbeni képződésökre következtetni. Gá~ alatt ő minden légne
met értett, mely a közönséges levegőtől bármi tekintetben különbözik. 0 állapitotta meg a gázok és 
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gőzök közti azon ktilönbs~get, mely szerint az elsők lehUtés által nem térnek át csepp folyékony állapot
ban, mig a gőzök ezt megteszik. A szénsavat ngas sylvestre" vagy „carboneum" névvel jelezte, mely 
szerinte bor és sör forrásnál, nem ·ktilönben szén elégésénél képződik; felismerte ő ezt továbbá az ásvá
nyos savanyu vízben, ugy szinte az ennek élvezete után a gyomorból felböfögő légnemben is, mit ez ok
ból ,,gas ventosum "-nak is nevezett; tudta ő, hogy a szénsav földalatti üregekben gyakran képződik, és 
hogy mészkőből eczet vagy más sav által előállitható; ismerte ezen gáznak nevezetes sajátságait, misze
rint a tüzet eloltja, az állatokat megfojtja. 

Ezt csupán egy példa gyanánt emlitém fel részletes ismeretei közül, milyent azonban még szám
talant lehetne felhozni. De nem kevéshbé tisztult fogalmakat táplált Helmont a vegytan átalános törvé
nyei felől; igy ő állitá fel és kisérletileg is kimutatá azon tételt, mely szerint egy és ugyanazon anyag a 
legklilönfélébb vegyületekben kép:es fellépni, a nélkül hogy ez által sajátos természetét teljesen elvesz
tené, de inkább egész eredetiségében elötiirik ez ismét, a mint az anyag vegyületéből kiválasztatik. 

De rendkivlil hosszasnak kellene lennem, ha Helmont önalkotta ismeretkörét részletezni akar
nám; ezt az említettek után elhagyhatónak vélem annál is inkább, mert jelen vázlatom czélja csupán a 
természettudományok fejlődési irányának kijelelésében, s nem az egyes adatok rendszeres csoportositá
sában összpontosul. S ily szempontból tekintve a felhozott nehány vonás eléggé kijeleli azon előre ha
ladott álláspontot, melyet Belmont a vegyészeti ismeretek fejlődésterén elfoglal. Az ő szerepe hasonló a 
hajnali csillagéhoz, mely fényében tulszárnyalja minden társát; ő is az éj gyermeke még, de egyszersmind 
a napnak előhirnöke, melynek utját az égen mintegy előkészíti, egyengeti; a nap ragyogó sugáriban el 
vesz ugyan a hajnali csillag szerény fénye, de azért létét nem szabad eltagadnunk, tett szolgálatát nem 
szabad kicsinylenünk; tett annyit, mennyit társai közül egyik sem, s ez már magában érdem, melynek 
megitélésénél nem a jelent, de multat kell szem előtt tartani. . 

Mielőtt az alchemia napjának teljes leáldoztához érnénk, fel kell annak utolsó harczosát a 17-ik 
század közepén élt Glaubert említenünk. E férfin Paracelsus és Helmont vegyes kiadásának nevezhető; 
az elsőnek alcbemisticus ábrándossága benne egyesítve volt az utóbbinak .éles belátás~val, törhetle~ sz~.r
galmával. Igaz ugyan, hogy ő Ífl lelke egész hevével csüggött az alcbei;nia álomképern, de azért i~eJe~, 
erejét nem forgácsolta el ennek haszontalan üldözésére; buvárkodott, kisérleteket tett, de nem a vegből 
hogy a bölcsek kövét előállítsa, mint inkább hogy ennek lehetőségéről vagy képtelenségér?l meggyőződ
jék. És e törekvés, mely az alchemia végszereplőit álalában jellemzi, nagyban különbözik attól, mely
nek a 16-ik századig tanui voltunk; ez utóbbinak fő jellemvonása a bizonytalanság, esetleges tapogatód
zás, rugója pedig a kincsvágy ; az alchemia végszakában e tényezőket jóval alaposabbaknak, ~em.eseb
beknek látjuk· a kisérleteknél a puszta esetlegesség helyett többé kevesbbé körvonalozott combmat10, az 
önző kincsvágy helyett tisztább tudományszomj szerepel. .. 

Glauber fellépésében e nemesült irány félreismerhetlenül ki van fejezve, _O volt az első, ki a 
vegyületek összetételét és Rzétbontását tanulmányozni kezdé, és ki a vegytunemé~y~k létokát a vegyro
~onságra vitte vissza; és pedig nem csupán az egysze~ü, de a k~ttős válrok?nság 1s _ismeretes ~olt. előtte. 
O volt az, ki a vegyszereknek technikai jelentőségét világosan k1mutatá, és igy az ~Jabb techmka1 vegy
tannak alapját megveté; szóval Glauber már szorosan a ~udomány harczos~ volt, ~i egy hosszu .~ornak, 
az alchemia korszakának képezte zárkövét, de egyszersmmd a tudomány UJabb épuleté.nek ala_r~ovét. 

Benne megszakad azon kor, melynek halvány vázlatát az említettekben adm megk1serlettem; 
szabad legyen a letünt századokra még nebá~y szóval visszapillantanom. 

Az összbenyomás, melyet az alchemia korának története ránk gy11-k?rol, alig eredményez egye
bet, mint sajnálkozást a fölött, hogy a századokon át tartott törekvés nem iránJ:ult valamely nemesebb, 
józanabb czél felé. Valóban nagyon szomoru képet kellene adnunk, ha a szellemi gyengeségek e ko~sza
kából csupán a hibát, a téved"ést akarnók festeni ; ezt nem is tehetnők. a -~élkül, ho~y e~yol~aluak, !gaz
ságtalanok ne lennénk a jellemzésben. A fémek megnemesitése utám torekvés ha?ar nnnt Ilyen teljesen 
nélkülözte a sikert de más részről számtalan nevezetes tény felfödözésére szolgaltatott alkalmat. Az 
alcbemisták roppa~t számra menő kisérletei képezték alapját a tapaszt~lati vegytannak, mely!e később 
.az elmélet biztosan volt emelhető. Ily szempontból itéln az al.?hem~sták lényeges. emeltyfü valának 
nemcsak a vegyta.nnak, de a természettudományoknak általán ; ok u. i. a testek~t mmden befol!ásnak 
aláveték melyek rajtok változást idézhettek elő s habár szándékolt babonás czélJokat nem érték is el, e 
helyett s

1
ok oly adatra bukkantak melyet a józa~abb utókor a tudomány előnyére értékesitbetett. Ty cbo 

de· Brabe a naprendszer folől vajdii téves nézeteket táplált, de a;iért ki fogná a csillagászat ter.én szerzett 
érdemeit kétségbe vonni. Az általa legnagyobb.lelkiismeretességgel gyüjtött roppa:nt szám~. adfl,tok. oly 
hálás emlékezetre 'köteleznek bennünket irányában, hogy. ennek .élénkségét a naprends.zerrol felálhtott 
téves ,véleménye legkevesbbé sem képes m~ggyengiteni. • 

Az alcbemia tehát valóban' hatásos .szerep.et képvisel a természettudomanyok terén; nem ered
ménynélkUli isolált J. elenség az hanem egy láncz szem a .vegyt!J,n fejlődés , történelmében, melyet rövidebb 
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tartamra szorítani igen is, átugorni alig lehetett volna. Hasonló volt az alchemia korszaka a zsidók 
negyven éves bolyongásához a pusztában, mely az ég büntetéseként nehezedett ugyan rájok, de a mely 
végeredményében dúsan gyümölcsözött, mert az igéret földének kapuit tárta fel a kijózanodott zsidó nem
zet előtt. 

Benniink a mult hiu ábrándjai mosolyt keltenek és bensö megkönnyebbüléssel mondjuk el: bála 
az égnek, csakhogy az alchemia álomképei szétmállottak! - pedig csalódunk · köztünk já1:nak e réma
lakok most is, oda rakják .napjainkban is e vészmadarak dísztelen fészkeiket a tudomány templomára, s 
ennek tetőzete alól hallatják folytonos tompa huhogágásukat. Csupán a név változott; a kit a multban 
alchemistának neveztiink, azt a jelenben charlatánnak címezzük; a mit az ókor n bölcsek kövének" tar
tott, azt a 19-i~ száza~ "nincs tö~~é kopasz fej ken őcsnek' ' kereszteli; a mit a régiek „az ujjáteremtés 
folyadéka, Pahngenesia, nagy Ehx1r" stb. név alatt hirdettek, azt mi „busz legktilönbözöbb betegséget 
gyökeresen gyógyító tinctura" czi~ alatt méreg drágán fize~juk. 

D~ kev~set mondott~m, ID1dön ~ ~évcserében állapítottam meg e mult ésjelen közti különbséget; 
az ókort k1ment1 a tudatlansag,. szellemi k1skoruság, melylyel ha olykor párosult is rosz akarat, ez átalá
nosnak még se1? mondható : a.Jelen. ko?tárait elitéli a tökélyesitett tudomány, melynek vezérfényét nem 
~sa.k nem keresik .fel, ~e kertihk; elit.éh ö~et ama szándékos. félrevezetési törekvés, mely a tudatlanok 
jób1szemüségét saját b1rvágyuknak k1elég1tésére zsákmányolja ki. 

De talán jö idő és jöjjön is, midőn ily szomoru adatok nem többé a jelen hanem csak a mult jel-
lemvonásait fogják képezni. ' 

A Chinin és Chinoidin közötti viszony vegyészeti és gyógyászati 
tekintetben. 

Ro zsn ya y Mátyá s 

gy6gyszerésztöl. 

· Ha a tiszta ké~savas chinin jegeczeit egy üvegben a napsugarak hatásának teszszük ki, nehány 
n~p mulva észreves.zszlik, hogy az liveg falát közvetlenül érintö jegeczek megsárgultak. Górcső alatt 
nezv~, ezen sárga jegeczek nagyrészben elvesztették jegeczalakjuk szabályosságát és vagy darabos 
porra, vagy kagylós törésü morzsákká zsugorodtak. ' 

. So~~al ~zembetünőbben tapasztalhatjuk ezen átváltozást, ha a kénsavas chinint kénsavval saví
t~tt v1zben fo.loldj.uk, és e foly~déko~ l~pos porczellán vagy üveg tányérokra öntve, a napsugarak behatá
s3:n~k tes~szük k1 .. Az eredetileg v1zt1szta folyadék megsárgul, s e sárga szin annál belterjesebb lesz, 
mmel to~abb hagyjuk a fol~adékot a napsugarak behatásának kitéve, mig végre egészen megbarnul, s 
ekkor elerte azon pontot, IDidön az oldatban lévő minden chinin elvesztette jegecztilési képességét, s alak
talan (am?.rph) állapotba ment át. Ha ezen sárgás barna folyadékot bepároljuk, a chinint nem jegecz 
alakban tob?é! - hanem nyúlós sárgásbarna gyantanemű maradvány alakjában nyerjük ki, mely - a 
kénsavas chrnrnnak alaktalan módosulata. 

A chinin mig a chinafa héjában is képes ezen általváltozásra a napsugarak által mert köz
ta~a~ztalás szerént a china fa déli oldalán lévő héj, sokkal kevesebb jegeczes és sokkal több alaktalan 
chrnrnt szolgáltat, mint az éjszaki oldalán lévő ; különösen azon héjak melyek árnyékban nem lévén a 
nap folytonos hatásának ki vannak téve. ' ' 

Ugyan oly változáson megy át a chinin akkor is, ha savitott oldatát huzamosb ideig fözzük. Mi
nél tovább tart a főzés, annál több chinin jut alaktalan állapotba, és pedig annál hamarabb minél na
gyobb lég~y~más . mellett történi~ ~ fözés .. Úgy hogy erősebb légnyomás mellett képesek ;agyunk az 
oldatban levő maJdnem egész chmmmennyiséget alaktalanná át változtatni. 

.. Vannak ~ég más hatányok is, melyek ezen által változást képesek létrehozni; mint például: ha 
a chmm oldaton v1llam áramot bocsátunk keresztül, - vagy ha erjanyagokkal hozzuk összeköttetésbe 
sat. sat. E módszerek azonban még épen nincsenek tanulmányozva. 
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Hogy a chinin ez alatt semmi vegy változást nem szenvedett, hanem csupán jegeczeinek alakta
lan módosulata fejlődött ki, - nem csak a jegeczes és alaktalan módosulatok elemi vegykémletének 
ugyanazon eredménye tanusitja; hanem azon körtilmény is, hogy alaktalan módosulatából lehetséges a 
jegeczesbe visszaváltoztatni. A cbinin a hosszasabb főzés, és az említett hatányok befolyása által épen 
azon változást szenvedi, mint a czukor, melyet hasonló módon nemcsak részben, hanem - kitartás mel
lett, - egészen is átlehet jegeczes alakjából az alaktalanba (melasse) változtatni, - mint az, a czukor
gyárakban gyakran akaratlanul is megtörténik. 

Cbiningyárakban a kénsavas chinin jegeczítése alkalmával visszamaradt anyalúg nagy mennyi
ségben tartalmazza az alaktalan chinint, mely ott a hosszasabb fözés, illetőleg bepárolgás alatt képzödik. 
A chiningyárosoknak tehát, - hogy az alaktalan chinin létrejöttét lehetöleg gátolják, - azon kivül, 
hogy a héj kiválasztásánál tekintettel kell lenniök: hogy az a nap hatásának legkevésbbé lett légyen ki
téve, (arra is ügyelnek: hogy a héj árnyékban száradjon) még arra is kell vigyázniok, hogy az oldat be
párlása lehető gyorsan és kevés légnyomás mellett, azaz vacuum apparatusban eszközöltessék, mer~ a 
különben nagyobb mennyiségben nyert alaktalan chinin által tetem·es veszteséglik támad. Az ily, 
többé jegeczeket nem tartalmazó, - anyalúgot a gyárakban ammoniakkal kezelik, mire sárgásbarna, 
gyantanemű tömeg csapódik le, - természetesen sok egyéb tisztátalanságokkal fertőzve, s e tömeg -
chinoidin név alatt jö kereskedésbe. A chinoidin tehát úgy tekinthető, mint - többé s kevésbbé tisztáta
lan, - alaktalan chinin; vagy helyesebben kifejezve: olyan anyag, melyből az alaktalan chinint a leg
könnyebben, legtisztábban és legnyereségesebben nyerhetjük. 

A forgalomban elöjövö chinoidinféleségek az alaktalan chinin mellett több kevesebb mennyiségii 
festanyagot és különbözö gyantanemeket is tartalmaznak, és pedig, - mint szándékos fertözvényt, -
néha oly tetemes mennyiségben, hogy az alaktalan chinin tartalomra megvizsgált ~~inoidinfél~ségek ~hi
nin tartalma 50; 0-8% között ingadozik. Ez okozta azután, hogy az alaktalan chrnm, csak mrnt „chmo
idin" jelenvén meg a forgalomban, - annak alkalmazása a gyógyászatba.n még eddig gyökeret verni. ké
pes uem volt ; söt maga iránt már eleitöl fogva oly bizalmatlanságot gerjesztett? hogY: a belöle el.ö~lhtott 
t iszta alaktalan chinin is, - bebizonyított hatása és gyógysikere daczára, - ahg tekrntetett chmrnnek, 
és semmi méltánylatot és figyelmet kelteni nem birt. 

Zimmer C. majna-frankfurti chiningyára azonban oly cJiinoidint állit elö , mely a többi között a 
legnagyobb arányban tartalmazza a tiszta alaktalan chinint. En ebböl következő módon állitottam elö 
tiszta alaktalan kénsavas chinint : 

A chinoidint kénsavval savitott vizben oldottam föl, még pedig 3-4 napi pállitás és fölrázogatás 
után oly tökéletesen, hogy semmi maradék sem mutatkozott. Az oldat barna, vékonyabb rétegekben 
átlátszó és egészen olyan küllemű volt mint az áloefestvény. Hogy az oldatot a festanyagoktól megsza
baditsa:ri, fölmelegitettem, és kása nagyságu állati szénnel ~everve 12 ó~·áig állni hagytam. A kihiilt é~ 
leszli.rlézett folyadék tiszta, sárgá.~, fehérbor !ci~llemü volt, ~ v1zfürdön bepa~·olva sárg~s?arna, gy.a~tanemü 
tömeggé meredt, mely, a tiszta kénsavas chmmból előáll1tott alaktalan kensavas chmrntól sem 1zere, sem 
kUllem ére nem különbözött. 

Mindkét módon előállitott alaktalan kénsavas chininböl kUlön-külön 1 centigramme-ot, 10 CC. 
lepárolt vízben fölo!dottam, s az oldathoz ugy.anan.nyi tériméjli. chlorvizet adtam, s .h.oz~~ 1-? cs?PP ~~
monia pura Jiquidát csöppentettem, mire mmdket folyadékban egyforma belterjű zold szmezödés jott 
1 étre ; ha pedig a chlorvizzel kevert oldathoz, elö~zÖl: 1 csö~p s.árga vérhígsó ?ld~tot a;dtam , és. csak az
után az ammoniákot, akkor szép piros, és egyenlö mmöségü szmeződés á_llt e~ő mmdk~t folyadekba~ .. -
E zek lévén a chinin jellemző vegyhatásai, biztos lehettem arról, hogy mindket f olyadek valóban chmmt 
tartalmaz, habár alaktalan módosulatban is. . . .. .. . . . . . 

De nem csak vegyi, hanem gyógyhatasa is ugyanaz volt a k~z~_ns.eges ~ens~va;s ch1~1~evel. F~ly
tonosan uralkodván vidékiinkön a váltó láz, többször volt alkalmam lazuző tulaJdonsagat probara tenm, s 
azt, olyan adagokban mint a kén~avas chinint szokás, igen gyakr~n. adtam váltó láz ellen, ~ n.él.kül, hogy 
hatása valaha kimaradt volna. Es így az alaktalan kénsavas chrnmben, - melyet a ch1?01dmu.mbó~ a 
föntebb leirt módon állitottam elö - oly olcsó és biztos lázüzö szert nyertem, mely olcsósagra mmt b1z
tosságra nézve, messze feltilmulja 'azon chinin surrogatumokat, ?Ie~ye~ eddi~ használatba~ v~ltak; és 
méltó volna, ha a szegények és katonák gyógykezelésénél, e kesz1tmenyre tobb figyelem tordittatnék ; 
mi által úgy a polgári, mint katonai kincstár jelentékeny összeget gazd.álko~hatn~k meg. .„ 

Ha az alaktalan kénsavas chinint, maró lugalokkal oldatából k1csapjuk, tisztán nyerjuk az ala~
talan chinint mely kUlönböző savakkal összetéve, kUlönböző sókat szolgáltat, melyeknek legnevezetesb1-
kéről, - az ~laktalan csersavas chininról alább leend .szó. . . .. . 

A közönséges csersavas chinin azon egyetlen vegylilete a ch~nmnak, mely tokéletesen 1zetle.n, -
csak hosszabb ideig a nyelven tartva é.rezhetö némi kesernyés íze, m1dön a nyál .~~~anya által egy k~s ré
sze feloldatott. - Ezen izetlen voltánal fogva, gyakran próbálták már, - külonosen gyermekeknel, -
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mint lázliző szert használni, mivel a chinin többi vegyei oly keserűek, hogy azt nekik csak nagy nehezen 
lehet beadni; azonban mindig félbe maradtak a vele tett kísérletek, mivel hatása soha sem volt biztos. -
Ennek oka az: hogy a csersavas chinin nemcsak tiszta vizben nem oldódik, hanem még savanyított folya
dékban és magasabb böfok alkalmazása mellett is csak nagyon kevés része oldódik ; és így a gyomor 
(savanyu és meleg) tartalmában is csak kevés része olvadván fel belöle, kevés az mi belőle a vérbe jut, 
áthasonittatik és gyógyítólag hathat, a többi része azon módon hatástalanul takarodik ki. 

Kísérletet tettem, hogy v2ljon az alaktalan chininnak csersavvali vegyülete nem volna-e czélra
vezetöbb? Mely végre az alaktalan kénsavas chininoldatot, megfelelő mennyiségű csersav oldattal, -
melyet előbb néhány csöpp ammoniával megtompitottam, - összekevertem. Mindkét oldatnak jó higi
tottnak kell lenni, és a csersavoldatot, - folytonos keverés közben, - vékony sugárban kel~ a chininol
datba ~i; mire finom, fehéres sárga csapadékot nyerünk, melyet ha, - jó kimosás után, - megszá
ritunk nem több mint 32° R. fokú hőnél, igen finom, laza, világos sárga port nyerünk, mely azonban fino 
mul elosztott volta miatt a nyál savanyától igen hamar feloldódván, - némi keserű izzel bir; azonban ha 
ezt körtilbelől 60-70° R fokú melég vizbe teszsztik, akkor nyúlós, kézhez nem ragadó, gyantaszerű, érez 
és gyöngyházfényű tömeggé válik, melyet ha vékony rudacskákba sodorva, léghuzamnál megszáritunk, 
5-6 nap mulva könnyen el lehet porrá dörzsölni; ezen por sárga szinti, és oly annyira ízetlen , hogy a 
szájba véve hosszabb idő mulva is csak inkább némi fanyar, mint keserű izt ktilöl. Ezen por a tiszta 
alaktalan csersavas chinin. . • 

E készitmény tökéletesen ízetlen volt, amellett még azon előnynyel is bir a közönséges csersavas 
chinin fölött, hogy gyengén savitott vízben már alacsony hőfoknál is olvad, és oldékonysága a hőfok ma
gasodásával egyenes arányban növekszik. 

Mivel csak azon gyógyszerek hasonittatbatnak át, melyek már a gyomor hőfokánál, annak tartal
mában föloldatnak, és csak az igy feloldott és áthasonitott gyógyszerek eredményezhetnek gyógysikert ; 
önkényt következik: hogy a közönséges és alaktalan csersavas chinin között annak van mint gyógyszer
nek nagyobb előnye, a melyikből a gyomorban több oldódik fel. Ennélfogva a közönséges és alaktalan 
csersavas chinin óldékonysági viszonyainak kipuhatolására a következő kísérletet tettem: . 

Egy próbacsőbe 10 C. C. 1 % sósavval savitott, lepárolt vizet töltöttem, s ebbe 10 centigrammnyi kö
zönséges csersavas chinint tettem; egy másik próbacsőbe, ugyananyi savitott vizbe ugyananyit tettem 
az alaktalan csersavas kínaiból. Most mind két folyadékot mindaddig forraltam, míg csak a benne lévő 
csersavas chinin mindegyikében egészen felolvadt. Ekkor a csöveket .egy forró vízzel tölt edénybe tet
tem, melyet a hőfok lassú leszállitása végett a tűzről félretettem. A folyadékba egy hőmérőt helyeztem, 
hogy arról annak hőfokát leolvashassam. A mint a hévmérő 5 fokkal lejebb szált, mindkét próbacsövet 
egyszerre emeltem ki a vizből, meglátandó, melyik bocsát ki az oldalból több csersavas chinint az ala
csonyodó hőfoknál. 60 Ro foknál a közönséges csersavas chinin oldata már jelentékeny csapadékot muta
tott, míg az alaktalané csak akkor kezdett - opalizálva - zavarodni. Legfontosabb volt megtudnom : 
miként viszonylik a két oldat egymáshoz 32-35 Ro foknál, mint a mely az emberi testnek, és igya gyo
mornak is rendes hőmérséke? 20 Ro foknál tehát kiemelve a vízből az oldatokat, láttam: hogy a közön
séges csersavas chinin már majdnem egészen kicsapódott, és a folyadék felső része átlátszó és víztiszta 
volt; mig az alaktalan, - bár szintén csapódott már le belőle egy rész, - azt látszék mutatni, hogy az 
alaktalan csersavas chininnak még majd 60% -át tartja felolvadva. Ezután a folyadékokat egészen kihagy
tam hűlni, 12 órai leülepedés . után a közönséges csersavas chinin egészen lecsapódva, s felette a víz 
tiszta volt, és ammoníakkal keverve alig mutatott némi zavarodmányt, jeléUl: hogy csak nyomait tartal
mazza még a chininnak. Az alaktalan csersavas chinin nagy része szintén levolt már i.ilepedve, hanem a 
fölötte levő folyadék tiszta ugyan, de sárga szinü volt, és 1-~ csepp ammonia hozzáadására még jelen
tékeny csapadékot adott; mi tanusitá, hogy egészen kihűlve is jelentékeny menyiséget tartott feloldva 
az alaktalan csersavas chininból. 

Ha a feloldáshoz szükséges vizmenyiséget nem 1, hanem 40/o-nyi sósavval kevertem; akkor az 
alaktalan csersavas chinin csupán rázás által, - melegítés nélkül - is felolvadt benne, s az oldat bár
mennyi ideig áll is, semmi csapadékot nem adott, holott a közönséges csersavas chinin ép oly . erős.en sa
vitott vizben is, csak akkor olvadt fel, ha a folyadékot forrásig hevitettem, és mihelyt a hőmérsék alacso
nyodott, azon arányban vált ki az oldatból a csersavas chinin, s pár napi állás mulva minden chinin a 
cső fenekén összegyülve, s a fölötte lévő folyadék pedig tiszta vizszinű volt, melyben - ammonák segé
lyével, - csak csekély, oldatban levő, csersavas chinint lehete kimutatni. 

Ezen eredmények valószinüvé tették előttem, hogy az alaktalan chinint sikerrel lehetne rnmt 
lázellenes szert alkalmazni. E végből vele számos kísérleteket tettem, és elmondhatom, hogy az alakta
lan csersavas chinin ép oly sikerrel hat a váltóláz ellen, mint a kénsavas chinin: s mivel a készitmény 
már magában véve ízetlen, igyekeztem azt, édes szerekkel keverve oly alakban nyujtani a betegeknek, 
hogy azt különösen a kényes inyű gyermeke}}, - minden undor nélklll, sőt örömest bevegyék. E czélra, 
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tömény kávé főzettel tabulirozott czukor tésztát készitettem, s az alaktalan csersavas chinint e közzé 
gyurván, abból kis lepénykéket szaggattam. A gyermekek ezen alakban eleinte igen örömest vették a 
gyógyszert ; - de utóbb a tészta megkeményedvén, tovább kelle a szájban tartani a czukrot míg f'ölo 1-
vadt, s ez idő alatt a szer fanyar ize is érezhetővé, s a gyermekek előtt kevéssé kapóssá vált. A czukor 
gyurma lágyantartására sem glycerint sem mézet nem lehete használni, mert az alak!alan csersavas 
chinin mindkét folyadékba olvadván, a czukor gyurmát mindkettő megkeserité. Ep oly kevéssé 
lehete alcoholt használni a czukorkák omlóssá tételére ugyanazon ok ból. Igy nem volt egyéb hátra, 
mind az üde czukorkákat jólbedugaszolt livegekbe tenni, hol Udeségtiket sokáig megtartják. A csokoládé 
szintén egyike lévén azon szereknek, melyek a kellemetlen izű szerekre palástolólag hatnak ; e közé kever
ve is próbáltam az alaktalan csersavas chinint kellemes izüen állitani elő; és valóban bizonyos czukrászi 
fogásokat szemelöl nem tévesztve, most oly csokoládé szeletkéket készítek, melyek a czélnak lehetőleg 
megfelelnek. , . 

A csokoládészeletkéket a gyermekek szivesen beveszik, a nélkül, hogy azt észrevennék, hogy az 
valami gyógyszert tartalmaz; s e módon az utóbbi időkben oly könnyen adagolom a chinint, mint ha 
csak nyalánkságot osztogatnék. A mi pedig a gyógysikert illeti; miután nagyon .kevés eset volt arra, 
hogy a beteg gyomra a csokoládét nem türte volna, minden esetben siker koronázta várakozásomat. 
Egyszer vagy kétszer történt csak az eset, hogy a láz a csokoládé adagolására . alábbhagyott u~y:i-n, de 
el nem maradt, ezt annak tulajdonítván, hogy a gyomor rendellenes volta miatt, a csersavas chmm ab
ban fel nem olvadhatott, még egy adagot adtam a betegeknek, mire a láz csakugyan végkép el is maradt. 

Vidékünkön i"'en makacs váltóláz esetek vannak, hol nagymérvű kénsavas cbinin adagolása után 
is 2-3 hétre a lázroha~ok vissza szoktak térni; ily esetekben igen gyakran meggátoltam a visszatérő lázt 
azáltal, ha a láz megszüntetése után, - miden héten egy bizonyos napon 1 adag. - 10-15 db;--- u~yan
annyi szemer tiszta chininnak megfelelő - csokoládét adtam a betegnek. Igy már sok oly valtólaznak 
vetettem végét, mely már a beteget évek óta látogatta. 
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Az Aug. 26-án tartott 2-dik ülés jegyzökönyve. 

1. A mai napra választott elnök, R6nay Jáczint, meg nyitván a 
gyülést, felkérte ajegyzé5t a tegnapi gyülésjegyzőkönyvének felolvasására, 
mi megtörténvén, ez .hitelesittetett. . 

. 2. Rozsnyai Mátyás, ki az első gyülésben a chinin és chinoidinről 
szólott, chocoladét osztott ki, mely ezen csersavas alkaloidot tartalmazván, 
keserü izzel nem igen birt. 

3. Pávai Elek felolvasta „Erdély geologiájáb61" czimü értekezését, 
melyben párhuzamot von a bécsi medencze és az ebben foglalt rétegek
nek megfelelő erdélyi képződmények között. Mindkettőben foglalt kövü
letekből, va1amint ezeknek egymássali egy behasonlitásából azon követ
keztetést vonja: hogy a bécsi medencze bizonyos szintjeit élesen jellegző 
vezénykövületek Erdélyben elvesztik vezér szerepöket, megszünnek bi
zonyos rétegeket jellegzeni, hanem különböző képződmények szintjeiben 
összeelegyedve vegyesen jönnek elő. . 

Továbbá bizonyos képletek megfordított rendjéből kimutatja, hogy 
a Rhyolith nevü rohamos (eruptív. Szerk) kőzetek kitörései, nem mint ed
dig hitték, a Miocen korszak végén, hanem még ennek kezdetével és j6val 
előbb, t. i. az Oligocen korszakban kezdették meg Erdélyben müködésü
ket. Végre összehasonlítja egymással a neogen korszak üledékes képletei
böl és a rohamos trachytkőzetekböl képződött meglepően szép tájképi 
alakzatokat. 

4. Ezen felolvasás után kijelentette Rónay Jáczint, hogy ö nekie 
mint egy küldöttség tagjának tüstént el kell mennie, miért Hunfalvy J á
nost kérte fel, hogy az elnökséget átvenni szíveskedjék, mi megtörténvén 

5. jelesen Hantken Miksa és végre Szabó J 6zsef is szót emelt a Pá
vai egynehány pontjában kifejtett nézetek ellenében. 

Az ülés titkos szavazattal határozta, hogy Pávai értekezése Hant 
ken rögtönzött megjegyzéseivel együtt, melyeket irásban beadni igért, az 
évkönyvben megjelenjék.*) 

6. Mik6 Béla „a jég korszak magyarázatához czimű előadásában 
Pettkó János, selmeczi tanárnak a jégkorszak szülő okáról felállitott elmé
letét ismerteti; és a jégkorszakot a nap közelében keringő bolygókák kép
ződésével hozza kapcsolatba. 

Az írásban összefoglalandó előadás az évkönyvbe felvétetni hatá
roztatott. 

7. Szab6 J6zsef közölte legujabb tapasztalatait és észleteteit a 
trachyt fajok fölött, mi főképen azoknak vegy- és t ermészettani tulajdon-

*) Pávai ur ér tekezését külön felszólitásunkr:i sem kaphatván meg, te l'mészetes, hogy Hantken Ul' meg-j egyzései is 
elmaradnak. Szerk. 

305 

ságaira, geologiai és geotectoníai viszonyaira, valamint relativ korára vo
natkozott. 

A nagy érdekkel hallgatott értekezés az évkönyvbe felvétetni ha
tároztatott. 

8. Kubinyi Ferencz egy bölény koponyát mutatott be, mely He
vesmegye Zabár helységében találtatott, s igy tehát ez egy uj lelhelye 
'ezen állatnak. 

Örvendetes tudomásul vétetett. 
9. Bernáth J6zsef bemutatott egy lepecsételt palaczkot, melyet Vi

tálisz Mór földbirtokos, udvarában levé> kútjának vizével töltve vizsgálta
tás végett a szakosztálynak beküldött. A kút Hévesmegye Domoszló nevű 
helységében a Mátra hegy déli tövén létezik. A viz tartalmazott könké
neget (H. S.), és e szerint ez az elsé> eset, hogy a könkéneges fornís a 
Mátra déli oldalán is előfordul. 

Tudomásul vétetett és ezen viznek vegytani é~ gyógytani v1zs
gáltatása ajánltatott. 

10. Szabó J6zsef bemutatott egy „Gyöngyös városa és vele szom
szédmi helységeknek leirása" czimű kéziratot, melyet Baké Józsefirt és az 
évkönyv számára beküldött. 

Határoztatott, hogy ezen terjedelmes kézi1·at birálat végett a 
központi választmány h 'JZ áttétetik. *) 

11. Miután egyéb értekezés és tárgy bejelentve nem volt, hatá
roztatott, hogy a szakosztály a még hátralevé> időt földtani kirándulások
ra forditsa következő rendben: még 1:tz nap délután l órakor a W ehrlit 
lelhelyére a szarvaskői Diabashoz és bátori barna kőszén bányába. Más 
napon Aug. 27 ·én az Eged hegyre, délután a rrárkányi völgybe rándul 
jon ki. 

Bernáth J6zsef, Himfalvy János, 
szakjegyzö. . zakelnök. 

*) .Üteretett. Kátai. 
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A jégkorszak magyarázatához. 

Mik6 Bélát6l. 

A természet mindenütt bir a vizsgálódó léleknek talányokkal szolgálni ; sőt ismertetésének gyor
sabb terjedésével egy egész világa támadott a még meg nem fejtett kérdéseknek. - Legfőbb talánynyal, 
és titkainak egész halmazával azonban a természet ott lép élénk, hol a szilárd földkéreg mintegy megra
gadva heves rázkódtatások által óriási hegyhullámokban az égboltozatig tornyosul fel. 

A természetnek elmélkedő szemlélése igen mélyen és megnyugtatólag hatott a lélekre, mióta el
terjedett azon meggyőződés, hogy mi jelenleg nem régen kihalt és ép oly óriási mint titokteljes erő
nyilvánulások szinterén járkálunk, melyeknek értelmi fölfogásához semmi mértékkel nem birnánk, ha
nem ellenkezőleg hogy mi is kortársai, szemtanui vagyunk egy ősidőktől háboritlanul és folytonosan mű
ködő átalakulásnak, és hogy jelenleg is ránk nézve örökös tavasz „legyen" szava rezgi át a ter~mtés 
földi világát. - Azért ujabb időben talán egy tudományág sem talált az emberi társaság ktilönböző fo
kozatainál annyi barátra, mint épen a földtan, mely előttünk a földkéreg történetét igyekszik megma
gyarázni. 

A földtannak bölcsője és kiváltképen érettebb korának képző iskolája a hegyekben rejlik. Is
merni tanultuk előbb a hegyekből eredő ásványokat, az ásványokból a hegyeket alkotó kőzeteket, a 
hegyeknek közelebbi megvizsgálásából azoknak ktilömböző fekvési és származási viszonyait, gondosan 
gyüjtögetttik a fölszinre kertilt ásatagokból az ösidök hátrahagyott emlékpénzeit s mindezekből össze
hasonlitó vizsgálódásainkkal megvetetttik a föld tannak alapját, - de csakis alapját; mivel az épület, 
mely rajta emelkedik, oly tudományt képvisel, mely inkább mint akármely más tudományi ág korunk
ban még igen messze áll befejezésétől. - Az egyszerű vizsgáló előtt valamennyi hegyorom az ősidőknek 
mindmeganyi sirirat nélküli emlék oszlopa : mostani földtanunk segélyével azonban már igen sok ily em
lékoszlop viszonyos korát is megbii:iuk határozni söt megközelitö képét is elöteremthe~juk, benépesitve 
egykori növényi és állati világával. -

Vannak a ösidöknek emlékpénzei, melyeket gyüjteményeinkben hiába keresnénk, például az 
ugynevezett „sziklalelenczek", melyeket az alpesek körül mint idegen sziklaromokat ki a sima lapalyig 
szétszórva találhatni. - Csupán csuszó glétserek képesek sziklaterhöket oly épen szállitani, és oly sza
bályszerüleg lerakni, hogy minden darabnak megtett utját könnyen visszanyomozhatjuk anyasziklájáig. 
- A földtanászok kénytelenek voltak tehát e vándorlás magyarázatára fölvenni egy idökort, melyben 
Svájcz óriási jégmezők által volt betemetve, mely időkornak másnemü bizonyitékai is már annyira felsza
porodtak és tisztáztattak, hogy azon földtani értelemben mégcsak közelmult ugynevezett „jégkorszak" 
fölvétele most már kétség alá sem vonható. - Az alpesi glétserek, mind amaz egykori óriások törpe ma
radványai magos bé1:ezeikről még most is tekintenek le az alantabbi völgyek tömött zöldjére; de még 
mindig nehéz, s csak a tudós éles elméjének maradt föntartva megmagyarázni amaz óriási jégmezők visz
szavonulásának okait. 

}!inden erre vonatkozó magyarázati kísérletek között legtöbb viszhangra talál Escher v. d. Linth 
hirneves svájczi földtanász magyarázata, mely ugy egyszerűsége mint könnyen fölfogbatósága által 
tünt ki. - Escher v. d. Linth. ugyanis az ismert meleg alpesi szélnek a "Fön"-nek egykori kimaradá
sát elégséges oknak állitotta a glétserek meglepő növekedésére. - Már Tscbudi, az alpesi élet élesel
méjű festője irja: „Svájcznak minden hegységes vidékén kevés környéket kivéve egy szél sem ismere
tesebb és nagy szerübb hatásu a Fön-nél ez nem helyi hanem általános európai, illetőleg afrikai szél, -
mely noha veszedelmesebb mint bármely más szél, tavaszszal mégis szívesen láttatik. - Az egész hegy
séges vidéken nagymérvű havat és jeget olvasztván fel, mint egy ütéssel, oly hirtelen megváltoztatja a 
táj képét. - A Grindenvald-völgyben például 12 óra alatt a Fön 2 1/ 4 láb vastagságú hórétegeket 
képes eltávolitani. - Egy valóságos tavaszhirdető, mely 24 óra alatt többet működik mint a nap heve 
2 hét alatt; sőt némely árnyékos bérczi völgyekben a tavasznak valóságos föltételezője. - Ha nem 
jelenne meg időnként teremtő melegét hozva az uj meg új hórakásokat elseperni, nem egy bérczi völgyben 
nem volna talan nyár, semmi élet, hanem valószin1Heg csak folyton növekedő jégmezők. 

Escher magyarázata a jégkorszakról könnyen születhetett. - E szerint tehát Svájcz hőlég-füté
sének tűzhelye a Sahara volna, mely jelenleg flitött homok tenger ha egykor valóságos tenger volt, 
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akkor az onna~ jövő szelek ~edvesebbek! htivösebbek lehettek, és a glétscherek inkább növelték mint
se~ ?lvasz~ottak yolna. - Mmtbogy pedig ujabb időben elégséges okot hittek fölfedezni a Sahara egy
kori ilyen -~llapo~Járól, ~~cher magyarázata teljes megnyugvással fogadtatott el. - Tetszett ez a leg
nagyobb f?ldtanaszo~ elott; azo~ban némely légttinettanászok kétségeket görditettek elébe. -

. Mm~e!lek előtt Dove, h1rneves német természettudós a széljárások felőli terjedelmes vizsgálatai 
alapJán azt al~Ito~t~, hogy Ny~goteurópa s vele együtt Svájcz is nem a Saharából jövő hőség által, ha
n~m a nyu~otmd1ai tengerr?I ,Jövő gőzt'ütéssel melegittetik. Mert jóllehet a Sahara az alpesektöl épen 
deh:e fekszik.' ren.des uto~ tamadó szél Svájczot el nem érheti. - Mindenik szélirány hazug; a szél kiin
dulasa nem fekszik azon Hányban, melyben az hozzánk jut mivel az ut melyet a magakörtil forgó földön 
megtesznek, nem egyenes irányú, hanem görbe vonalat képez. Egy anyagrészecske ugyanis az egyenlitö 
alatt sokkal nagyobb utat tesz meg 24 óra alatt mint a mi északi szélességünk alatt minek következté
~~~ m~.ndell: lég1:észecske, mel:f délről felénk ny~mul, mindinkább kelet felé irányul, és így a Saharából 
JOVŐ .h~~-ég is előbb Nyugotázs1át és Európa keleti széleit futja át. A legdélibb és legmelegebb szél délnyu
gotr_o~. J01;1: ho~z.ánk, onnan, h~l .az ~gyen~itöi meleg tenger fekszik. - Europa sok helyein kinyomoztatott 
a külo~bozö ll'a.nyu s_zelek kozephömérseke, mely nyomozások folytán a déldélnyugoti és délnyugoti sze
lek ma~dn~1? mmdeniitt legmelegebbeknek találtattak. - A Fön melege tehát bátran megegyeztethetö 
nyugoti~d1a1 eredetével. - Azonban a svájczi földtanászok a Fön nyugotindiai eredete ellen szintén jog
gal vettek fe~ annak_ meglepő szárazságát, holott délnyugoti langyos szeleink egyszersmind nedvesek 
szoktak lenrn; annyival nyomatékosabbau állitották tehát a Fön saharai eredetét. - E felett élénk vita 
fejlődött ki, melynek eredménye az lett, hogy a légtünettanászok a Fön természetét szorosabban és tel
jesebben nyomozták ki. -

. Először is ugy találtatott, hogy azon tulságosan meleg és száraz szél tulajdo nképeni környéke 
SváJcznak csak északkeleti részére szorítkozik, és egyszersmind hogy majd mindenik Fön szélvész az 
Alpesek ~éli oldalán bőséges esőzéseket vagy hófuvásokat idéz elő. - Abban tehát, hogy a Fön száraz
sága SváJcznak a délnyugoti szelektől mintegy védett részére szoritkozik, a kérdés megoldására kétség
telen újjmutatás fekiidt. - Ugyanis egy, általánosan elismert természettani törvény azt tanítja , hogy a 
légtö~eg, _me~y fölszállani ~én;pzerittetik, csekélyebb légkörnyomás alá jutva, nemcsak a megfelelő rit
~aság1.g kite1~ied, hanem kiterJedése által egyszersmind hőmérséke is alább száll; ha pedig előbbi szint
Jébe v1sszaes1k, előbbi sürüségeig összenyomni és hőmérséke ugyanannyi fokkal növekedik mint a meny-
nyivel előbb fogyott volt. - ' 

Éppen ily helyzetben jö a. nedves délnyugoti szél is, midőn az alpesekbe ütközik és kényszerit
te.tik a magasba szállani. - A közben t: i: kihül, nedvtartalmát az alatta lefutó hegyoldalokra önti, és 
m1dön tul ujra a völgybe nyomul le ; ismét megmelegedve mint száraz szél jelenik meg.-

' Például 1) az 1866. September 23-iki nagy Fön szélvésznél a Faido melletti alpesek déli oldalán 
2200' tengerfeletti magosságban a hőmérsék 11. fok volt. - Az uralkodott szél által kényszeritve a lég 
az alpesek oldalán fölnyomulva a sz. Gothárd szorosnál már 600 milimeternyi légsulymérői fokra jutott, 
noha a légsulymérő alant 700 miliroetert mutatott. -

Mig ezen ritkulásnak megfelelőleg a lég kezdetbeli térméjének 117 részével nagyobbra terjedt ki, 
bőmérsékének 16 fokkal kellett volna lejebb szállania, ha páratartalmát esö alakjában nem veszítette vol
na el. - Tudjuk azonban, hogy a párák sürtidésénél nagy mennyiségű lappangó hő szabadul ki, mely 
egyszersmind okozta azt, hogy a Sz. Gothárd-szorosnál - 5 helyett + 4 foknyi · hőmérséket találta~. 4 
foknyi hiímérséknél a lég csak három lineányinál kevesebb feszerejü vízpárát képes visszatartani. - A 
szoroson tul azután a lég ismét a völgyekbe nyomul le, és mihelyt 2200' tengerfeletti magosságnyira esett, 
hőruérsékének ismét 16 fokkal emelkedni kelletvén 20 fok meleget mutatott. - Már pedig 20 foknyi me
legnél a lég 10 1/ o linea feszerejii vizpárát képes fölvenni; tehát elég meleg és száraz volt arra, hogy Fön
nek kereszteltessék, 'a nélkül hogy a Saharát csak távolról is érintette volna. -

Mindeniitt tehát, hol egy nedves meleg szél magos hegységek be ütközik, a hegységen tul mint 
melegebb és száraz Fön jelenik meg. - Nehány ily esetet az Alpeseken kivlil is már valósággal 
ismerünk. - ' 

A légtünettani vizsgálatoknak ily rueglepő szépen összevágó eredményei előtt Escher magyará
zata, mely támaszát a Fön saharai eredetében találta, széthull, s kétségesekké válnak némely más vidék 
egykori jég korszakára vonatkozó oly magyarázatok, melyek Escherének mintája után keletkeztek. 
- Azon kérdés megoldása tehát, hogy minő befolyásokra vonultak vissza a jégkorszak i'>riási glétserei, 
jelenleg mind nehezebb és nehezebbé kezdett v<ílni, annyival inkább, mivel földtanászaink a föld akkori 
jégp:ínczélát mind távolabb és távolabbra akarják kiterjeszteni. - A Libánon, a Sinai hegységben, a 
Cordillerák ban, a csendes-oceáni szigetekben, kétségtelen bizonyítékait találták fel annak, hogy lenni kel -

1) ZeitRchrift der österr. Gesellschaft für Meteorologie 1866. és 1867. 
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lett valamely oknak, mely egész földünkre egy általános jégkorszakot hozott, s melynek elenyésztével, 
a belépett melegebb korszakkal azon óriási jégmezők a magos bérczekre szorultak vissza. -·-

Azon körtilmény, hogy ezen évi közgytilésen Rónay Jáczint tudor 1ir a jégkorszakról értekezett, 
továbbá hogy Hunfalvy Pál müegyet. tanár úr érdekes adatokat közlött, melyek szerint a magos Tátrában 
egykori alantabbra nyult glétsereknek nyomai látszanak, ösztönzött engemet Pettko János selmeczi bá
nyaakadémiai tanár urnak „a földtani korszakok alapokairól" irt elméletét, mely a jégkorszak alapokát 
is egyszerün megmagyarázza, tisztelt hazai szaktudósaink előtt föleleveníteni. -

A földtannak, valamint a többi természettudományi ágaknak elöhaladási mozzanatait megszok
tuk már csupán külföld gazdag irodalmában keresni, s a közben, noha nem hanyagoljuk el a magunkét, 
nem ritkán feledjük, hogy a külföld irodalma nem mindig oly tükör, melyben a miénk nevezetesebb moz
zanatait is föllelhetnők. - Igy jártunk Pettko elméletével is. 

Pettko János ugyanis, mint a m. tud. akadémia levelező tagja 1863-ban Januarius 5-én tartá 
székfoglaló értekezését „a földtani fökorszakok alapokairól ", mire a Wiener Zeitung" mellékletének: 
Oesterreichische Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und öffentliches Leben" 1863-ki 3-ik számában, 
keményen és igen méltatlan módon megtámadhatott. - E megtámadásból azután nem kevésbé érdekes 
polemia keletkezett, mely a nagy olvasó közönség Pettko ellenfeleinek utolsó és ellenbizonyitéku vála
szával végződött ; mivel Pettkonak erre vonatkozó czáfolatát az illető bécsi lapok sokáig nem közölték, 
sőt azután is teljesen vonakodtak annak fölvételétől. - De nemcsak a nagy olvasó közönség, hanem a 
tudósok előtt is Pettko elmélete képtelenségnek maradhatott nyilvánítva, mert noha Pettko a folytatott 
vitát, elméletével és zárfeleletével együtt a Selmeczen szerkesztett és 1864-ben megjelent „Berg-u. hüt
tenmannisches Jahrbuch" XIV. kötetében sőt még külön lenyomatban is 1) adta, a tudományos világ 
mélyen hallgatott róla. - Ezen évkönyv sokkal kisebb olvasó körrel bir, s a mellett a specialisnms jelen 
világában annyira megszokták földtanászaink bányászati könyvekben földtani értekezéseket nem keres
ni, hogy e mellőztetésen csudálk.ozni legkevesebb okunk sincsen. - Még a külön lenyomatot illetőleg is 
nem lehet okunk csudálkozni annak figyelembe nem vételén, tekintetbe kell vennünk, miszerint nem telik 
el év, melyben ne jelenne meg oly önálló mü, mely merészebbnél merészebb földtani magyarázatokkal 
lepi meg az olvasó közönséget; melyeket tudósaink nem is késnek a feledékenység örvényébe buktatni. -
Nincs benne kétség, hogy földtanászaink, kiknek Pettlfo füzetkéje tudomásukra jutott, azt mint egy 
művet, mely Escher már elfogadott magyarázatát kétség alá vonni, s a jégkorszak okát a földön kívül 
keresni merte, a képtelenekével hasonló sorsban részesítették. - Pettko más oldalról bizonyított Escher 
ellenében, t. i. P. Mares után fölhozza azt, hogy a nagy Sahara a harmadkorszak alatt már nem lehetett 
tenger, mivel másodkori tengereket igen, de harmadkoriakat nem tartalmaz; tehát a nagy Sahara épen 
azon időszak alatt, melyben azt Escher tengerrel boritottnak lenni állitja, a krétakorszak óta, már szá
raz volt. 

Ez Pettko előtt eléggé hatályos földtani érv volt Escher magyarázatának kétségbevonására; de 
ha fölteszszük azt, hogy a későbbi kor terjedelmesebb vizsgálatok nyomán P. Mares adatait talán a helyi 
jégkorszakok magyarázatának előnyére szolgálókkal fogná helyettesiteni, a Fön eredetének a légtlinet
tanászok és különösen Dove 2) általi új kimeritö magyatázata a legbiztosabb alapot szolgáltatja arra, 
hogy Pettko elméletével ismételve föllépjen. 

Pettko a földtani fökorszakok alapokait megmagyarázandó csupán Laplacenak naprendszerünk 
keletkeztére vonatkozó elméletére támaszkodik. - E szerint a nap egykor Neptun határán messze tul 
terjeszkedvén a mint lassanként összehuzódott a Saturnus holdgyürüinek példájára a kihülésnek és ösz
szehuzódásnak hasonlóképen alávetett holdgyürtiket hagyott hátra, melyeknek szétszakadásából és össze
gomolyodásából keletkeztek a bolygók oly formán, hogy minden tavolabbi a közte és a nap közöttiek
nek keletkeztét láthatta. - Például a Neptun láthatta Uranus, Saturnus, Jupiter, a bolygodók, Mars, 
földünk stb. és holdjaik keletkeztét; földünk láthatta a hold, Venus, Mercur és az intramercurialis boly
godók keletkeztét. - Mindenik a föld és a nap között lévő bolygónak keletkezte földünk hőmérséki vi
szonyaira kétféle bfolyást kellett hogy _gyakoroljon. t. i. egy lassan bekövetkezett hőmérsékleszállást, 
megfelelőleg a nap holdgyürüje kihtilésének, és annak elválása, szétszakadása után egy rövid ideig tartó 
hirteleni nagy hömérsékemelkedést, - mert az ujra teljes fényében megjelenő nap nagyobb melege i·ö
vid ideig fokoztatott a napnak fellángolása által. 

E hirteleni nagy hőmérsékemelkedés kioltván földünkön nagy részben majd minden növényi és 
és állati életet, egyszersmind egy földtani korszakot fejezett be, melyet követett a napanyag egyensulyá
nak helyreállta után a következő, de már az elöbbeninél valamivel kevésbbé meleg korszak, minthogy a 
meleget szóró nap anyaga annyival fogyott, mennyivel a keletkezett kihtilö új bolygó azt kisebbítette. 

1) Die jüngste Controverse über die Theorie der Eisz e it. VonJoh1mnv.Pettkol865. 
2) Ueber Ei sze it, Föhn und Scirocco. Von H. W. Dove. 1867. Továbbá: Der Schweizer Fön, 

Nachtrag zu Eiszeit, Föhu und Scirocco. - Von H. W. Dove. 1868. 
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A nap föllángolását egy eddig még meg nem magyarázott csillagászati tUneménynyel támogatja> 
melyet a fellángoló álló csillagok képében ismertink, a mennyiben ezeknek föllángolását egy épen ily 
okra véli visszavezethetui. - · T. i. a nap holdgyürüje vonzásánál fogva a nap folyó anyagán megfelelő 
ellenár származott, mely a holdgyüriinek teljes elválása alkalmával hirtelen visszacsapódván, oly rendkí
vüli nagy mozgalmat idézett elii a napon, hogy ez sokkal nagyobb fényt és hevet birt szétszórni, mint 
anyagának egyensulyban lételénél. - E magyarázatát támogatja Humboldt-tal, kinek szavaiban erre 
kétségtelen újjmutatást lelt. 

Pettko elmélete szerint tehát az elsö földtani korszak végződött a Venus keletkeztével, a máso
dik a Mercuréval, a harmadik az intramercurialis bolygodókéval, mely utóbbiak alkalmasint a nap 
holdgyürüjének több darabra szakadása által keletkeztek, s azért keletkezéslik egyenértékli egy bolygó 
származásával. 

A jégkorszakot az intramercurialis bolygók keletkezte kellett hogy eltávolítsa, s igy mi jelenleg 
a negyedik földtani korszak kezdetén élUnk, mely valószinüleg egy még keményebb jégkorszakkal fog 
végződni; ennek hidegétől azonban nincs okunk tartani, mivel bekövetkezéséig az emberi nemzet előtt 
még egy teljes örökkévalóság áll. 

Ime nem csak a jégkorszak, hanem a többi földtani fökorszak alapok.a i~ egy egyetlen csapással 
megoldva ! Mert ha Pettko elméletét közelebbről elemezzük, azt igen egyszerlinek találjuk, és csupán 
abból áll, hogy a földtani fő korszakok okait a föld és a nap között lévő bolygók keletkeztére vezeti visz
sza. - A mi a nap föllángolására czélzó magyarázatát illeti, azt csillagászati . és természettudományunk 
jelen állásánál fogva elméletének kifejtésénél nem né! ktilözhette, de szorosan nem tartozik hozzája. -
Hivatkozik csillagászainkra, kik erre nézve részletesebb kimerítőbb magyarázattal szolgálhatnának; s ha 
a Fön magyarázatával légtUnettanászaink képesek voltak földtanászainkat egy nagy tévedésükre ráve
zetni, joggal remélhetjlik, hogy Pettko elméletének, mely az egyetemes természettudomány alaptörvényein 
fejtetett ki, csillagászaink a közel jövőben fényes elismerést fognak szerezni. -

Pettko elmélete egy drága gyöngye zsenge tudományos irodalmunknak s én jelen értekezletemet 
legméltóbban csak ugy fejezhetem be, ha Pettko füzetét 1) melyben velős és igen szép következetes ér
veléssel védi a történt megtámadások ellen elméletét, melegen ajánlom hazai tudósaink becses fi
gyelmébe. -

l)Die jün gste Controverse Uher ilie Theorie der EiszeitvonJohannv.Pettkol865. 

'.J 
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VI. 

G1~ÓGYSZERESZETI SZAKOSZTÁLY. 

MINT AZ ÁSVÁNY- FÖLD- ÉS VEGYTANI SZAKOSZTÁLY ALOSZTÁLYA. 

Az alapszabályok értelmében Augusztus 26-án alakult Gyógyszerészi 
alosztály ülésének jegyzökönyve. 

Megválasztattak : 

Elnökül: Ráth Péter budai gyógyszerész. 
Jegyzőkül: Köllner Lőrincz egri és Rozsnyay Mátyás r.ombai gyógyszerészek. 

Elnök előadta részletesen azon előkészületeket, melyek a NM. m. 
k. belügyminiszterium kebelében a közegésségügy érdekében történnek; 
-- ez intézkedések között sajnálattal vette tudomásul az alosztály ; hogy 
az egészségügyi tanácsosok között egyetlen gyógyszerész sincs mint ren
des tag kinevezve, s e sajnálatának kifejezést .is adott. - Ellenben re
ményteljes örömmel fogadá Elnök úr azon megbizható forrásból vett 
közleményét: hogy a gyógyszerészetet illető minden beadott munkálat 
rövid idő mulva tanácskozás tárgya leend a véleményezők előtt. - To
vábbá szőnyegre kerülvén a vidéki gyógyszerész egyletek minél számo
sabb létesítése is, - az alosztály egyes tagjai nemcsak élénk örömmel 
üdvözölték; hanem mindegyikök megigéré, hogy vidékén, - a mennyi
ben még ott gyógyszerészi egyletek nem lennének, - mintegy az alosz
tály megbizásából, - azok létesitése ügyében a lehető erélyt s buzgósá
got fogja kifejteni. 

Hitelesittetett Eger Augusztus 27-én 18 68. 

Ráth Péter 
elnök. 

Köllner Lőrincz 
jegyző. 

Rozsnyay Mátyás 
jegyző. 
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VII. 

TERMESZETTANI SZAKOSZTÁLY. 

Az Augusztus 25-én tartott elsö .ülés jegyzőkönyve. 

Horváth Zsigmond tanár szakosztály vezető által a szakosztálv 
gyülése megnyittatván, az összegyűlt szakosztályi tagokat rövid beszéd
ben üdvözölte; s felszólitotta a :szakosztályt elnökök és jegyzők választá
sára, minek folytán a szakgyülés 

Elnökül: és pedig első napra azaz 25-ik Augusztusra Vochler 
Alajos lyceumi tanár. második napra azaz Augusztus 26-ára ,Lipkos Jó
zsef mérnök, harmadik napra azaz Augusztus 2 7-ére Jedlik Anyos egye
temi tanár urak választattak meg. 

J egyzőkül mindhárom napra állandóan Somogyi Rudolf és Fe-
, kete Sándor választattak meg. 

Jedlik Anyos értekezett egy általa szerkesztett s Teller Emil pesti 
gépész által készitett villamdelejes hullámgépről, melylyel egy kerülék 
idomú vas edénybe töltött higany felületén a villámdelej működésének 
gyorsan történő megszakadása következtében az álló hullámok oly sza 
bottan állittatnak elő, hogy a kerülék idomú edény mindegyik gyupontja 
körül támadott köridomú hullámokon kivül, az azoknak találkozásából 
eredett kerül ék és mentelék görbülefü hullámok is igen tisztán láthatók: 
ezután az emlitettek kisérletileg is szépen bebizonyittattak; 

az értekezés köztetszéssel fogadtatván, a szakasztályi elnök áltctl 
felszólittatott a szakosztály a felett határozni, hogy az értekezés a jövé5 
évi évkönyvbe felvétessék-e, mire egyhangúlag határoztatott, hogy az ér
tekezés mint közérdekii. a társulat évkönyvében egész terjedelmében ki-

. nyomassék. 
Horváth Zsigmond a lebkőhullások történetének vázlatát adja elő 

az őshajdantól kezdve korunkig. Különös tekintettel a hazánkban, vala
mint az 1868. év jan. 30-án hullottra, végre elé5adja a vélemények külön
féleségét a meteorok származásáról. 

A felolvasott értekezés után az elnök által a szakosztály fölszólit
tatott az alapszabályok értelmében, hogy az értekezés kinyomassék-e, 
egyhangúlag elhatároztatott, hogy az a jövő évi évkönyvben közöltesRék. 

Kelt mint fenn. 

Jegyzette: 
Fekete Sándor és 
Somogyi Rudolf 

Vochler Alajos 
elnök. 

1-
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Villamdelejes hullámgép. 

Dr. Jedlik Ányos 
egyetemi tanártól. 

A m. orvosok és természetvizsgálók 1847-ben Sopronban tartott 8-dik nagygyűlésének természet 
és régiségtani szakosztályában egy általam szerkesztett hullámgépet valék szerencsés bemutatni, s általa 
a higany felületén létrehozott eredeti s az edény oldalától visszaverödött hullámok találkozásából szár
mazó álló hullámok tüneményeit kisérletileg elötlintetni, miként ezt az említett gylilésnek 1863-dik évben 
Pesten sajtó alól kikerült „ Történeti vázlata és munkálatai" között 156-dik lapon olvashatni, hol a ké
szülékek és használati módjának részletes leírása azon oknál fogva lön mellözve, mert az az 1850-dik év
ben megjelent nSulyos testek természettana" czimü munkámnak 85, 395 lapjain röviden összefoglalva 
találtatik. E készülékkel azonban késöbb nem voltam egészen megelégedve ; mert benne a higany fe 
lületének szabályos hullámzásba való hozatalára szi'lkséges rezgö mozgás óraműszerü gépezet segítségé
vel eszközöltetvén, a kerekek fogainak egymás közti érintkezése, surlódása és koczczanásai következté
ben, valamint a hullámébresztö vesszövel a megkívántató szabályos rezgésen kiviil másrendü rezgések is 
közöltettek, ugy a higany felületén a szándékolt szabatos hullámrendszeren kivUl más, az előbbire csak 
zavarólag vagy eltakarólag ható hullámrendszerek is hozattak létre. 

Eme tökéletlenség az elöttlink álló készülékben legnagyobbrészt kikertilve van ; mert a hullám
gerjesztö vesszöjének rezgése óra mű helyett egy villámdelejnek egymás után gyorsan isinétlödő von
zásai által eszközöltetik; minek folytán villámdelejes hullámgépnek nevezem. Szerkezete e következők
ből áll: 

Az alapul szolgáló A deszkára (1 ábra) B villámdelej van függélyes állásban erösitve, ennek C 
zárvasa DE rézrudhoz lévén foglalva az által a delej sarkai fölött mintegy lebegve tartatik. DE rézrud F 
oszlop felső végének villaszerű ágai között két fekmentes irányu csavar hegyei körül fü ggélyes síkban 
mozoghatólag van befoglalva. DE rézrud balfelé eső vége G tekercs rugony által H oi:;zlopocska I csava
rával akkép van összekötve, hogy általa körülbelől fekmentes síkban tartassék. Ugyan ezen rudnak 
jobb felé eső végén, mely a 2-dik ábrában természetes nagyságában van rajzolva, K rugony látható, mely 
L csavar által különféle feszültségi állapotba hozható; azonfölUl DE rudra D végéhez közel a rézegykö
zény van b csavar által a végett szorítva, hogy a felső oldaJán átmenő e csavar segítségével K rugony 
mintegy megrövidittethessék, s az által rezgési sebessége bizonyos határok között tetszés szerint nagyob
bittathassék. M oszlopnak ~ csavara ugy állitandó be, hogy érenybe végződő csúcsával a K rugony 
végére forrasztott érenylemezkét csak gyöngédeden érintse. DE rézrud balkarja alá egy kerülék vagy 
köridomu, s alacson oldalu, vasból vagy porczellánból készlilt 0 edény van helyezve, mely tisztított 
higanynyal legalább félhUvelyknyi magasságra megtöltendö. A higany felületével érintkezésbe tétetik a 
kettős P vagy egyszerű Q (3. ábra) hulláméhresztönek alRó vége üres félgömb vagy üres henger alaku, 
% hüvelyknyi átméröjű, nyílásával lefelé fordított, és vasból vagy fésűanyagból készlilt, a 4-dik ábrában 
fttggélyes átmetszetben rajzolt csészécskével van ellátva, a felfelé álló szára pedig DE rudra erösitett R 
szoritóba van beállitva. - Az A alapdeszkába eresztett S szoritóhoz forrasztva van a B villámdelejre 
két rétegben tekerintett 1/ 2 vonalnyi vastagságu rézhuzal egyik vége, másik vége pedig F oszloppal van 
vezetöleg összefoglalva ~gy, hogy a villámdelej huzaltekercsén átfutó villámfolyam DE rudnak jobbfelé 
esö részén K rugonyba, abból pedig N érintési csavaron és M oszlopon át T szoritóba jut. 

A mint a villámdelej egy vagy két Bunsen-féle elemnek S és T szoritókkal való összekötése által 
működésbe hozatik, annak C zárvasa, DE rud jobb karjával egyUtt lefelé vonatik, s mivel ezen mozgás 
következtében K rugony és N érintési csavar közti közlekedés megszűnik, a villamfolyam is megszakad, 
C zárvas pedig G rugony hatásának folytán az előbbi helyzetébe tér, hogy abból az ujonnan működésbe 
jövő villámdelej által ismét kimozdittassék. E módon a C zárvassal összeköttetésben álló DE rud, s 
annak balkarjára erősített hullámébresztő vesszö is tetszés szerinti ideig folytatható rezgésbe hozatván, 
mozgását a vele érintkező higany tömegével közli, s annak felszínén a rezgő mozgás sebességéhez képest 
kUlönféle hosszaságu hullámokat - hullámhossz alatt az együttes hullámhegy- és hullámvölgyet értve -

' ; 
1 

. I.álm=.t. 

Y.i IPrm : llagy.ság. 

lli.ábra. 

N.ábra . 
,.------'---~ 

1 

Q 

tenn: nagysdg. .. 
TI .ábra. 

tenn: nagysdg. 

l\fagyar orvosok és tel'mész titvizseá1ókXIlf~na 0vöyillésne1 r,·hirtrrt·, 
v b ~ o. \ . 

· lyomt.Rohnc~· uf'a!Zd,Pest 1rf6..9. 
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támaszt. A~ ekkép támasztott hullámok annál finomabbak - rövidebbek · - minél kisebb rezgési kité
r~s enge.dtet.1k K r~g-onynak , vagyis minél inkább megf'eszittetik az L csavar által. - A végett, hogy a 
higany felszmén előáll ó hullámok lehető leg tisztán mutatkozzanak, czélszerü 0 edény alá valamely puha 
anyagu la~?.t, példaul kalap nemezt, vagy ruggyantalapot tenni, minthogy ez által a higany a készülék 
alapdeszk~Jaban keletkezhető rázkodtatásoktól némileg elszigeteltetik. 
. M1v~l ezen készülék 0 edénye sokkal szlikebb terjedelmű, mintsem hogy a bele öntött higany 
tellilete a raJla keletkező hullámok tova terjeszkedésének visszaverődésének és h ;;ijlásának észlelésére 
e legendő tért nyujthatna: azért azon csak az eredeti s az' edény oldalaitól visszaverődött hullámok talál
kozásából származott, vagyis az ugynevezett álló hullámok tuneményei szemlélhetők, melyek következő
képen állithatók elő: 

a) Ha 0 edény oldala kerliléket képez, és a bele töltött higany fölszine az edény mindegyik 
gyupontj~ban értekezésbe hozatik az R szoritóba foglalt P kettős hullámébresztőnek üres félgömbbe vég
ződő ágai val, akkor a meginditott rezgés folytán az edény gyupontjaiban keletkező köralaku hullámok 
t::gymás közt találkozván. kölcsönös átvágási helyeiken szabályos alaku s oly rendben álló emelkedéseket 
és mélyedéseket hoznak létre, miszerint azok egyrészt a két gyupontot bekeritő kertilékeket, másrészt 
pedig ezen kerűlékeket keresztben vágó mentelékeket képezzenek. - Ezen tlinemény ugyis elő áll, ha 
R szori tóba csak egyszerli hullámvezető Q (3 ábra) foglaltatik; mert az edény egyik gyupontjában kel
tett, és a kcrUlék görbtilettel biró oldalai által visszavert hullámok az edény másik gyupontja körül is 
tisztán látható köridomu hullámokat eredményeznek, melyek, a másik gyupontban keletkezettek kel talál
kozván, a kettős hullámébresztő által nyert tüneményt szintén elő állitják, de a két gyupontkörüli körhul 
lámrendszerek ktilönböző erőssége miatt észrevehetőleg kevesebb szabottsággal (praecisio), mint a kettős 
hullámé bresztővel eszközölt eredménynél. 

b) Ha a higanyt tartalmazó 0 edény köridomu, t> hullámébresztő Q vessző annak középpontjában 
érinti a higany folül etét, akkor a kör középpontjából minden irányban egyenlő sebességgel terjeszkedő 
köridomu hullámok egyszerre érvén az edény oldalaihoz, s azoktól az edény központja felé egyszerre ve 
rődnek vissza; e szerint ez utóbbiak az előbbiekkel minden keresztül vágások nélkül találkozván, az 
edénynyel közös középpontu álló hullámokat hoznak létre. 

c) Ha a köridomu edényben létező higany f'eltilete R szoritóba foglalt egyszerű hullámébresztő 
végével az edény központján kivlil érintetik, akkor az edény oldalaitól visszaverődő hullámok egymá~közti 
találkozása folytán s a gömb vagy inkább körgörbtilet miatti eltérés következtében a higany felületén 
sziv idomot képző gyúvonal látható. 

d) Lehet továbbá vashuzalból készült, különféle alaku példaul ab kör, cd négyszög (5. ábra) idomu 
és fölfelé álló szárral ellátott kereteket száruknál fogva a készülék R szoritójába egymásután ugy befog
lalni, hogy a higany feltiletével egész kiterjedésökben érintkezvén, azt alattuk valamennyire benyomják. 
Az ekkép alkalmazott és rezgésbe hozott keret által bekeritett higany felületén a keret alakjához kép est 
különböző, és kellő szabottsággal kiképzett hullámtalálkozási idomok láthatók. - , Igya köralaku keret 
területén köridomu álló hullámok a négyszög idomu keretben pedig a keret oldalaival egyközüleg kép
zett álló hullámok, egymást keresztül vágván, a rezgő mozgás kisebb vagy nagyobb gyorsasága szerint az 
ostáblára vagy valamely finom szövetre emlékeztető idomzatot képeznek. 

Ha a leirt készülék által nemcsak a hullámok találkozásából származott tünemények, hanem a 
folyadék felületének valamely pontjában támasztott hullámok terjeszkedése, haladási sebessége, egyenes 
vagy szabályos görbtiletü gátoktól való visszaverődése és hajlása volnának szemlélhetőkké teendők, azon 
esetre lehet a készülék ED rudjára egy segéd de rudat (6. ábra) f csavarral erősíteni és annak P hullám
ébresztője alá egy jelentékeny tágulatu. s higauy helyett vizet tartalmazó edényt alkalmazni, melynél 
azonban a hullámok oldaltóli visszaverődésének meggátlása végett, megkivántatnék, hogy az oldalok az 
edény fenék lap,jával lehetőleg tompa szöget képezzenek. 

Magyar Or vosok és T ermészetvizsg:ilók Munkála ta i. 40 
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A lehköhullás történetének rövid vázlata , különös tekintettel a ha
zánkban, valamint az 1868 jan. 30-án hullottra. 

Felolvasta 

Horváth Zsigmond, 

cist. r. áldozár, fögym.-tanár., a bécsi cs. k. állat és növénytani s a pesti k. magyar természettudomá11yi tárouiat tagja. 

I . 

A terruészettilnemények, melyek a földön és égen folyvást mutatko~nak, oly nagyszer~ s tud
vágyunkat oly hatalmasan izgató jelenetek~t t~rnak szemléletünk elé, hogy_ mmtegy .. ö~ké~ytelenül ére~
zük magunkat azon okok fürkészésére vonzatm, melyek eme bámulatos hatasokat el~.i~.ezm k~pesek. Ah.g 
kerülünk ki gyermekéveinkböl, máris kezdik lekötni :figyelmlinket a természet legkulon.szerübb tárgyai; 
érzékeink elé tünnek a földkéreg, a hegyek alkata, a különböző testek sulya, a lég, te~legek és vizek 
mozgása a pompás égboltozat a számnélküli csillagok oly végtelenül változatos és mégis oly szabály
szerű tü~eményei. Valóban diindnyájan született vizsgálódók, és ennyiben mindmegannyi természetbu-
várok is vagyunk. . „ 

Azonban a számtalan tünemények közepette sem adatott nekünk azon okok es egyetemes tor-
vények ismeretére közvetlen fölemelkedhetnünk, melyeknek. ugyane tünemények aláj~ vetyék. Misem ér 
dekesebb az emberi szellem kifejlödésének történetében, mmt századról századra kisérm ama nézetek 
fejtekezését, melyeket az ember magának alkotott a tes~ek„tulajd.onságai s elen:ieiröl, az anyagban ható 
s a nagy mindenséget öszhangzásban tartó hatalmas eroki:ol. Mily ser~ge a föltev~sek \hypo.theses) és 
tévedéseknek melyek tömkelegében a szellemdúsabb fök ittott egyegy JUtalmazóbb i gaz.sagr~ ~s hukk?n
nak ; s mily babonás felfogások mai napiglan _is számosaknál ! Va~?ban el le~~t mo~.dam, mikep a lefo~ 
gott századok véleményei e vagy ama részt mmden nemzedéknél UJra meg UJra szuletne~, - tévala~
jaikban a tudatlanoknál, a tanúltaknál meg azon kivívott ismeretekben, melyeket egyik korról a ma
sikra átvinni sikerült az emberi észnek. 

Sok meo-álJapitott és fényes sikerű ismeretet átöröklénk a vizsgálódó múlttól; de azért örökké 
hasztalan fáradnbánk azon rejtett kapcsok fölfedezésén, melyek a természet összes tényeit egybefo~_laló 
mérhetlen s megszakadbatlan láncz gyürűit egyesitik. Azonban, minthogy a legbonyolodottabb tune
mény sem egyéb, mint csekély számú elvek eredménye: a tudo.~ány?k által kit'. izött ezé~ felé bala~unk, 
ha csak az elemi tények különbségeit s osztályzatát J:?egállaRlt.JUk is. Sokan .ily .mérsekelt elöadassal 
meg nem elégedve s túlmerész törekvésökben behatolm akarvan a természet titkaiba, nagy megalázta-
tást s fáojdalomteljes meghiúsulást tapasztaltak. . 

A bölcselö term észetbuvárnak tiszte: az egymasután szemeibe ötlö llineményeket gondosan ta-
núlmányozni, s azok kölcsönös viszonylatait körvonalazni. . . . 

Kültárgyakróli minden ismereteinkhez az érzékek ál.:al JUthatván,. csak .két mód vau, a te1me
szettünemények kémlelésére : a~ észlelet és kis~rlet.. Az elso a ~ermésze~ l.?lyamaban mutatkozó t~nye,k 
szorgo:> kutatására s :figyelmes vizsgálatára szontkoz1k; a második oly körulmények gondos me.gval?,sz
tásában s mesterséges összeállitásában áll, melyek a figyelem alá vett eredmények kntatásat elose-

gíthetik. . . , h · 1 l h · 
Az észlelet mezeje korláto1,va van a szemlélő helyzete által, ki ntl~an ér etl e , es et.~ meg s 

mint mondani szokás, kaphatja tetten a természetet. Az ily észleletek eg!ébHánt magas ér~ekuek s az 
ugyanazon események ismétlödése által nagy fontosságra emelkednek, s rnnen -van, hogy mrnden tudo 
mány közt a csillagászat közelítette meg leginkább a tökélyt. 

A kísérlet az észleletnél sikeresebb mód a természet titkainak kiftirkészésére. A nélkül hogy 
mint ez, folytonos vigyázatot igényelne, nagy bizalmat nyujt és érdemel az azon elle~örködés által! ~Je
lyet az észlelő tetszése szerint gyakorolhat a tünemények fölött, késleltetvén vagy siettetvén. a kivant 
eredményeket. Ámbár az újabbak gyakrabban használják, de a régiek előtt sem volt egészen ismeretlen 
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ez az elj~rá~, s úgy látszik, ~ogy arróli es~m~iket az allegoria btivös leple alá rejtették. Proteus kijelölé 
az anyagi targyak változásait s átalakulasait · s a költök azt tanácslák a bölcselö természetbuvárnak 
hogy lesse meg a pill~natot, midön. az elsikamlÓ daemon a folyam partján álomba merül, miszerint lelán~ 
czolván azt, ~énys.zentse a magas foglyot titkai fölfödözésére. Eleven föstése az ligyesen kisértö, eszé
ly~s! d~- ~eresz. eljárásnak. Ennek. valóban foglyává kell tenni a természetet, miszerint valamely hatás 
kül?D:bozo o~ait szétvála~zsza, a fötényezöt elötérbe hozza s a megzavaró okokat, a mennyiben lehet, 
elhants~„ M~ndezen elöv1gyázat mellett egyszerű, minden vegyűlettöl ment s nem oly kevert eredmé
n~ekre JU~, mrnt azok, melyek a körtilmények rendes folyamában mutatkoznak. - Fö dolog tehát a ter
meszettam buvárlatokban: elemezve szétválasztani a különbözö hatásokat melyeket a természet ösz-
szekötött. ' 

Ezen vezéreszmék vezetének, midön a lebköhullás történetének rövid vázlatát a t. közgylilés 
előtt felolvasni bátorkodom . 

II. 

Midőn a csekély miveltségü ember mindent csodaszerünek akar látni: akkor sok esetben a 
tudós minden rendkívülit, mert végokait nem látja, tagadni hajlandó. Humboldt szerint ily tagadási 
viszketeg, mely tényeket vet el, mert azok végokait nem képes kikutatni s mely egyes esetekben káro
sabban hat a tudományra a könnyenhivöségnél, tagadta a meteorok l ehetőségét, habár negyedfélezer év 
óta a népek köesésröl beszélnek; habár hiteles szemtanúk több példával igyekeznek a dolgot kétségen 
kiviil helyezni. 

A tudományok bölcsö.ie a föld ama tájéka volt, hol a nap, mik.ép neklink látszik, az oczeán hul
lámaiból kikel. - Göröghon, bár csekély pont a föld felületén, megkezdé dicsősége fényes . pályáját s 
megtermé azon jótétemények zsengéit, melyeket késöbb Nyugateurópára árasztott. A görög és római irók 
által f3ai.,;v l..wv, f3ai.,;vl..or; néven ismert kövek, meteorok, az égböl hulltak alá s mint ilyenek szentesittettek 
és istenek gyanánt imádtattak. A remekirók több helyein szintén tétetik említés: egy ily „istennyila," 
minthogy Zeusnak tulajdoníttatott, igy nevezve, találtatott Kréta szigetén, mely idöszámitásunk előtt 
mintegy 1500 évvel eshetett ; - a hires „ márvány krónika" hasonlag emlit egy vastömeget, mely Kr. e. 
1168. Ida hegyén esett alá, s szentnek tartatott. 

Plutarch, Plinjus és mások egy nagyszerű köhullást említenek, mely thráciai Chersonesosban 
Aegos Potamos mellett történt s mely a 78-ik ol. l-ben hullott, és az égitestek anyagát tárgyazó vélemé
nyek nagyrészt eme nagy meteorra vannak alapítva. Klazomeni Anaxagorásról mondják, hogy ö ez esést 
elöre megjövendölte volna; (mi természetesen merő lehetetlenség), nagyságra akkora volt, mint két ma
lomkerék s egy lábnyira állott volna ki a folyóból, melybe esett, esett pedig Kr. e. 465-ik évben. 

704 vagy 705-ben Kr. e. esett az égböl a nevezetes Ancyle, egy fénytelen, szabálytalan ércz
darab, melyet Numa Pompilius paizsnak állitott, melyet Jupiter védkincs gyanánt dobott le az égből s 
s ehhez kötötte a jósda Róma világuralmát, miért is Numa ezen paizst ügyes müvész által oly hiven utá
noztatta, hogy az igazit a többiektöl alig, söt nem is lehetett megkülönböztetni. 

654-ben egy lebkö esett Alban hegyre Tit. Liv. 1. 31. - 206-205-ben Plutarch szerint tlizes 
kövek hullottak le. 56-52-ben idöszámitásunk előtt Plinius szerint szivacs alakú lebvas esett le Luka
niában, hasonló a Pallasféle vastömeghez Siberiában. „Mióta Chináról többet tud~nk, arról is értesllltink, 
hogy a meteorkövekröl, tüzgolyókról s hullócsillagokról már Kr. e. 7 századdal pontos jegyzeteik vannak." 
Biot pedig mostani idönk számitása szerint 2, 106, 164, 310, 333, de különösen 616 jan. 14-ikéröl tesz 
említést egy hullásról szintén Chinában s szerinte ez szekereket s 10 embert litött agyon. (Ugyanezen 
országról érdekes a következő történet: „Kr. e. 211 évvel a zsarnoknak festett Tsihoang-ti uralkodása 
alatt, ki többi közt azon parancsa következtében, hogy minden könyv égettessék el, rosz emléket hagyott 
maga után, Tongkieng táján esett egy meteorkő, egy csillag, miként mondják, mely kövé változott, és 
ezen köre valami furfangos pártember szavakat vésett be, melyek a zsarnok nemsokára bekövetkező 
halálát s a birodalom megoszlását jelenték; a követ esése helyén hagyta a hivatalos feltalálók számára. 
Minden nyomozás sikertelen levén, Tsihoang-ti azon helység lakóit, melynek terlitetére esett, mind meg
ölette, a követ pedig szétszóratta. Azonban mégis elérte a halál ugyanazon étben). 

Ezekhez járúlnak az újabb kor adatai is: igy Cortez Ferdinand emberei egy gulára lebkövet 
láttak hullani ; a kalifák és a fejedelmek a mongoloknál a leesett lebvasból kardokat kovácsoltattak 
maguknak; továbbá ily leesett lebkövek által több haláleset is fordúlt elő, igy: Cremában 1511 sept. 
4-én; Majlandban 1650-ben két szerzetes ttttetett agyon; Svédhonban pedig Olaus-Ericson Willman 
hajós kapitány állitása szerint a nyilt tengeren 4 kilogramme súlyú lebkö által 1674-ben két matróz suj-
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tatott le. - Mindezek daczára is csak Chladninak sikerült meggyőző adat által a német tudósokkal a 
lebkőhullás valóságát elhitetni; (kivált midőn ez állitását még inkább megerősiték a rákövetkezett 
1794-iki jun. 16-án Sienne mellett Toscánában; 1795. decz. 13-án Yorkshieri W o l d-Cottagei lebköesé
sek, melyek oly szembetünők voltak, hogy még a legmakacsabb kétkedők is felhagytak kételyeikkel.) 

Nem igy volt ez Francziaországban; itt a lebkőesés még mindig a mesék közé soroltatott; Biot, 
korának nevezetes természetbuvára, midőn a párizsi akad<!miában erröl értekezni akart, lepisszegtetett 
s az akademia elnöke értekezési jogától megfosztá, azon indokból, hogy ily gyermekies dolgok regélése 
az akademia tekintélyével meg nem fér. De makacsság és elfogúltság soha jobban meg nem volt boszúl
va ; mert 1803 april 26-án Orne kerület Aigla városától nem messze, igen különös eset adta magát elő , 
melyet egyhangúlag 20 község elöljárósága s oly férfiak bizonyitának, kiknek sem tudományán sem hite
lességén nincs kétség. Ugyanis fönnevezett napon egyszerre felhőtlen derült égbiíl villámlott és borzasz
tóan dörgött; azalatt a város fölött egy kis felhő képződött, melyről senki sem tudta, honnan jött, s ebből 
egy hatalmas tüzgolyó lövelt ki, hosszú vörös üstököt hagyva maga után; végre szétpattant és közápor
ban hullott alá, mely mintegy 3000 darabból állott. Ez az akademiát nem kevéssé hozta zavarba, mely 
is azonnal Biot és egy többtagú bizottmányt kUlde ki kebeléből a tényállás megvizsgálására; ezek min
dent ugy találtak, a mint a tudósitás hangzott, mert egy nagy, több franczia mértföld átmérőjű, kerlHék 
alakú téren ezer meg ezer kődarabot találtak, melyek aláhullottak. Most már minden kétség szétoszlott, 
a rege ténynyé bizonyúlt, annál is inkább, mert a lebköesés mintegy meghonosúlni látszott a kétkedők 
hazájában: hol is 1806-ban márcz. 13-án Alaisban, 1810 nov. 23-án Charsonvilleben Orleans mellett, 
1812. apr. 10-én Toulouseban, ugyanazon év aug. 5-én Cbantonaitban, 1814 sept. 5-én Agénban, 18 l8. 
febr. 15-én Limoges melle~t, 1821. jun. 15-én Ardeche kerületben Juvenas mellett, 1822. jun. 3-án Angers 
mellett, 1822. szept. 13 án Basse hegységben Epinaltól nem messze ismétlődött . 

Itt csak azok soroltattak el, melyek 1804--1822 Francziaországban történtek, mert ugyanazon 
időköz alatt Angol- Német-Orosz- és Olasz honban 57 meteoresés számláltatott és vizsgáltatott meg tudomá
nyosan, és ezen vizsgálatból kitünt, hogy ezek az Aigle mellettitiíl csak a kövek sulya és számára nézve 
különböztek, mert a leesett tömegek kívülről úgy mint belülről egyenlő minőségűek és Humboldt szerint 
igen valószinü, hogy átlag mindennapra két, egy évre pedig 700 Iebköesés számitható, minthogy csak 
azon esések ismeretlenek előttünk, melyek a tengerbe, sarkvid6kre, sivatagok és őserdők be, valamint a 
müveletlen vagy barbár népek tartományaiba estek, sőt gyakran megtörténik, hogy a legnépesebb tarto
mányba esett lebkő is észrevétlen marad, ha t. i. valamely erdőbe esik, vagy mélyebbre furja be magát a 
szántóföldbe, mint a földmivelő szánt, vagy néha por alakban hull le. 

Megemlitem azon Iebköesést is, melynek bű rajzát közli Pollák főerdész s mely 1H47. jul. 14-én 
Csehországban Braunau mellett történt. 

. 1~4 7-iki jul 14-én kevéssel 4 óra előtt reggel, midőn a keleti égboltot a legszebb hajnalpír festé, a 
nyugati reszen egy nagy sötét felhő mutatkozott; Braunau lakói két egymásra következő ágyúdörgéshez 
hasonló durranással felijesztettek ; ezen ferős légrázkódtatás egész Braunau kerületben hallható volt 
s lassanként, néhány perczig tartó dörgés és morajjal némúlt el. Ezen durranlis Sileziáig volt 
hali ható . 

~.ollák a különben tiszta égen, melyen még nehány halvány fényű csillag is pislogott, egy kis fe
kete felhot vett észre Hauptmansdorf fölött, melyet, egyszerre tüzesedni látott és minden irányban 
villámokat, a föld felé pedig egyidejüleg két élénk tüzvonalat lövelni , mire aztán ~z emlitett erős dörgé
sek következtek. Ezután a felhő ismét visszanyerte előbbi sötét hamuszinét s azonnal szétoszlott klllön-
féle irányban, miből azon táj felé erős légmozgásra lehete következtetni. ' 

Ezen tünemény után Pollák azon véleményben volt, hogy Jebköveknek kellett esni· a többi fi
gyelők pedig az egészet zivatarnak tartották, s azt hitték, hogy több helyen leütött, és pedig' egy haupt
mansdorfi paraszt szántóföldjén, miért is oda menvén , egy három láb mély lyukat és annak alján egy 
nagy tömeget találtak mely még hat óra mulva is oly meleg volt, hogy hozzá nyulni nem lehetett · sulya 
4:d 1/ 1 font, alakj~ pedig egészen szabálytalan s igy valbságos töredék darab volt; továbbá sok hatoldalú 
mé.lyedé~ yolt rajta látható; a tömeg főleg 7, 7. fajsúlyú rneteorvasból állott. s oly kemény volt, hogy az 
acel véső ,igen keveset hatott rá. 

. Allitották. tov~bb~, hogy a villám leütött volna a Braunautól egy negyedórányira fekvő Domici-
al-hazba .. Pollák ide IS eljött, és valónak találta az állitást; csakhogy a házat nem villám, hanem egy ily 
m_?t~or S~Jtot.~a, a tetőt a padozattal egyii.tt, mint valamely bomba keresztulUtötte, valamint egy kamara 
ko~falát IS s osszezuzta, mely alatt szorgalmas kutatás után egy 30 fontos követ találtak , mely anyagára 
egeszen mege~yezett a szántóföldön találttal. 

1858-ban dec. 24-én Murcziában Spanyolhonban egy meteorkö esett, mely nagyságára a 
legnagyobb~khoz tartozott, a párizsi · világtárlaton 1867·ben egy darab közszemlére volt kitéve, és 
ez 14, 4. k1logramne súlyú volt; a murcziai kőnek azon sajátsága van, hogy jegeczes fémfényü kö-
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veke~ tart~lm~z s ~zen kőz?te~ ereke~ képeznek, melyek förrcsó előtt olvadnak, mezőpát vagy ezzel ro
k~n allomany~ ásvanynak latszik lenm. -:- A kő igen kemény, az üveger. karczolja, acéllal s~i.krát ad, 
faJsulya + 17 C-nál 3.546. - Alkatrészei Chormkén és nickelvas Phosphorfém olvasztható S1hcat stb. 
Daubrée állitása szerint ezen kő kénvasban főleg dús. _ ' ' 

. · Daubrée,_ fra~czia tudós _1 868 marc. 16-án tartott ülésben értesité az akademiát, egy Algírban 
J~d.iei:a-S et1fi kentle~eben 186.7. JUn. ~-én történt meteoresésröl ; a villámszerű fény explosio mellett e<.l
d1g ahg tap_asztalt tlmemé~ytő~ volt kis~rve, Jehullván a földre, itt egy kilometer hosszú barázdát szán
tott ; ezen tünemény arra latszik mutatm, hogy a meteorit Jeesésében a föld felületével igen tompa szöget 
képezhetett. 

~olyó év febr. 28-ról is van egy igen érdekes tudósításunk Willanowa és Lamatta de Contiból. 
Itt ugyams reggel 11 órakor nagyszerű dörgés volt hallható s ezt több másodpercz után egy másik kö
vette. A szabadban levő emberek .~agy magasságban, mintegy felhőktől környezett tömeget szemléltek, 
mely roppant sebességgel és m.ora.ual leesett. 5 pont volt jelentve, hol meteorit esett volna le, de csak há
~om helye? találtatott. (Ugyams az első 7 kilogramme sulyú volt s ez Willanowától éjszakra hullott le, 
es. 27 cent1met~r mélységre furta magát a földbe; a második 1920 milligramme súlyú, ez az elsőtől 
~m tegy két m_~lometer távolban t~láltatott, és 50 centimeter mélységből egy földmíves ásta ki; a harma
dik egy kert _sovényénél esett le, es számtalan darabra tört. - Ezek alakja igen szabálytalan és fénylő 
v_olt, nagy faJ~úlylyal, t~résük szemcsés, szinök fehéres, hasonlít az igen szemcsés maglához). Ezen tudó
s~tások Bertoho, Zanetti és Massa tanároktól vannak, kik a meteoritet hullása után az emlitett helyeken 
v.~zsgál~ák . A l~b~őhull~~t chronologiai ren~ben Chladni, Bigot de Morogues Hofi'. Kaemtz, Queletct s 
tobb mas tudós all1totta ossze s Aragó megb1zásából Barral egészitette ki, és Aragó népszerű csillagásza
tában több száz eset föl van jegyezve Kr. e. 1478-t(>J egész 1853 szept. 12-ig. 

Ill. 

Hazánkban a nevezetesebb lebkőesések, melyeket hazánk tudósa Szabó József egyetemi tanár 
úr, ~udomá_nyosan részben már tárgyalt, kivonatban a következők: 1) Történeti adatok nyomán legrégibb 
a m1skolcz1, melyről állittatik, hogy 1559-ben hullott ezen város mellett négy darab emberfej nagyságú 
lebkő, de ezeket csak olvasásból ismerjük. 2 J Zágráb hoz közel Hrasinánál esett 17 51-ben máj. 26-án d. 
u. 6 órakor; látták a tltzes golyót s utána a felhőt, melyből dörgés következtében erős süvöltés mellett 
a vasdarab a vasárnap kllnn sétáló városi közönség szeme láttára a földre esett s abba több lábra bele
furt'ldott. A tünemény hire messzire terjedt, úgy hogy I. Ferencz római császár 's Mária Terézia férje, ki 
a természettudományokban oly gyönyörét lelte, hogy a jelenleg legjelesebb bécsi udv. asványkabinetet 
alapította, a leesett darabok egyikét magához kívánta. Ezen óhaj következtében Klobusiczky zágrábi 
püspök Kukuljevichnek irt Zágrábba, hogy azt Pozsonyba, hol országgyülés volt, felküldje, mi meg is 
történt. Mi~t i~en fontos, kiemelendő, hogy a zágrábi káptalan hiteles jegyzőkönyvet készitett a szemta
núk vallomasa1ból s ezt együtt küldötte fel. 3.) Arvában 1844-ben lett ismeretes egy meteorvas, miután 
abból a szlaniczai kovács már évek óta készitett patkókat. 4.) Mező-Madarason Erdélyben 1852-ben dör
gés kíséretében több darab esett. 5.) 185 7. apr. 15-én Kabán, Debreczenen innen, a második vasútállomási 
helyen esett, a melyben vegytani tanulmány útján szén és földi viaszféle hydrocarbon-vegy lőn kimutatva 
s a meteorkövek neméhez tartozónak találtatott, melyekben vas vagy épen nincs, vagy csak mikroskopos 
mennyiségben. 6.) 18ö6. jun. 9. d. u. 4 óra és 55 perczkor hullott Ung megyében Knyahinyán, és itt 
vagy 1200-ra tehető a hullott darabok száma, a melyek között nagyságra akkora is volt, minő eddig a 
tudomány évkönyveiben nem találtatik, úgy hogy e tekintetben a knyabinyai esés a legnevezetesebbnek 
tekinthető és tudományosan meg is vizsgáltatott; az itt hullott meteorok egyik darabja a m. nemz. muze
umban van, 82 vámfontot nyom, s 750 forinton vétetelt ungvári birtokosoktól. Ez nagyságra nézve a mu
zeumokban létezők között a negyedik. Egy másik darab Bécsbe vitetett, vagy 600 vámfont s ez nagy
ságra felülmúl minden meteor követ, melyről a tudományban szó van. 7.) A „Kolozsvári Közlöny" 1868-iki 
folyamának jun. 9-iki számában a következők olvashatók: „A meteorok megindultak. Folyó hó 3-án 
Pest fölött repult el kettő, Slavetinsban, Horvátországban ismét kettő esett le máj. 22-én. Előbbiek ököl 
nagyságuaknak látszottak, utóbbiak egy lábnyi átmérőjüek." 8) Végre Jegujahban mult hó 9-ről jelentik 
a hazai lapok, egy Jebkö esését következőkép: „Egy lebkő esett e hó 9-én Aradon a gyárutczai 5-ik 
számú ház . udvarára. A leesésnél jelenvolt a ház tulajdonosa Peskovich A. fia Miklós, gymnasialis tanuló 
és Rhoback Márton drótostót. E tanúk előadásából kiderült, hogy a drótostót a tornáczon dolgozván, a 
tanuló nézte a munkálkodót, mi közben nagy eső erős menydörgés és villámlással váltakozott. Egyszerre 
az udvart lángba borítva látják, és egy tüzes karikát a földön forogni. Az erős villámütés és megráz
kódtatás úgy megijeszté őket, hogy több ideig nem tudták magokat tájékozni a történtek fölött. Az esö 
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megszüntekor azonban találtak a földön egy fehér ismeretlen követ, mely annakelötte .nem volt ott , „ és 
melyet - fájdalom - feldaraboltak magok közö.tt. Nag!sága körül~.elől két .ököl~_y1 le~etett. Tobb 
szomszéd házban villámütés és lebkőesés által elfüdézett razkódtatás kovetkezteben osszetörtek az ab
lakok, - igy Mantag nevű harmadik szomszéd, - és Mis~ovics 18 szám~\ átellenes ház tulajdonosá~ál." 
De ezen ujdondászi közleményre D. Szabó József egyetemi tanár a 77 pesti naplóba~ mú!t hó 25 én kovet
kező érdekes és tudományos feleletet, illetőleg felvilágositást tesz közzé: „,Aradon _f · é. JUI. 9. egy meteor
kő esésről értesültünk. Kértem és Szarka gyógyszerész által kaptam 1s megvizsgálásra egy darabot, 
mely első látásra magát nem annak árulta ?l, a minek. tart~t~tt, va.stag ~arab~kb~n is áttetsző , szöve~e 
finoman szemcsés. Fekete kéregnek semmi nyoma, mi a külonhen igen ntka teher meteorkőnél nem hi
ányzik. Keménysége oly csekély hogy helyenként körömmel karczolható; közelebbről meghatározva 
a mészpát erősen karczolja, a gyp~z nem . De visz~nt ezt sem karczolj~, tehát ~sványtani keménysége : 
kettő. Vegyít ulajdonaiból kiemelendő, hogy sok v1zben felolvad, oldataban b.anumsók ké~savat, oxálsa
vas sók meszet csapnak le· azonkívül a vizoldatok alkohol és szénsavas alkahk megzavarják. Forrasz
cső előtt szénen megolvad ~ a fehér maradék alkali hatású. Üvegcsében hevítve viz lengül fel. Minde
zen tulajdonok után kimondhatni, hogy a drótostót által a villámsujtás után a földben talált kő nem 
meny kő azaz meteorkő, hanem egy darab alabastrom." A hazánkban hullott meteorokról le? nagyobJ>· 
részt a tudomány mostani állása szerint mély belátással és éles megkülönböztetéssel, vala;mmt a tün~
ményt elméletileg megfejtő nézetekről és tarthatóságáról a fent emlttett tudós értekezett. -Attérek te hat 
azon lebkőhullás előadására, mennyire adataim segítettek, mely 1868 jan. 30-án történt: 

IV. 

A hírlapokban többszörösen említett ama lebtüneménynek, mely jan. 30-án este hét óra tájban 
Magyarországban, Sziléziában, Brandenburgban, Pomeraniában, keleti és nyugati Poroszhonban, Posen
ben és Lengyelhonban számos figyelőktől láttatott, egy az újabb időkben legnevezetesebb lebkőzápor 
lett' következménye. Ezen tüzgömbből Dabrowában Milosna mellett keletre három mértföldnyire Varsó
tól, továbbá Gosthowban Sielcében ki.ilönösen formaszerű kőzáp ( • r esett, mely az urasági kert egy részét 
elborította. Egves kövek sulya tiz fontnyi. A számos, általam nyerhetett tudósításokból a szóban levő 
tüzgömb feltünéséröl előleges eredményként az jő ki, hogy az az égen el~ször Posen tartomány fölö~t 
tünt fel s azután vett keleti irányt futásában. A lebtunemény magasságának Jelentékenynek kellett lenm, 
miként a 3-4 percznyi időből következik, mely a tüzgömb kialvása után lefolyt, mielőtt keleti Poroszor
szágban és Posenben különböző helyekről jött öszhangzó tudósítás szerint, egy erős, ismételt menydörgés
hez vagy ágyuropogáshoz hasonló durranás hallatszott volna. De azo~ nag.y teri.ilet is! me_lyen beli.il a.lebtü
nemény látszott, annak nagy, 10 mértföldön feli.ili magasságáról bizony1t. A hozzam Jtltott tudós1tások 
szerint a tünemény legtávolabb dél felé Nicolaiban, felső Sziléziában, éjszak felé Tilsitben volt látható, 
tehát délről éjszakra több mint öt szélességi fokon, vagyis 75 mértföldön; a legnyugatibb figyeléshaly 
Wérnigerode Harz mellett, a legkeletiebb azon hely, hol a kőzápor történt. - Kétségkivül ritkán fejtett 
ki valamely lebti.inemény oly erős világosságot, mint a jan. 30-ki. Nemcsak azon vidék közelében, hol a 
tüzgömb szétpattant s izzó tüzes anyagát a földhöz csapta, lepte meg, vakította el, s töltötte be babon~s 
ijedelemmel annak fénye és világa a nézőket; hanem a végesemény szinhelyétöl távol eső helyeken is. 
Igy Nicolaiban, felső Sziléziában1 sokan, kik magát a lebtüneményt nem látták, de valamely fényt vettek 
észre, azt vélték, hogy a közelben tuz i.itött ki. Kőnigsbergben a fénytunemény oly erős volt, hogy az ut
czák és házak mintegy villanyfényben usztak, s az emberek az utczákon megijedve állottak meg. Werni
gerodeban a figyelő a stólbergi vár ablakait a lebtünemény által mintegy 3-4 perczig látta megvilágítva. 
Nem csoda, ha a müveltségben még kevéssé részesi.ilt földnépéből Litvániában, Moroviában, Polóniában, 
és felső Sziléziában a földművelők, miután az előbbi vélemény helytelenségéről, hogy t. i. a szomszéd 
helység lángban volna, meggyőződtek, a tüneményt határozottan a közelgő végitélet napja, vagy legalább 
ez évben bekövetkezendő valamely borzasztó esemény előjeleül vették. 

Mindazon számos közlésekről, melyeket én ezen lebtlineményről nyertem, s azok tartalmából az 
jő ki, hogy az a legjelentékenyebbek közé tartozik, melyek az utóbbi években feltüntek; a lebkő szét· 
pattanása idejének meghatározása pedig Kayser, danzigi csillagász által 6 óra 49 perez 56 más_odpercz 
t. i. a danzigi középidő szerint s még némely meghatározottabb adatok a lebtünemény pályáJáról a.z 
égen lehetővé teendik annak valódi pályáját a térben, valamint magasságát is a föld fölött meghatározm. 

A baden-badeni esésről következő a tudósítás: 
Jan. 30-án éjjel 11 órakor Baden-Badenban is egy lebkőesési tunemény szemléltetett. A vittichi 

nyugdijintézet ne hány nyugdijasnői ablakaikból egy fényesen világló, izzó gömböt láttak éjszakról dél felé 
szemeik előtt sebesen mozogni, a tömeg a nyugdíjintézet sétányán esett le, s ott izzó állapotban hosz-

szabb ideig még látható maradt; az út is, melyet megfutott, fényes csikok által volt jelölve; durranás 
nem vala hallható. A következő reggel történt nyomozások alkalmával egy három darabra széttört lebkö 
födöztetett fel, melynek főtömege a földbe fúródott, mig a másik két, nyilván csak a leesésben elpattant 
darab, a kőzetben találtatott. A mintegy gyermekfö nagyságú lebkönek vassalak kinézése van ; felolvadt, 
likacsos, részint i.ivegült, részint l'émileg ragyogó tömeg, mely különböző, vöröses és szlirke szinü, éleny
nyel látszik összekötve lenni. 

Várhatni, hogy azon tudösok, kik napjainkban kiválólag a lebttineményekkel foglalkoznak, ne
vezetesen Haidinger Bécsben, Rose G. Berlinben, Daubree Párisban, Szabó József Pesten, maguknak 
majd a két legujabb esésekből is köveket szerzendenek s azokról neklink bővebb oktatást adandanak, 
a mennyiben mindkét tlineményröl még tökéletesebb tudósítások várandók, minthogy a mint látszik, több
szörösen észleltettek. 

v. 
Mi ezen testek származását illeti, a vélemények igen elágazók, és a természetben a nyomozó 

ész, ha az eredetet igen feszegeti, sokszor legyözhetlen nehézségekkel találkozik, és a terrnészatbuvárnak 
óvakodni kell, hogy a képzelődés játéka ne legyen. - Mi a régieket illeti, egy Aristote lest kivéve, mind
nyájan földönkívüli eredetet tulajdonitának nekik. Plutarch Lysander életrajzában igen csattanósan irja: 
"Több természetvizsgáló nézete szerint a lebkövek futócsillagok, nem aethericus tüz kifolyásai, melyek a 
körlégbe lépve kialszanak; sem a lég magasabb régiójában levő tüz meggyuladása, hanem a lehkövek 
hulló égitestek, melyek a röperő bizonyos elgyengülése által földünkre hullanak." Közelit ezen nézethez 
apolloniai Diogenes nézete is, melyet igy fejez ki : „A látható csillagok közt mozognak szinte láthatlanok 
is; következéskép ezeknek nevet nem adhattak. Ezek sokszor a földre hullanak és kialusznak, mint ezen 
kőcsillag , mely hullott egészen tüzesen Aegos Potamosban" - Többen a holdbani vulkánmi.iködésnek 
szeretik tulajdonítani ; annyit tudunk, hogy a föld tömege és sűrüsége tetemesen nagyobb, és igy vonz
ereje is nagyobb mint a holdé, miért mig a földön az egyenletesen sebesedő mozgás törvényei szerint a 
test az első másodperczben 15, 5' esik, addig a holdban csak két láb és tiz hüvelyket, midőn a holdnak 
körléget sem adunk. Ebből La Place már 1802-ben is okoskodott: ha egy lebkő első másodpercben 
7771' sebességgel hajtatik el a holdtól, azon hatást éri el, melyben a föld és hold vonzereje egyensúlyt 
tartanak, s igy ha valamely test a ho ldból 8000' sebességgel hajtatik, akkor az erök egyensúlya felbon · 
tatván, a baji tott test nem esik vissza a holdba, hanem a nagyobb k özponti erő miatt a földre esik, az 
esési tekintetből lehetetlenség épen nem volna, hogy a meteorok a holdból jőnek. De az átalános nézet, 
hogy a meteoritek kisebb-nagyobb kosmikai testek, talán igy formulázható: 

A meteoritek csillagok, kosmikus világtestek, melyek a világürből hozzánk érkeznek; ők a futó
csillagokkal identicusok, Egy futócsillag a föld mellett haladó lebkő, és egy lebkő ~öred~ke ~ fö !dre 
hullott futócsillagnak. Habár minden nincs ezen testekről tüzetesen meghatározva, annyi mégis bizonyos, 
hogy e testek a világtestekkel egy eredeti.iek s nem a föld szüleményei ; mert oly pályához kötvék, me
lyek semmikép sem függnek a föld felületén uralkodó törvényektől és tüneményektöl, sebess~g?.k néme
lyek szerint 4-9 mértföldnyi egy másod perez alatt, hasonlólag a bolygókéhoz, de sebessegok annál 
inkább kisebbedik, minél inkább közelednek föld!inkhöz, vagyis a körlég slirüsége gátolja utjokat. Ezen 
nézetek kifejtéséhez következő adatok szolgálnal• : 

Alig múlik el egy csillagvilágos éj, hogy a figyelmes vizsgáló száz meg száz futócsillagot ne 
látna; de kiválólag a nov. 12 és 13. s aug. 9, 10 és 11, közötti éjek azok, midőn az űgynevezett hulló
?sillagok szokottnál nagyobb számmal látszanak. 1833 nov. 12. é~ 13 közötti éNel, a mint több figyelő föl
Jegyezte, legalább 24000 futócsillag volt az égen látható. Eze~ csillaghullások időszakonként szoktak elő
fordúlni, a mit azonban a csillagászok csak az újabb időben Jegyeztek fel; nevezetesen Palmer és Olm-
sted éjszak.amerikai tudósok 1833 óta tették arra figyelmessé a tudós vilá~ot. . . . 

Humboldt, ki már 1799-ben észrevett egy ily tömeges novemben csillaghullást, azt h1sz1, ho~y 
ezen hullócsillagok valamely sajátságos nagy bolygócs rendszeréhe~ tartoznak, me~ynek helyze~e a. csil
lagászok által már annyira meghatároztatott, miszerint Olbers azt h1vé, hogy például az 1833-ki cs1llag-
bullási tlinemény ismétlődését 1867-re megjósolbatja. . . . . 

Humboldt véleményét erősíti Aragó is, midőn 1836-ki évkönyvéb.cn megJegyzi: „Mm~mk~bb 
igazoltatik, miszerint létezik egy millió meg millio apró égitestekből szövődött ?v, melyeknek ~alyáJa a 
földpálya síkját metszi s ezen átmetszéspontot a föld nov. 11 és 13-ka között érmti. Valamely ŰJ bolygó
világ, mely kezd előttünk kifejleni. - Egy más ily átmetszési po~tba a föld aug. 9 é~ 11-ke közt. ér, s 
aug. 10-én szokott előfordúlni azon tlinemény, mely az angol krómkákban „Szent Lörmcz tuzes könye-
inek" neveztetik. . 

De nem mindenkor egyenlő mennyiségben tünnek föl a hullócsillagok valamint nov. 13-án, úgy 
aug. 10-én sem, a mi egyébiránt nem látszhatik különösnek, sőt egészen megf?gható lesz, ha a dolog kö
zelebbről vizsgáltatik. Az a bolygocs öv t. i. mely a nap körül forog, nem mmdenütt egyenlő szélességű 
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és tömöttségű, azaz, hogy amaz apró égitestek némely helyeken tömérdek mennyiségben <-s kite1jedés
ben, másutt kisebb számmal és ritkábban vannak összehalmozva, némely helyek pedig egészen tiresek. 
Ha már a bolygócs-gytirü és föld napkörüli forgásának ideje nem egyenlő, a mi valóban fiiltehetö, akkor 
a két pálya, a föld és ama milliónyi apró bolygók pályájának átmetszéspontja ugyan körülbrlül ugyanaz 
marad, de ha a föld ama bolygócs-gyiirüt átmetszi, a gytirüt nem mindig ugyanazon helyrn, hanem majd 
egy csillagocskákkal stirübben megrakott, majd egy kevésbbé tömött vagy épen tires helyen találandja; 
innen van, hogy valamint a novemberi úgy az augusztusi csillaghullás majd többé majd kevéssé fényesen 
fordúl elő. 

A hullócsillagok közt vétettek észre olyanok, melyeknek való átmrröjök 500-2600 lábnyi. 
Azonban úgy véljük, hogy ezen kite1jedés nem a sajátképeni test kiteijedése, hanem a testet burkoló 
égő gázé, mely egyszersmind a hullócsillag után nyúló ttizes iistököt képezi; s hogy a hullócsillag magva 
sokkal kisebb, mely vélemény főkép azon tényre alapittatik, hogy tetemesebb terjedelmű lebkövek még 
sehol nem találtattak. A legnagyobbaknak Humboldt szerint 7-71/2 láb a hosszúságuk. Ilyen a bahiai 
Brazíliában és az otumpai Chakóban. Az aegos-potamosi is tetem.es nagyságú volt, mint két malomkő, 
mely feljegyzésben azonban csak kézi malomkövek értendők, melyek tehát nem voltak oly nagyok. Az 

. igy talált darabok mégis igen jelentéktelenek volnának arra, hogy valamely égitestül tekintessenek: de 
nem kell felednünk, hogy minden ilyen talált lebk iídarab csak töredék, hogy tehát az egész Jebkőnek 
nagyobbnak kellett. lenni. Egyébiránt eze11 világtestek nagysága vagy kicsinsége nem is lehet vizsgá
lódas tárgya, minthogy az igen változó, némelyiknek 500, 2640, sőt 200000 láb is levén valódi átmérője; 
s ha lehet 500, miért ne lehetne még kisebb egész egy lábig? 

Abból, hogy a lebkövek csupa földi alkatrészekből állanak, azt akarták következtetni, hogy 
ázok nem égi, hanem földi testek. S valóban a lebkövek alkatrészei: tömör vas, kénvas, delejvas, 
chromvas, ónkö, meteorolivin, és a savakban fel nem olvadó kova-összeköttetések - Si licatok- cselé
lecs- vasélecs- hamany- szikeny- mészenyből stb. Az egyszerü kövek összetételének különfélesége ezen 
alkrészek vegyitési viszonyában és abball fekszik, hogy a lebkövet egyedül vas képezi, mikor is az vagy 
tömött és tömör, kovácsolható tömeget képezvén, ha a tiszta tömör vas Nickelvassal van összekötve, vagy 
egy likacsos szivacs-vasból, melynek számtalan üregei mind gömbalakúak, mintha mesterségtJsen furattak 
volna, szép Olivin kristályokkal megrakva. 

Azonban, habár nem is tagadható, hogy mindezen alkrészek földiek, azzal mf>g korán sincs be
bizonyítva, hogy a Jehköveket alkotó hasonnemű anyagok földi eredetűek; sokkal inkább s nagyobb való· 
szinüséggel lehet e tényből következtetni, hogy a lebkövek s a föld hasonnemű alkatrészei ugyanazon 
forrásból veszik eredetöket. Töhb mint valószinüvé teszik ezen véleményt azon vizsgálódások, melyek 
a Barbatánban 1790 jul. 24-én Siénába.n, 1794 jun. 26-án Westonban Éjszakamerikában, 1807 dec. 14 és 
Juvenasban 1 21 jul. 15-én előfordult lebkőesések körül tétettek. 

Legvalószinübb tehát a vélemény, hogy az ugynevezett hullócsillagok valódi égitestek, melyek 
közül, midőn némelyek pályájokból a föld által kisodortatnak, mint Jebkövek esnek a földre. 

De itt már tudásunk határán állunk. Mily alakképző erőnek, mily physikai, mily chemiai 
folyamatnak van helye ezen ttineményekben ; ha vajjon a részecskék, melyek a lebkő tömegét képezik, 
eredetileg mint a bolygókban, páraalakban vannak egymástól s csak mikor fényleni kezdenek, a földi 
légkörben huzódnak össze lángoló tüzgolyókká; mi megy végbe a sötét felhőben , melyben perczekig 
dörög, mielőtt a kövek aláhullanak; ha vajjon azokban az apró hullócsillagokban is valóban valami tö
mör anyag, vagy csak valami gőzalakú lebkőpor húll alá: mirnlezt ekkorig mély homály bori~ja. Ismer
jük a mi térbelileg megm é' rhető, szörnyű, bámulatos bolygói sebességét a hullócsillagoknak, a tüzgolyók
nak, és lebköveknek; ismerjtik a mi átalános, s ezen átalánosságbau azt, a mi egyforma a ttineményben; 
isme1jlik az égitestszerü feltűnését , de az átalakulások következéseit nem ismerjlik. 

Ezennel többször említett magyar tudósunk szavaival fejezem be felolvasásomat: 
„A természet műveletlen fia mindenkor érezte a meteoritek hullásában a nagyszerűt; de annak 

jelentőségét tulajdonitni máskép, mint képzelete segítségével nem birt ; e századnak jutott osztályrészül 
a természettudományok előrehaladott műveltségének alapján a félelmes tünem ényben azon egyedül ta
pintható testközeget felismerni, mely mielött hozzánk érkezik a légben tovahaladó ttizesgolyók és a futó
csillagok társa, s mely ha tovább megytlnk. összeköttetésbe hozható a bolygókkal és listökösökkel, a 
nappal, sőt még egyéb naprendszerekkel is, úgy hogy jelenleg minden meteoritesést úgy tekintünk, mint 
a mely által gytijteménylink egy az universum geologiáját illustráló ujabb kézipéldánynyal szaporodik." 

F orrások: Humboldt Kosmos I. 140. Populaires Himdbnch der phy~. Geogrnphie, v. Dr Zimmermann. Berlin 1855. 1. 
köt. 357-376 lap. - Meteorkohnllás. Szabó Józs. - Auslnnrl folyóirnt 93:l4 szá m, 1868. - A11ualen der Phy.<. v. J. C. Pog
gendorff, Leipzig- 1867-8. - A régi görög irodalom törtéuete. Récsi E. Pe,;t. 1861. 1. kötet, 286. lap. - Astrouomie populaire 
par Fr. Arago IV-ik kötet 180. 1-322. - Physikalisches Lexikon. Dr. 0 . Marba•·h III kötet 146-179 lap. 

-
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Az Aug. 26-án tartott második szakülés jegyzökönyve. 

Elnök: Lipkos József. 
Jegyzők : ~omogyi Rudolf és Fekete Sándor. 

1) A~ első szakülés jegyzőkönyve felolvastatott és 

2) Jedlik Ányos értekezett egy általa szerkesztett villamdelejes 
k~szülékréH, melyben egy vonalnyi vastag rézhuzalból készült és vagy 
n!md 3: két végén, vagy csak az egyiken megerősített tekercs egyes teke-
rmtése1 gyorsan megsza.kadozó müködésű villamdelej által szabályos és az 
egész hallgatóság által JÓI látható hosszrezgésbe hozhatók, és így általuk 
a ruganyos vesszé5knek, meg a sipokban hangzó légoszlopoknak láthatlan 
hosszrezgései mintegy sokszorosan nagyobbitva szemlélhetőkké teheWk; 

hitelesittetett. 

az értekezés a szakosztály által tetszéssel fogadtatott, és egybangu
lag- az évkönyvbe való felvétele elhatároztatott. 

3) Vochler Alajos az átható villamosságr61 (In:B.uenz Electricitat) 
s az erre alapított Holtz-féle villamgépröl értekezett, melyben elé>adta a 
~oltz W. tudor által Berlinben föltalált és legujabban czélszerüen javított 
v11lamgépnek fontosságát a természettani kutatások körében, és azon neve
zetes eredményeket, melyeket már eddig is Poggendorff, Toepler, Fieber 
és több más természettudósok az emlitett gép segélyével elértek. 

Ezen bevezetés után tárgyaltatott az egyszerü s kettős áthatásnak 
(in:B.uentia) elmélete; és értekező kimutatta, hogy villamos áthatás követ
keztében az ugynevezett nemvezeté5 testek tömecseiben is villamos oszla
tás jő létre, melyet azok, alkalmasint nagyobb fékez() erejöknél fogva, to
vább megtartanak mint a jóvezeté5k, és ebbéH fejthetők meg a kettős átha
tás tü~eményei. Ezutáu az igen hegyes és egymáshoz közel álló fémhegy
sor sajátságos működését elemezte. Ezen alkatrészek hatásainak ismerteté
se után a Holtz-féle gépet mutatta be, és annak ujabb javitásait ismertet
te; működését azonban a levegőnek tú.l nedvessége miatt csak a következő 
:-:zakgyülésen mutathatja be. 

Az értekezés a szakosztály által köszönettel fogadtatott. 

J egyzették : 
Somogyi Rudolf m. k. 
Fekete Sándor m. k. 

MHgyar Orvosok és Természetvizsgálók Mnnln'lh t.Ri. 

Lipkos J6zsef m. k. 
elnök . 
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Villamdelejes hosszrezgési készülék 

Dr. Jedlik Ányos 
egyetemi tanártól. 

A henger vagy hasáb alaku testek egyes részeinek rezgése különböző irányokban történik. Azon 
rezgések_, melyek iránya a rezgőtest hosszára merőleges, keresztrezgéseknek, melyek iránya pedig a 
rezgő test hosszába esik, hosszrezgéseknek mondatnak. - Több féle tekintetben igen érdekes a testek 
rezgéseinek törvényeivel megismerkedni; s azért különféle eljárásu módokat látunk a természetvizsgá
lók által a végett megkisértetni, hogy miud a kereszt, mind a hosszrezgések minél könnyebben észlelhe
tőkké, s a tőlök függő tünemények minél inkább megérthetöbbekké tétethessenek. A keresztrezgéseknek, 
s általok létrejövő rezgési hullámoknak és csomóknak észlelésérei alkalmas segédeszköz Melde marburgi 
egyetemi Docensnek hangvillás készüléke (Stimmgabel-Apparat), melynek leirása s kezelési módja Piskó 
József bécsi tanár „Die neueren Apparate der Akustik. Wien 1865" czimű munkájának 130- 143 lapjain 
olvasható. - Részemről a testek rezgésére vonatkozólag oly készüléket kivántam előállitani, melynek 
segitségével a hosszrezgésbe hozott testben mind az egyes részek mozgása, mind annak fol ytán képző
dött hullámok és csomók szemlélhetése lehetséges legyen. Törekvésem eredménye azon készülék, mely
nek külalakját az 1 ábra, függélyes hosszmetszetét pedig a 2 ábra 1/4- nyi nagyságban mutatja. Ezen 
hosszmetszet lényegesb része könnyebb áttekinthetés végett a 3 ábrában 1/ 2 nyi nagyságban különösen 
van lerajzolva; a készülék egyes részei mindegyik ábrában ugyan azon betűkkel vannak jelelve. 

A készülék alapja A ( 2 ábra) körlap fából esztergályozva, melynek közepére l'-nyi hosszu, 8"'
nyi átmérőjű B vashenger van erősitve. Ennek felsővégébe 112''-nyi átmérőjű, % "-nyi mélységű s csont
tal kibéllett üreg van esztergályozva, körüle pedig selyemmel bevont 1/2'"-nyi vastag rézhuzal egy réteg
ben tekerintve, mely alsó végével a-nál a vashengerhez forrasztva, többi részeiben pedig attól elszige
telve lévén, felső végével b-nél a vashenger üregében végződik. A rézhuzallal ekkép betekert vasben
ger, vagyis villámdelej CDEF sárgarézből készült üres henger által van födve, mely az A alapba illesz
tett GH anyacsavarban erősen tartatik, a villámdelej töl pedig k-Orül tekerintett papír által van elszige
telve. A villámdelej csonttal bélelt üregébe 14"-nyi hosszu bd sárgaréz-vesszőnek e csont csavarba fog
lalt alsó vége a módon van beeresztve, hogy a. b-nél nehány csöppnyi higany közbesítése által a villam
delej rézhuzaltekercsének felső végével biztos érintkezésben legyen, kivtilről pedig CDEF üres hengerrel 
az erre tolható és 1 csavarral megerősíthető KL födél által vezetöleg közlekedj ék. CDEF üres hengerre 
fából készült MN higanytartó edény van tolva, mely 0 csavar által a körülményekne k megfelelő nagy
ságban beállitható. Ezen edénynek ürege Mm és Nn közfalak által (3 ábra) két egyenlő nagyságu részre 
van osztva. Az Mm és Nn rekeszfalakon innen esö üregbe öntött higany az edény belső fala körtil 
vezetett efg rézszalag által CDEF sárgarézhengerrel Ml összeköttetésben, a rekesz falakon tul esö tireg 
higanya pedig P és p szoritókkal az edény falán áthatolt rézhuzal által van érintkezésben. A készülék 
A alapjának egyik beállitó csavarán a befogandó villamelem sarki huzalának Q szoritója látható, mely 
az alap alsó feltilete alatt áll a villamdelej vasával közlekedésben. - A merően álló bd vesszőhöz 1 "'-nyi 
vastagságu rézhuzalból alakított, s körülbelöl 36 csavarintásból álló RSTU tekercsnek felső vége csont
anyagú szoritója által van erösitve, az egyenesen lefelé hajlított vége pedig vagy az Nn rekeszfal o nyí
lásába dugva p csavarral erősittetik meg, (3 ábra), vagy az MN faedénynek iunen eső üregében létező 
higanyba szabadon le függ (1 és 2 ábra). Minthogy ezen buzaltekercs ruganyosságánál fogva a hossz
rezgésre igen alkalmas, és hosszrezgéseit a hasábalaku testek törvényei szerint végzi, hosszrezgésére 
nézve nemcsak a hasáb alaku szilárd testeket, hanem valamely csőben rezgő légoszlopot is képviselheti; 
nevezetesen az esetben, midőn a tekercs alsó vége Nn rekeszfal o nyilásá ba p csavar által van befoglalva, 
a mindkét végen megerösitett hasábalaku szilárdtestnek, és a mindegyik végen zárt csőben rezgő légosz
lopnak, a másik esetben pedig, t. Í- ha a tekercs alsó vége szabadon marad, az egyik végen zárt, másikon 
nyílt csőben rezgő légoszlopnak hosszrezgési modorát teszi szemlélhetővé. 

A végett, hogy RSTU huzaltekercs a villámdelej működése által folytonos hosszrezgési moz
gásba jöjjön, s abban folytonosan meg is tartassék, szükséges: 

a) Hogy a minden csomó nélküli rezgésbe hozandó tekercs - legyen az a mindegyik, vagy csak 
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az egyik végen megerősitve - bd vesszőn oly magasságban ftiggesztessék fel, miszerint a 12" nyi magas 
delejoszlopot, legfölebb csak 1/3 résznyire környezze, és hogy a villámdelej működtetésére szükségelt vil
lamfolyam a delej felső sarkát körülvevő tekercsrésznek alsó felén is átbocsáttassék ; mi könnyen eszkö
zölhető, ha a delej felső sarka körül függő tekercsrészt felező tekerintésre egy kis h szoritó segítségével 
(3 ábra) oly hosszaságu ik huzal erösittetik, hogy alsó végével az MNhiganytartónak Mn rekeszfalon 
innen eső üregében létező higany felszínét érintse. - Ha ezen eljárás után egy két Bunsen-féle elemből 
álló láuczolat sarkhuzalai P és Qszoritókba fogatnak - azon feltétel mellett, hogy mind a B villamdelejen 
létező, mind a bd vesszőre függesztett tekercsnek alólról fölfelé folytatott tekerintései egy irányban, azaz 
vagy mindegyikben jobbra, vagy mindegyikben balra legyenek téve - a fölébresztett villamdelej felsö 
sarka, és a villamfolyam körutjába foglalt tekercsrésznek egyes tekerintései közt vonzás áll be, de csak 
addig, míg a felfelé vont tekerintések ik huzal végét a higanyból ki nem emelik; ennek megtörténtével a 
villamfolyam megszakad, a villámdelej s a tekercs illető tekerintései közti vonzás megszünik, s a tekercs 
nek valamennyire felemelt tekerintései sulyjoknál fogva a természetes nyugvási helyzetökbe visszatér
nek, hol azon csak keveset időzhetnek, mert lefelé szállván, a magokkal vitt ik ös szekötő huzal végét az 
alatta létező higanynyal érintkezésbe hozzák; helyreállittatván e módon a villamfolyam megszakított 
körutja, a delej felső sarka, s a villamfolyamnak vezetőjeül szolgáló tekerintések közti vonzás is megujul. 
Innét kitünik, hogy RS TU huzaltekercs a villamdelejnek rövid s egymásután egyenletes gyorsasággal 
következő időszakok alatti működtetése által rezgési mozgásba hozható, s abban tetszés szerinti ideig 
tartható. 

b) Ha a mindegyik végen megerősített huzaltekercsben az volna eszközlendö, hogy rezgési moz
gását tetszés szerint vagy 1, vagy 2, vagy 3 csomóval tegye, vagyis hogy az egész tekercs a benne kép
ződő 1, vagy 2, vagy 3 rezgési csomók eseteire vonatkozólag vagy két egyenlő, vagy három egyenlő, 
vagy négy egyenlő részre, ugynevezett félhullámra oszolva rezegjen , akkor legczélszerübb a rezgésbe 
hozandó tekercset bd vesszőn oly magasságban erősíteni meg, miszerint a villamdelej felső sarkát az 1 
csomóvali rezgés esetében 1/ 2 hosszával, 2 csomóvali rezgés eszközlése végett egész hosszának 1/ 3-nyi ré· 
szével, 3 csomó létrehozására pedig hosszának 1/ r nyi részével vegye köriil, és mindegyik esetben a vil
lamdelej felső sarkát környező résznek alsó felén a villamfolyam alkalmas hosszuságu ik huzal segitségé
vel a a) pont alatti eljárás szerint vezett essék át. 

c) Ha csak az egyik végen me,gerős i tett tekercsben oly modoru rezgés eszközlése volna a fela
dat, miszerint a tekercsben tetszés szerint vagy 1 vagy 2 csom ó képződjék, arra vonatkozólag tudnivaló, 
hogy az akkép megerösitett és 1 csomóval rezgö tekercsben alsó végtől a rezgési csomóig számított rész 
1 hullámnak i/4 részét képezi, és valódi hosszaságra nézve egyenlő a tekercs egész hosszának 1/ a-madá
val; az egyik végen szabad és 2 csomóval rezgö tekercsben alólról az elsö rezgési csomóig vett rész 1 
hullámnak szintén l/~ részét teszi, de valódi hosszasága a tekercs egész hosszának 11s-öd részével egyenlő. 
A végett tehát, hogy az egyik végen megerősitett, másikon szabad tekercs vagy 1 vagy 2 csomóval re
zegjen, annak felső vége bd vesszőhöz akkép legyen megerősitve, miszerint a villamdelej felső sarkát első 
esetben egész hosszának l/ 3-madával, másodikban pedig 1/ s-tödével környezze. A villamdelej sarkát kö
rülvevő részének alsó felén a villamfolyam itt is a) pont alatt leírt módon vezettetik át. 

Megjegyzendő, hogy ha az RSTU tekercs az előadott eljárások szerint bizonyos számu csomók
kali rezgésre be van is állitva, a villamfolyam bevezetésével legtöbb esetben a csomó nélküli legegysze
rűbb rezgési mozgást kezdi meg, mely azonban a kívánt csomókkali rezgéssé könnyen átváltoztatható, ha 
a tekercsnek azon tekerintése, melyre a képzendö csomók legalsóbbikának esnie kell, gyöngédeden 
megérintetik, vagy két ujj közé fogatván, a tekercs kevéssé megrázintatik. - Továbbá habár a tekercs 
több csomókkali rezgésre van beállítva, lehet általa. minden kisebb számu csomókkali rezgést megtétetni, 
ha az alsó végéhez legközelebb esendő csomónak helye megérintetik, s a kívánt rezgés megkezdése a 
tekercscsel közlött rázintás által elösegittetik. Mindazonáltal az ekkép erőltetett rezgések mind eré
lyességökre mind szabatosságokra nézve észrevehetöleg különböznek azoktól, melyekre a tekercs különö
sen beállittatik. - Végre megjegyzendő, hogy a több csomóvali rezgés esz~özlése hatályosabb villamfo
lyamot igényel, mint a kevesebb csomóval járó. Innét vall) ·hogy egy, már érezhetőleg meggyöngült 
Bunsen-féle elem villamfolyamával a tekercs csomó nélkül, vagy 1 csomóval még könnyen rezegtethető, a 
2 vagy több csomóvali rezgés létrehozására pedig egy erélyesb, vagy két gyöngébb működésű Bunsen
féle elem szükséges. 
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Az átható villamosságról s a Holtz-f éle villamgépröl. 

Vochler Alajos 

természettan tanárától az egri érseki lyceumban. 

A természettani ismeretek terén ujabb időben méltán nagy figyelmet keltett a villamzó gépnek 
egy ujabb faja, melyet Holtz W. tudor Berlinben talált föl 1865- ben. Toepler A. tudor Rigában majd
nem ugyanazon időben hasonló villamgépet gondolt ki, a nélktil, hogy Holtz találmányáról tudomása 
lett volna. Eleinte mindkét föltaláló gépének lnfluenz-Elect1-isirmaschine nevet adott, később azonban 
Toepler találmányát inkább Electropho1·-Maschine-nek szereti nevezni. Holtz maga is bevallja, hogy az 
Electrophor elmélete vezette öt azon szerencsés eszmére, hogy annak hatását villamgép alakjában ér
tékesítse 1

). 

Ezen gépeknek mindenki, ki azokkal foglalkozik, nagy fontosságot tulajdonit, s tőlök szép ered
ményeket vár a természettani ismeretek fejlesztésére: igy Poggendorff 2) Holtz gépét szerencsés talál
mánynak nevezi, és nagy sikerrel alkalmazta az ellentétes sarkokon kifejlődő villamszikrák ktilönbözö 
höhatásának tanulmányozására, melyeknek kémlelésére az eddigi villamgépek kevéssé alkalmasoknak 
mutatkoztak; később ugyanő a Holtz-féle gépet a Geissler-féle csövekben mutatkozó fényrétegek tanul
mányozására s ez által az ellentétes villamrohamok kimutatására használta a); Toepler a légben haladó 
hanghullámokat tette láthatóvá saját ·gépe által 4); és jelenleg a Holtz-féle gépet. a bécsi közkórházba~ 
Fieber Frigyes tudor a villamgyógyászati oszt.ály elnöke gyógyászati czélokra és ktilönbözö életmütam 
hatások észlelésére alkalmazza. 

Ezeket tekintve, űgy vélem, nem válik a t. természettani szakosztálynak terhére, ha a Holtz 
által föltalált villamgépet ezen legujabb szerkezetében bemutatom, s annak elméletéről P.s hatásáról 
rövid értekezést terjesztek elő, ugy a mint azt az influentiáról s az erre alapított gépről irt czikkek tanul
mányozása és saját tapasztalatim után összeállitottam. 

Az efféle gépek talán már régebben fölfedezve leendettek, ha a természetbuvárok a nemvezetö 
vagy rosz villamvezető testekre több figyelmet fordítottak volna; de eddig leginkább csak azoknak el· 
szigetelő képességét vettUk tekintetbe, holott a villamosságnak hatása azokon még érdekesebb tlineteket 
mutat, mint a jó vezetőkön. Vizsgáljuk közelebbről ezen tlineteket: 

Ha ugynevezett nemvezető testet, például sellak vagy parafinlemezt egy villamos test közelébe 
hozunk , pontos megfigyeléssel azon is észrevehetjük a villamos oszlatást; az előlap, mely a villamos test 
felé néz, az ellenjegyli, a hátsólap pedig ugyanazonjegyli. villamosságot fogja mutatni. Ha a hátsó lap
hoz közel hegyes fémet tartunk, akkor az is, mint az előlap, a közelitett villamos testével ellenjegyli vil
lamosságot fog mutatni 5). Ezt Influenz-Electnci tlit-nek nevezik, mondhatjuk talán átható villarnosságnak. 
Az első esetben csak közönséges oszlatás történik, de a második esetben már többféle hatások közremli.
ködnek: a villamos test hatása az előlapra, ennek áthatása a hátsólapra, ennek hatása a hegyre, a 
hegynek visszahatása a hátsólapra és a hátsólapnak á:thatása az előlapra. Nevezztik az elsö esetet egy
szerli. áth,atásnak, a másodikat kettős áthatásnak. 

Athatás által töltetnek meg villammal a Franklintáblá:k és a fegyverzett palaczkok, a mennyiben 
az egyik férnboritéknak villamos állapota a közben létező nemvezetlí testen a tulsó lapra áthat, sajátlag 
a nemvezetőtest tömecseiben létező villamerők egyensűlyát megzavarja, a ktilönnemtieket minden tö · 
mecsben magai'elé vonzza. az azonnemüeket pedig eltaszitja, s azok összege a nemvezető test tulsó lapján 
min~ ellenjegyü villamosság jelentkezik. Ez ismét a vele érintkező fémlapban okoz oszlatást, a vele kü
lönnemtl (tehát a másik lappal eredetileg közlött villamossággal azonjegyü) villamosságot vonzza, az egy
nemüt pedig (tehát a másik lappal közlött eredeti villamossággal ellenjegyüt) a fémboriték tulsó oldalára 

1) Poggendorff's Annalen der Physik und Chemie 126 köt. 257 lap. 
2) Annalen 132 k. 107 1. 
3) Pogg. Ann. 143 k. 1 s köv. 1. 
') Pogg. Aon. 125 k. 481 1. 
~) Ezt már Faraday kimutatta Philoaoph . .M:agaz. 11. 185C. 
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üzi, mely onnan elvezettetik. De ezen tulsó fémlap villamos állapota az imént mondotta! ellenkező rend
ben v~s.sza is hat az első. fémlapra, melylyel eredetileg a villamosság közöltetett, s annak vifümosságát 
erösb1t1. Ebből magy.arazható, hogy a nemvezetö test két oldalán létező fémlapok ellenjegyü villamos
sága rendesen nem b1r egyenlő siirUség.gel, hanem egyik vagy másik oldalon a villam egy része túlsúly
ban, azért szabad állapotban van, unt a franklintáblára akasztott kettős dobológömb szemlélhető· 
vé te~zen. 

A mondottakból következik, hogy a fegyverzett táblánál és palaczknál már is kettős áthatás 
szerepel, mit világosan hizonyit azon tény, hogy ha egy villamos test közelében fölállitunk egy nemve
zető p. sel!ak vagy P.arafin l.emezt, akkor a villamos test felé nézö oldala az azzal ellenjegytl, a tulsó 
oldala pedig az azonJegyü villamosságot oly kis mértékben mutat.ja, hogy azok csak nagyitóval ellátott 
oszlopos villámkémlő által határozhatók meg; de ha a nemvezetö lemeznek a villamos testtől elfordult 
oldala ónpapirral bevonatik, föltéve hogy az áthatást okozó testnek villamossága csak oly feszültséggel 
bír, mint az előbbi esetben, és ha az ónlemezről a rajta nyilvánuló azonjegytt villamosság elvezettetett 
akkor már mind a villamos test felé néző szabad lapján a nemvezető lemeznek, mind a tulsó ónpapirraÍ 
borított lapján ofy nagy feszültséggel mutatkoznak az ellenjegyü villamosságok , hogy a közönséges vil
lamkémlönek aranyfüstlemezkéit több fokra széthajtják. G) 

A villamos áthatást szembetünöleg mutatja a szétválasztható franklintábla, melyrő l midőn a fegy
verzetek elszigetelve leemeltetnek, nem csak ezek, hanem a közbenlétezett tlvegtábla lapj ai is ellenjegyü 
villamosságokat mutatnak. De még akkor is, ha két nemvezető lemez fekszik egymáson valamely jóve
zetö alapon, s a felső lemeznek felső lapja villamos állapotba hozatik, az áthatás mindkét lemeznek 
mindkét lapján világosan ·kimutatható1 a mint erről Riess kis érletei tanúskodnak. 7) Ugyanis szerinte két 
17/ 24 vonal vastagságú keménykaucsuk lemez egymásra borittatott, s igy együtt sima rézlapra helyez
tettek, a fels ő kaucsuklap szőrmével nyomás alatt dörzsöltetett, azután a két kaucsuklemez egymástól 
elválasztato tt. Két perez mulva megvizsgáltatott a felső lemeznek alsó lapja, ez+; felső lapja pedig, mely 
megdörzs öltetett - villamosságot mutatott. Ugyszinte az alsó lemeznek felső lapja, mely a másik kau
csuklappal érintkezett - ; az alsó pedig, mely a rézzel érintkezett + villamosságot mutatott. Ugyanaz 
történt midőn két üvegtábla egymásra s igy mindkettő a rézlapra borittatott, és a fels ő üvegtábla fon
csorral dörzsölte tett. A kikémlés ismét 2 perez mul va történt: a felső ti vegtábla alsó lapja-, felső lapja 
pedig + volt; ugyszinte az alsó táblának felső lapja +, alsó lapja pedig - volt. 'l'ehát mind a két kí
sérletnél mind két tábla egyforma villamos állapotban volt, bárha csak az alsó érintkezett az elvezető 
réz lappal; csak hogy a felső táblán mindkét esetben a villamosságok erősebben nyilatkoztak mint az 
alsó táblán, mely közvetlenül a rézzel érintkezett. Tehát a felső tábláo.ak áthatás által keletkezett azon 
jegyli villamossága át ment az alsó tablára, s ott ujra oszlatást okozott, mig a dörzsölésnél keltett 
villamosság ellentétese a felső tábla belső lapján megmaradott. 

Hasonló kísérletek tétettek csak egy livegtáblával, mely sellak vagy para fio. lemezre borittatott. 
Ezen alapot nem volt szükséges rézlemezre tenni, maradhatott az faasztalon, vagy pedig mindegy volt, 
ha bár magát az üvegtáblát tették is a faasztalra; miután az üveg fölső föltilete foncsorral megdörzsöl
tetett, két percznyi várakozás után az ti vegnek alsó, tehát nem dörzsölt föltilete erös - villamosságot 
mutatott. 

Nem ok nélkül előbb vétetett mindenkor kémlés alá a megdörzsölt táblának alsó lapja, nehogy 
ha a megdörzsölt föltilet előbb vizsgáltatik, a kémlés által a felköltött villamosságnak egyrésze elvezet
tetvén1 ezáltal az ellentett fölli.letek villamossági állapotában változás jöjjön létre. De mindamellett a 
megdörzsölt föltilet kikémeltetése után is ugyanazon lemez tulsó lapja, az ellenjegyü 'villamosságot még 
mindig mutatta. A fölhozott kisérletekből kitűnik: hogy a villamos áthatás által előidézett azonjegyü vil
lamosság a f élvezetö, de a nem vezető testekre is csakúgy átmegy, mint a tökéletesen vezető rézlapm. 

Említettem már, hogy ha egy villamos testet egy közönyös test közelébe hozunk, az utóbbiban 
villamos oszlatás történik, legyen bár az jó vagy rosz vezető. Csakhogy természetesen a roszvezetökben 
kevesebb hatálylyal lép föl az oszlatás mint a jóvezetök ben; de ám amazokban tovább is megmarad. 
Ritkított légben, hol a villamosság könnyebben nyilatkozhatik, ezen villamos áthatás a roszvezetö test 
tulsó lapjára szemlélhetővé tehető: igy ha sötétben valamely jól készített Geisslerféle csö oldalához 
megdörzsölt sellakrudat közelittink, míg a villamos rud nebány vonalra távol van az üvegtől, máris benn 
a csőben villamfény mutatkozik. Nevezzük ezen tllneményt villamos áthatásnak más testre. Hogyha pedig 
magának a roszvezető testnek egyik fölülete hozatik villamos állapotba s a villamosság a tulsó föltileten 
is mutatkozik, ezen tüneményt nevezhetnők talán a rosz hővezető test önmagára gyakorolt áthatásának, 

6) Pogg. Ann. 131 k. 219 l. 
7) Pogg. Ann. 132 k. 605 1. 
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mely kifejezés által a roszvezető test villamos részének ugyanazon test villamossági tekintetben közli
nyös részeire gyakorolt hatását akarom értetni. 

Ezen utóbbi tekintetben tett kisérletek annyira sokféle, és egymásnak ellent mondani látszó 
eredményeket mutatnak, hogy az azokkal foglalkozó természettudósok mint Holtz, Riess, Toepler stb 
nem értenek mindenben egyet egymással, sőt önmagokkal sincsenek mindenkor tisztában, a mint ez 
Poggendorff Annalisaiban közlött értekezéseikből látható. S) Ugyanis, a szabadon fölállitott roszvezető 
test, ha egyik oldalán dörzsölés által meg villamoztatik, a tulsó oldala többnyire ugyanazonjegyli villa
mosságot mutatja ugyan, de gyakran a tulsó lapon, sőt még a megdörzsölt lap némely részein is (kivált ha 
a megdörzsölt roszvezetö nagyobb terjedelmű sellak lap, ) az ellenjegytl villamosság föltűnik. Ellenben 
ha a megdörzsölt roszvezetőnek tulsó lapja valamely elvezetett jóvezetővel érintkezik, azon tulsó lap 
akár magában, akár a vele érintkező jóvezetővel egytltt kémleltessék ki, eleinte ugyan a megdörzsölt 
oldallal azoujegytl, de kisebb vagy nagyobb időköz mul va az ellenjegyü villamosságot fogja mutatni. 

Ezen saj::í.tságos tüneményt következő módon vélem qi.egfejthe t őnek : hogyha valamely villamos 
testet egy másik közönyös, mely t. i. villamos tüneteket nem mutat, közelébe hozunk, legyen az a villa
mosságot vezető, vagy űgynevezett nemvezetö, az utóbbiban villamos oszlatás történik, azaz nézetem sze

-rint, a közönyös test tömecseiben létező sarkias erők egyensulyállapota megzavartatik, minden tö
mecsnek a villamos test sarkias állapotával ellenjegytl sarka a közelített villamos test felé fordul, a vil 
lamos testtel azonjegyii sarkok pedig az ellenkező. oldall'a fordulnak, s a számtalan tömecs sarkiasságá
nak összeg~, mint az egyes erők eredője, az ellentétes oldalakon min t + éil - villamosság mutatkozik. 
. A: jóve_zető és a ro~zvezető testek között a villamosságra nézve épen azon viszonyt vélem létezni, 

mmt a mily viszony létezik a lágy és kemény vas között a delejességre nézve hogy t. i. a jóvezetőnek 
sarkias állapota azonnal megsztinik, a mint az a villamos test hatása alul röi'szabadúl azaz a sarkias 
egyensúly gyorsan helyre áll; mig a sarkiasság a roszvezetőkben hosszabb ideig meg~arad. A kiilön
böző fékezőerő ( vis coercitiva) létezik a villamosságra nézve is, mely a szétválasztott sarkias erőket egyik 
testben igen könnyen, a másikban csak többé vagy kevésbé nehezebben engedi ismét egyesülni. 

Ezen közvetlen anyagi érintkezés nélktili villamos oszlást, mely kisebb nagyobb távolságra, vagy 
nem vezető közegen is áthat, akarom én áthatási villamosságnak nevezni, hogy nyilvánulására megkli
lönböztesslik a dörzs vagy érintkezési villamosságtól, mely a villamos test anyagi érintés énél észlelhető. 
De ezen különbözőképen nevezett villamosságok között csak is a nyilvánulási módra nézve lehet klilönb
~éget ténulink; mert az érintkezésnél szoktuk ugyan mondani, hogy a keltett villamosság elve·l et tetik, a 
JÓ~ez.etönek ugyan egész tömegéből, a rosz vezetőnek pedig csak fölületéről; holott az érintkezésnél is 
mrnd1g c_sak oszlatás tört.énik a villamos testhez közelített közönyös testben, ennek ktilönnemü sarkiassága 
által __ a v1llai:iios test sarkiassága ~özönyösittetik, az érintkező testben ez által fel költött sarkiasság ismét a 
le~kozelebb1 testb en keltett sark1asság által közönyösittetik s ez igy megyen tovább, mig az egymást 
énntő testek lánczolata földlink nagy tömegével érintkezik, s az ennek tömecseiben fölkeltett sarkiassá
gok egymást közönyösitik. 
. Ezen elmélettel ell~nkezni látszik ugyan azon tapasztalás, hogy a fölkeltett villamosság távolba 
is ha~ ; de ezen hatás csak is a légnek mint anyagi testnek érintkezése által terjedhet tovább, minthogy 
Gas_s1ot 9

) és más természetbu_várok kísérletei tökéletesen bebizonyítják azt, hogy a villamosság teljesen 
légtlres tér~en épe~ nem_ terjed. Ho~y pedig a ritkított földköri légben s különböző ruganyos folyadé
ko~ban a ~~llamossag könny.ebben terjed, mint a sürübb földköri légben, a mint ez a villamos tojasban s 
Geissl.er-cs_ovekbe~ észlelhető, ezen tény oda utal, hogy a testek villamos vezetőképessége, vagy talán 
fékező ere.Je, a tömecseknek halrnazállapotától vagy sürüségétől függ. Ktilönösen De la Rive kísérletei 
s~emmel láth.~tólag bizony_itj~k 10), miként terjed a villamos hatás, vagy szerintünk a tömecsek sarkias
saga, réteg1·.ol rétegre a ntkitott ruganyos folyadékokban. A száraz földköri Jég tehát csak annyiban 
tartható elszigetelő test.nek, a m~nnyiben annak törnecsei, ily stlrtlbb állapotban nagyobb fékező erővel bír
ván;. csa~ neheze~ és b1zon,ros 1~ő mulva ~czetik, de mégis vezetik tovább, rétegről rétegre a villamos 
sark1_a~sagot. Szmte ez álhthatjuk a többi ugynevezett elszigetelő, vagy helyesebben rosz vezető tes
tekről 1s. 

~a. már most a roszvezetőktöl környezett jóvezetö testnek villamos állapotát tekintjtl k, és azon 
észlelhet.ő v~ll~mos fesztlltséget a °:agyob? hatálylyal fölidézett sarkiasságtól, a villambőséget pedig a na
gyobbsza~u.tomecsek egres sark1~sságanak nagyobb összegéből származtatjuk, a jóvez~tötest bensejé
ben l~tező tömec~ek sark1a:ssága retegről rétegre gyorsan közönyösiti egészen a legfölsőbb rétegig, azért 
bense~ébe~ 1;1em is. mutat v11lamos állapo_tot; hanem a szélső réteg, mely a földköri léggel vagy más rosz
vezetővel errntkez1k, már nem vesztheti el oly gyorsan sarkiasságát, mert a roszvezetők tömecseiben 

8
) Lásd An11. der Pbysik und Chemie v. Poggendorff 12ó-132 köteteiben. 

9
) Pogg. Ann. 131 k 447 1. 

10
) Pogg. Ann. 131 köt. 3 és 4 darab. 
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nagy féke.~ő. létezvéo, ~ sa:kiasság benn~~ rétegről rétegre csak idő mulva költetik föl. Hogyha pedig 
a~ Ilyen. folül.etén sa~k1~s allapotban l~vo jóvezetöhöz másik jóvezetöt közelitlink, az áthatás által annak 
tömecseiben .1s megtortenv~~ az oszl.at~s, egym_ással szemben levő ellenjegytl sarkiasságok:egyestllt erő
vel oly ~nnyir~. hatnak a ko.~.benlev? leg rétegeue, hogy azok az erőszakolt gyors sarkias oszlatás kö
vetkeztebe.n .~ros m?zgásba Jonek s igy hő, fény és hang tUnetek mutatkoznak. 

. ~1don ,Pedig a ~oszvezetö test tömecsei, a villamos behatás következtében, rétegről rétegre las-
sa~lunt ~?l~esz1~ a ~arkiasság:ot, azok fékező erejöknél fogva a test bensejében is megtartják azt; és midőn 
a t~.Jtiletokon n~1lv~nuló sark1asság más érintett test által a legfölsőbb rétegben közönyösittetik, az alatta 
levo réte~ek meg villamos feszültségben lévén azoknak sarkiassága ujra áthat a külső feltiletre. Tehát 
alkalmasmt„ ellenk~zőle~ tört~nik a dol?g mint az eddigi elmélet tartja, hogy t. i. a villamosság behat 
a nemvezeto test tömegebe bizonyos melységre s ebből származnék a residuum. 

. Alkalmazzuk már most. ezen ~lméletet a roszvezető testnek önmagára gyakorolt villamos áthatá-
sara. Ha a roszvezetönek egyik lapJa dörz~ölés által villamos állapotba bozatik és az példáűl - vil
l~mosságot _veszen f?l, akk?r annak tulsólapja az áthatás következtében ugyanazon - jegytl villamos
sagot m~tatj~ ; de bi~onyos idő mulva azon a tulsólapon ellenkezöjegyü + villamosság fog mutatkozni, 
még pe~ig Riess. ~zerrn.t nedves légben rövidebb idö alatt áll be ezen ellenkező jellegli villamosság mint 
száraz ~egben, _vilag.os jeleül annak, hogy a tulsólapon kifejlődött azonjegyü - sarkiasság a lég, s az ab 
~an terje?gő v1zpá~ák ~Ital. közönyösittetett, vagyis mint mondani szoktuk, elv;ezettetett *), és a test bense
jében levő + s~rk1assag kihatott az elvezetett felületre. Ugyanez történik, csakhogy jóval gyorsabban 
ha a r~szvezetőlapnak túlfölülete a dörzsölés alatt valamely jóvezetön, példáűl sima rézlapon nyugszik; 
~kkor ~s ha„az elölap csak gyengén dörzsöltetik, tehát ha rajta a villamosság csak kisebb hatálylyal 
idézte~1k elo, a r~zen ny?gvó tulsólapon azonjegyü villamosság lép fel, és csak bizonyos idő mulva mu
tatkozik az ~llenjegyti villamosság; de ha az elölapot nyomás alatt erősen dörzsöljük, vagy azt szörmé
v~I csapkodjuk, akkor a tulsólapon az ellenjegyü villamosság azonnal és nagyobb hatálylyal mutatkozik, 
mmthogy a nagyobb hatálylyal felkéiltött villamosság a jóvezető alapban gyorsabban okozza az oszlatást 
s ez által a. tulsólapon kezdetben kifejlődött azonjegyü villam gyorsabban elvezettetik. Az időre nézve 
~elyben a tulsólapra áthatott ellenjegyü villamosság felttinik, nemcsak az érintkező lapok simább vagy 
erd_esebb f?lülete, hanem a roszvezetőnek anyaga is lényeges befolyással bir: így, gyorsabban áthat az el
lenjegyü villamosság az livegen és sellakon, mint a parafin, kén vagy kemény mézga (Hartgummi) leme
zeken. Ezt látszanak bizonyitani Faraday kísérletei is a roszvezetők anyagi minőségétől ftiggő oszlatási 
képességtikről 11). 

. Az imént elmondottak következtében tehát, a roszvezetö anyagból készült lemezt, melynek 
egJ:1k fölülete ~örzsölés vagy más testtől jövő villamos áthatás által villamos állapotba hozatott, űgy kell 
tekrntentink, mrntha két lemez lenne csekély távolságra egymáshoz egyenközüen fölállitva, melynek egyikét 
~ dör~sölt villamos feltllet, másikát pedig a lemeznek tulsó feltllete képezi. Az előbbi villamoslap az 
utóbbira oszlatólag bat: tegyük hogy a dörzsölt első felület vagy réteg - villamosságot vett föl, akkor 
a hátulsó réteg oszlatás által befelé, vagyis a - villamosságú réteg felé + villamosságot; kifelé pedig a 
tulsó oldalon - villamosságot nyer. Ha mármost a tulsó felületről ezen - villamosság elvezettetik, a 
bensőrétegnek +, tehát ellenjegyü villamossága elterjed a tulsó felületen is. Ezen egyszerü elmélet által 
Holtznak és Riessnek kisérletei,bár mennyire ellenkező eredményüeknek látszanak is azok, könnyen meg
(ejthetők. 

Holtz az általa föltalált villamgépet a kettős áthatás elvére alapitá; hanem nagy szerepet játsza
nak azon a fémhegyek is, azért mielőtt a gép egyes részeinek müködését figyelemmel kisérnők, szüksé
ges a fémhegyek hatását tekintetbe vennünk. 

Hogy a fémhegyek csucsán a villam igen nagy feszültséget nyer, s hogy ezáltal a környező lég
rétegen könnyen áthat, ez ugyhiszem mindnyájunk előtt ismeretes; és tudjuk, hogy a villamostest köze
lébe hozott fémhegyek annak villamosságát gyorsan elszivják, vagy pedig ha a hegyek a villamos testre 
vannak alkalmazva, annak villamosságát gyorsan a légbe kibocsátják. Három évvel ezellítt a föltaláló 
Holtz W. a tudós közönséget a fémhegye,~ egy ktilönös hatására figyelmeztette, 12) kísérleteinek lényegét 
érdemesnek tartom itt röviden előadni. 0 kísérleteihez legczélszerűbben használt egy keresztben nyéllel 
ellátott 1/2 hüvelyk vastagsága fémrudat, melyre igen sugár és hegyes 1/ 3 hlivelyk hosszu fémhegyek egy
mástól 1/4 htivelyk távolságra voltak elhelyezve. Szerinte különböző vastagságű fémrudak hoszszabb vagy 
rövidebb fémhegyekkel ellátva nem vezetnek mindenkor egyenlő eredményre. Ha ilyes fémhegysort 

*) Egyszerüség végett a. következőkben csak ezen kifejezést fogom használni, bár azalatt mindenkor sarkias közö, 
nyösitést akarok értetni. 

11
) Faraday's Versuche Über specifisches Vertheilungsvermögen der isolirenden Substanzen. Müll„r's Lehrbuch der 

Physik. II. p. 143. 
12) Pogg. Ann. 130 k. 129 1. 
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valamely roszvezetőnek villamos felületén végig csusztatunk, már előre azt kelleµe föltennünk, hogy a 
lap fölületéről a villamosság a hegyek által elvezettetvén, az természetes vagyis közönyös állapotbaµ fog 
maradni. Ezen eset be is állhat, ha a roszvezető felUletén csak gyenge villamosság idéztetett elő ; de 
hogyha a roszvezető fellilet erősebb villamossággal bir, akkor a fémhegysor végig csusztatása utlin 
többnyire ellenkező jegyű vfüamosságot fog mutatni, a mi villamkémlő segélyével könnyen fölismerhető. 

Ezen meglepő eredményről hajlandók volnánk azt következtetni, hogy talán a roszvezetönek 
tulsólapja villamos visszahatás által idézte elö az ellenjegyü villamosságot, kivált azon esetben, midőn a 
roszvezető testnek rétege eléggé vékony, minthogy a tulsó lapra lökött azonjegyti villamosság elvezettct
hetik, s az ellenjegyű miután a lemez innenső feltiletéről az eredeti villamosság a fémhegyek által elve
zettetett, oda visszah~t; de ekkor a fémhegysornak ismételt végigvezetése által az ellenjegyü villamosság· 
nak nem kellene gyengülnie, sőt inkább erősbödnie kellene : mig a t~pasztalás azt mutatja, hogy már a 
második végigvezetésnél a villamos állapot a roszvezető fölületéről maJdnem egészen eltUmk. 

Ezen tünemény alapja inkább azon okban rejlik, hogy a fémhegyek több villamos pont vonzásá
nak vannak egyszerre kitéve, a nélkül, hogy a kiegyenlítés mindezen pontokra nézve egyidőben létre 
jöhetne; most nemcsak a fémhegyekkel szemközt levő pontok, hanem a mozgás irányában az előttök 
levők is reájuk vonzást gyakorolnak, s ez által a fémhegyek csucsain az ellenjegyti villamosságot sokkal 
nagyobb feszUltségbe hozzák, mint milyen a villamos feltileten létezik. Ezen nagyobb feszültség{], ellenjegyü 
villamosság az eredetileg villamos felületnek villamosságát nemcsak közönyösiti, hanem arra át is származik; 
még pedig nemcsak a közvetlen érintkezésnél, hanem még csekély légrétegen is áthat, ha t. i. a fémhe
gyek a villamos felülethez eléggé közel vezettetnek. Ezen állitás az által is megerősittetik, hogy ugyanaz 
fog bekövetkezni, habár a roszvezetőt meg se villamozzuk, hanem rajta a fémhegysor elött egy villamos 
állapotban levő testet végig vezetlink. Ez esetben is a roszvezetö felülete, mely előbb közönyös volt, a 
felette vezetett testével ellenjegyü villamosságot fog nyerni, a nélkül, hogy a felette vezetett test villa
mos állapotban valamely módosulást szenvedne. 

Ezen távolhatásból következik, hogy a hegyekről átható villamosságnak fölöslege annál nagyobb 
leend, minél hatályosabb volt ezen eredeti villamos állapot ; ellenben világos, hogyha az eredeti villamos
ság gyengébb volt, a fémhegyeken is csekélyebb feszültség idéztetik elő, ezen ellenjegyli villamosságból 
csekélyebb mennyiség hat át az eredetileg villamos lapra, mely annak villamossága közönyitésére se 
elégséges. És ez annál inkább megtörténhetik, minthogy még a legélesebb hegyeknél is létezik bizonyos 
átmeneti ellentállás. Azért erősebb villamosságnál is, ha annak a roszvczető feltiletrőli elvezetésére tom
pább hegyeket vagy sodronyokat használunk, az elvezetett feltileten többnyire az eredeti, nem pedig az 
áthatott ellenjegyü villamosság fog mutatkozni. 

Riess P. Holtznak ezen kisérletét bonyolodottnak tartja, 13) mert midőn a fémhegys9r a roszve
zető lemeznek villamos felületén végig vitetik, a fémbegyek egyrészről az előttök levő felület egyik, pél
dáúl - villamossagának, másrészről pedig a már hátrahagyott felület ellenkező, tehát ez esetben +.iegyü 
villamosságának vannak kitéve, s igy kétféle befolyás alatt állnak. A másik esetben pedig, midőn a rosz 
vezetlínek még semleges feltiletén előbb valamely villamos test s azután a fémbegysor vezettetik, a villa
mos test is gyakorol áthatás által befvlyást a fémhegyekre, és a fémhegyek is gyakorolnak befolyást a 
roszvezetö felületre. 

Riess szerint sokkal egyszerűbb a dolog, ha képzeljük magunknak, hogy a villamos test s a fém
hegysor a roszvezetöoek semleges felülete fölött egy helyben állnak. Ekkor a villamos test a fémbe~ 
gyekre oszlatólag hatván, azoknak csucsain az ellenjegyii villamosságot megstiriti, még pedig nagyobh 
feszültségben, mint milyennel maga a villamos test bir. Ezen ellenjegyü villamosság a fémhe gyckről az 
alatta levő légrétegre oszlatólag hat, s ezáltal a roszvezetőnek feltiletén, ugyanazon jegyli villamossitgot 
idézi elő, még pedig- a feliilet roszvezetö tulajdonsága miatt nem nagy szélességben. Ha ezen kis c" rletnél 
a fémhegyek igen finomak, s igen közel állnak mind az eredetileg villamos testhez, mind a roszvezető 
felülethez, akkor ez utóbbin a villamos állapotba hozott vonalon nagyobb leend a villamos fe
sztiltség, mint az eredetileg villamos testen a villamnak közép feszliltsége. Ha ezen kisérlet a rosz
vezetöfeltilet más részein is ismételtetik, úgy számtalan oly fesztlltségti villamos vonalat nyeriink, 
s igy a rosz vezetőfelületen sokkal nagyobb bőségben és feszültségben halmoztatik fel a villa
mosság, mint a mennyivel birt az eredetileg villamos test. Azonban ez nem lehet meglepő, mint
hogy a villamtartón (Electrophor) is majdnem hasonlót tapasztalunk. Nézzlik már most azon ese
tet, midőn az egyik oldalán villamos állapotba hozott vékony roszvezető lemeznek tulsó oldalá
hoz fémhegyeket közelitünk. Tegytik, hogy az előlap - villamossággal bir, ekkor a roszvezető önma
gára gyakorol áthatást: azaz a hátlapról a+ e tömegébe befelé vonzatik, a-e pedig a lemez külső 

13) Monatsberichten der Berliner k. Akademie. Jnli. 1867. 
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felületére taszittatik. Ez oszlatás által a közellevő fémhegyek csucsain nagyobb feszültségü +e-t idéz 
elö a-et a hegyeket tartó fémrúd távolabbi részeibe hajtván. A fémh egyeken megsürüdött +e a le
me~nek velök szemben levő oldalán nemcsak közönyösiti a csekélyebb fesztiltségU -e-t, hanem + villa
mosságát oda át Í8 származtatja, még pedig nagyobb fesztlltségben, mint milyennel az eredetileg meg
villamozott előlap bir. Ha már most a roszvczető lemeznek más és más szeletje jő a+e-vel bíró fém
hegysor közelébe, akkor mindazon vonalok, melyek a fémhegyek előtt elhaladnak, hasonló jegyti és 
feszültségű villamosságot nyernek, mint milyennel a fém hegyek birnak; tehát azon tünemény mutatko
zik, melyet értekezésem elején k e t tő s át h a t ás n a k neveztem. 

A villamos áthatásnak s a fémhegyek működésének elmélete után vélem már értelmezhetéínek 
az ezekre alapitott villamgép szerkezetét. Holtz, gépét ktilsö alakjára nézve már többféleképen változtatta. 
Ezen előttünk álló gép a legujab b alakú, lényeges javításokkal; s minthogy ennek leírása mé,g eddig tud
tomra sehol meg nem jelent, arról bátorkodom a t. szakosztály előtt ennek alkatrészeit és mtlködését 
részletezni. 
. A Holtz-féle villamgép lényeges részei két üvegkorong és a szivó fémbegysorok. Egyik Uvegko-
rong függőleges állásban elszigetelve meg van erősitve s a n~dves lég reátapadása ~!len vék~ny s.~llak
oldattal bevonva. Ei köröskörül 10 vonallal szélesebb a másiknál, s az átmérő ellentetes végem, kozel a 
szélekhez két tojásdad alakú nyílással bir. A nyílások közepe táján egyegy kártyapapirból késziilt he
gyes szelet ragasztatik a korong hátsó azaz ktilsö lapjára, és begyök ?gyik nyilás_nál fölülről. lefelé, a 
másiknál pedig alulról fölfelé a nyilások közepéig benyulik; ezen pap1rszeletek mmtegy képviselik ~z 
elechtrophornak lepenyét. Az állókoronghoz lehetőleg közel vizirányos tengely körül f~rgatbató a m.ás1k 
tivegkorong, mely mintegy képezi az elec~rophornak födelét .. A .~or~atbató kQorongnak mnens? oldala~oz 
igen közel vizirányos síkban állnak a szivófémhegysorok kiSUJJny1 vastag rézrudakba erösitve, a 1 éz
rudak közepökön keresztben álló nyitvány~yal. birnak ' . ~ ezzel ~-g!titt T __ al~kot kép~_zne_k .' .ezeknek 
ktilső vége 1" átmérőjű gömböt tart, s ezek kepez1k a gytlJtőt. A gyü,)tÖ gömb~kön keresz~ul v1Z1ran1osa1?, 
elszigetelő nyelekkel ellátott rézrudak ide-oda tolhatók, melyeko~k tompa kupb~n végz?dő hegyere ki
sebb-nagyobb rézgömböket lehet csavarni, s ezen r ézrudak kül.Je.bb vagy b_elJebb tolasa által. lehet ~ 
villamszikrák tittávját változtatni. A forgókorong tengelye s a gyüJtök, valammt az állókoroug tamaszai, 
úgyszinte a tengelyt forgató korongok is, a l~h~tö le~jobb el~zige~elé~ ~égett,. gyantás anyagokból. ké
szült úgynévezett fésüanyagra (Kammassa, mibol egy1dő óta igen JÓ festik kész1.tte~nek) va~nak erős1tve. 
A forgatható korong lehet kiilönböző nagyságú, csakhogy az állók,?r.ong~ak. i:nmd1g valamivel nagyo?b
nek kell lennie· 12" átmérőűnél kisebb nem czélszerü, ellenben 24 atmerőűnel nagyobbat nem t8:n~csos 
gyorsan forgatn

1
i. Az előttünk álló gép forgatható korongjának átmérője 20", az állókorongon kivagott 

nyilások hossza 51/2'', legnagyobb sz?lessége 3 1/ 2"· . . . . . . 
A gép magában, bármennyire forgassuk is, v1llamossá?ot nem fe~thet ki, m~v~l surl~dás rajta 

seholse létezik; hanem a villamosságot benne föl kell ébresztem, aza~ egyi~ vagy mas1k papuszelettel 
kell egy keveset közölni. Ezen czélra elegendő bármily csekély mennyiségű v1llamoss~g csa.k .egyébként 
a gépet környező levegő eléggé száraz legyen. ~rre szol?ál egy vékon_y. lem~z ~z emhtett [esllanyagból, 
melyet midőn posztódarabbal megdörzsölünk - Jegyü v1llamoss~g feJl.1k k1 rajta. E.zen. ~~llamos testet, 
midőn már a forgatható korongot gyors forgásba hoztuk, egyik pap1rszelethez közehtJuk, erre a gép 
mtiködése azonnal megindul, következőképen: . . . . . . , 

Az allókorong hátszó szeletje s a papírszelet a k1v.agott ny1lás szélen a. v11lamoslap énntése
től -e-t nyer· itt azonnal kettős áthatás fejlődik ki: ugyams az állókorong belső. oldalán - e, a ~org?
korong ezzel ;zemközt levő szintén belső oldalán +e, ennek_ ~~lső _oldalán egy pi~l~n~tra -~ feJlö?ik 
ki; de ez a szemközt álló fémhegysor csucsain a +e-t megslmt11 ezaltal 11:-e a gytl~t~.tavolabb1 részeibe 
löketik s ez ott kísérletekre fölhasználható. Azonban a fémhegyek csu~sam m_egstirüdot~ +e 8: forgóko
rongnak velök szemközt levő szeletjé~ a-e-t azonnal +e-re változt.atJa, ~s mmthogy mmden p11l~natb:n 
a forgókorongnak más és más szeletJe halad el a ~émh.~g!~o~. előtt, mmdezen szeletek oly surtisé„ü 
+e-vel láttatnak el mint milyen a fémhegyek csucsam k1feJlődott. . 

A forgókor~ngnak egyik fele tehát mind belső ~ind ~tilsö _oldalán +e-vel b1r; de ~z a belső 
oldalon az állókorong -e-je által megkötve tartatik mmdaddtg, ~1g ez .~z állók?ro~? át1!1éröJének má
sik végén b.ivágott nyiláshoz pem érkezik. Itt fölszabadulván a nyilás kozep~n lete~o pap1rszelet hegyét 
+e-vel ellátja, és ezen az oldalon is kettős áthatás jö létre, csakhog~ most itt a. villamos állapotok el
lenkező jegyekkel fejlödnek ki s ezen az oldalon a fémhegyek csucsam ~e stlrlidik meg, mely a+e-t az 
illető gytijtő távolabbi részeibe hajtja, s ez vagy kísérletekre használta tik. fel.' vagy a keresztben ál~ó 
fémrudakon át a másik gytijtö -e-jét közönyösiti, hat. i. a fémrudak végei érmtk~zne~; hogyha P.ed1g 
ezek között hézag hagyatik, az ellentétes villamosságok kiegyenlítése a légen ~t fenytlinetekben_ ny1lvá
nül. Az utóbb emlitett fémhegysor csucsain megstirtldött -e a for.g?korongnak 1~e vezetett +e-.Jét nem
csak közönyösiti, hanem a korongnak már most itt haladó szeletJeit -e-vel látJa el, ugy ,hogy most a 
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forgókorongnak másik fele mindkét oldalán -e-vel bír, s ez ismét az elöblJ r:_uegvillamozott papirszelet 
hegyét -e-vel látja el. Sötétben az elöbb előbb ernlitett fémhegysor csuc~ain szépen kifejlődött fénypa
matok láthatók, de az ezek mögött létező gylijtő -e-t áraszt; míg az utóbb említett fémhegysor csu
csain fénypontok mutatkoznak, s ezen gylljtő +e-t szolgáltat. Tehát a Holtz-féle gépnél a fénypamatok 
a - sarknak, a fénypontok pedig a + sarknak ismertető jegyei. És az előadott oknál fogva nem is 
sziikség egyik sarkot se jóvezető által a földdel összekötni. 

Az igy felszerelt gép máris meglepő tüneteket mutat : ugyanis mielőtt müködésbe hozatnék, a 
villamsarkok rúdjait egymással érintkeztetni kell, s a forgatható korongot forgásba hozni, erre a már 
megdörzsölt villamos lemez az egyik fémhegysor átellenében hátul létező papirszelethez pillanatra oda
tartandó, azonnal lehet hallani a fémhegyek szivásából eredő zugást, és sötétben láthatók azon a fém-

. hegysoron, melynek átellenében a - e-vel biró lemez tartatott, a fénypamatok, a másik fémhegysoron 
pedig a fénypontok. Igy azonban a gyüjtők nem adn-ak villamszikrát, minthogy érintkezésben levén s 
bennök az ellentétes villamosságok keringvén, egymást közönyösitik. Ha mármost a villamsarkokat 
képező fémrudak végeit egymástól eltávolitjuk, ha ezek tompa hegyekben végződnek, azok között a 
szikrák szakadatlan sora fényes fonal alakjában tör át; hogyha pedig a sarkok végeire fémgömböket 
csavarunk, ezek között több ily szikrafonal egymás fölött ideoda hajló ívet képez, mely sötétben látható 
szép ibolyaszinü fénykörrel van körülvéve. Ha a gyüjtőkhöz ujjunkat vagy más vezető testet közelitünk, 
abba apró szikrák szakadatlan sora perczegve rohan át, s ez az élötestben égetve szuró érzést geijeszt. 
A két gyüjtö egyszerre mindakétjegyü villamosságot a legnagyobb bőségben szolgáltatja, melyekkel 
fegyverzett palaczkokat igen rövid idő alatt tölthetünk. 

Azonban az így nyert villamszikrák csekély feszerővel birnak s jellemökre nézve hasonlítanak 
az indítás (inductio) által szolgáltatott szikrarohamhoz; de ha a gyüjtők alá két fegyverzett üvegcsövet 
helyezünk, melyeknek fémpálczái hegyekben végződnek, melyek a gyüjtők alsórészén fúrt lyukakba 
illesztetnek, s az üvegek külső fegyverzetei fémszalag álta.l összeillesztetnek: akkor ezen fegyverzett 
üvegek minden pillanatban megtöltetnek és kisüttetnek és a villamsarkok közt át.pattogó szikrák, ha a 
hézag nem nagy, a Rümfort inductora által szolgáltatott szikrarohamhoz hasonlitanak; hogyha pedig a 
sarkokat széthúzzuk, akkor, bár nem oly szakadatlan sorban, mint előbb, de oly erővel pattannak át a 
szikrák, mintha jól megtöltött fegyverzett palaczkok egyenkint süttetnének ki. 

A Holtz-féle gép ily állapotában még több hiányban szenved, mert a kifejlő villambőség és üttáv 
nagyobbodik ugyan a korong gyorsabb forgatásával ; de ennek határa a korong nagyságától függ; 
minthogy igen gyors forgatásnál ez oly rezgésbe jő, hogy az egész gép a szétzuzatás veszélyének van 
kitéve. Ha pedig a sarkokat a lehető legnagyobb üttávon túl széthuzzuk, akkor a gép müköclése azonnal 
csökken, s nehány pillanat múlva megszünik, vagy pedig a sarkok ellenjegytiekre változnak, és a gép 
mtiködését csak úgy állithatjuk ismét helyre, ha a sarkokat gyorsan érintkezésbe hozzuk, mert e nélkül 
pár perez mulva minden villamosság eltünik a gépről. Azonkivül ily fölszerelésnél a 20'' átmérőli. ko
ronggal biró gép, jó száraz légnél is, csak 2, legfeljebb 3" hosszu szikrákat adhat . 

Ezen hiányokon a föltaláló előbb azáltal iparkodott segiteni, hogy a gyüjtők közé mindeniktől 
90 fokra egy ugynevezett számfeletti szintén szivóhegyekkel ellátott harmadik gyujtöt alkalmazott, és 
azt az egyik gyüjtővel vezetőleg összekötötte. Most pedig ezen előttünk álló legujabb szerkezetnél ket
tős számfeletti gyiljtőt alkalmazott, mely a forgókorong átfúrt tengelyében rejlő f'émrúdra mozdulatlanúl 
s elszigetelve oda erősittetik. Ezen szivóbegyekkel ellátott kettösgytijtőnek végei -±5 fokra hajlanak el 
a rendes gyüjtöktöl, s ezek egyikével sincsenek vezetőleg összekötve. Hátul az állókorongon, ezen 
számfeletti gyüjtő fémhegysorainak átellenében, két szárnyféle van alkalmazva fésüanyagból, melyek az 
állókorongot a hátradtiléstől is óvják, de az üveggel érintkező belső laplyukon, épen a szivóhegyek át
ellenében. keskeny papirszeleteket viselnek, és a nyilások szélein létező papirszeletek végei egészen 
idáig nyúlnak, úgy, hogy ezek a szárnyak belső oldalára alkalmazott papirszeleteket érintik. 

A már igy fölszerelt gép sokkal na~yobb eredményeket mutat mint az előbb leírt: ugyanis a 
mtiködés megind!tására a villamsarkak gömbjeinek most már nem kell ériotkezniök, és a megdörzsölt 
villamoslemezt hátul az egyik szárny mögé kell tartanunk, ekk.or fegyverzett li.vegek nélkül a 2-3"-re 
széthuzott villamsarkak közt ibolyaszinü fényszalag mutatkozik, melyet egyes fényes szikrafonalak szel
nek át. Ha pedig a sarkokat 4-5"-re széthúzzuk, egymásbaforgatott czérnaszálakhoz hasonló ibolya
szinü fény látszik, s a fénytünetek legszebb változatait lehet előidézni a különböző alakú sarkvégek és a 
közbentartott különféle tárgyak által. A 20" átmérőü forgókoronggal ellátott s fegyverzett üvegekkel 
erösitett gép, száraz légkörben 7-8" hosszu s igen erős szikrákat ad, melyek a közbentartott kártya
papirt átlyuggatják. Ily kettős gyüjtővel a gép, legyenek bár a sarkvégek széthuzva, megtartja a villa
mos állapotot két, sőt néha három óra hosszant is. 

A gépet tartó talapra, a forgókorong elött, Holtz két fenálló rézhengert szokott alkalmazni, me 
lyeken ruganyosan odasimuló rézburkok föl s alá tolhatók, a belsőhengerek szoritócsavarokkal vannak 
ellátva, és ebzigetelő f'ésüanyagba erősitvék. Ha a szoritó csavarok ba fogantyúk ban végződő rézsodronyo
kat erősitunk, s az egymásratolt hengereket közel a vil!ámsarkokig kihúzzuk, akkor a fogantyúkat tartó 
egyén izmaiban oly életmütani hatásokat érez, milyenek az inductorium által szoktak előidéztetni; 
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csakhogy azon lényeges különbséggel, hogy a Holtz gépe által előidézett szikrarohamok tetemes fesztilt
ségg-el ~ir~ak, több egymás kez~t tartó egyént annyira átjárnak, hogy a szikrák nagyobb uttávánál 
görcsö~ 1,; · allhatna~ be. .Ezen sz1krarobam?.k áthatnak a vastagabb kelméü ruhákon, sőt selyem;;zöve
te~en is; az e~beritest barr;riely egyes pon.tJar~ kényelmesen irányozhatók; az egymásbatolt hengerek 
fölJebb va~y lelJebb_ tolása alta~. az é!etmütam hatásnak fokozása, a gyöngéd és kellemes zsibongástól 
kezdv~ egesz~n .. a k1~1lha.tatlan utések1g, batal~unk~an áll; ~ az érzéketlen börre, ha a forga~tyú s az 
embentest kozott kis hezagot hagyunk, zsong1tva izgató sz1krarohamokat alkalmazhatunk. Atalában 
mondhatjuk, hogy a Holtz-féle gép gyógyczélokra nagyobb sikerrel alkalmazható bármily más villamos 
vagy inditó-gépnél, a mint ez a bécsi átalános közkórházban máris alkalmazásba vétetett 14). Hogyha 
pedig a föltolható hengerekbe erősitett sodronyok végeit Geissler-féle csövekkel hozzuk összeköttetésbe 
ezek sötét helyen a legszebben megvilágittatnak, még akkor is, ha 5-6 ily cső köttetik össze vezetŐ 
sodronyokkal. A fény rétegezése is kimutatható az ily csövekben megnedvesitett kenderzsinór közbe
csatolása által. 

Föltünő a nagy ozonmennyiség, melyet Holtz gépe müködés közben kifejt; rövid idő alatt a o-ép
körüli légkörnyezet megtelik ozonillattal, melyet talán szintén gyógyászati ezélokra lehetne fölhaszn~lni. 
Megemlitendőnek tartom„ mél?. azo~ sajátsá~o.s tünei;riényt.: hogy ha ez~n gépet már hosszabb ideig hasz
náltuk, a forgókorong elolapJan mrnden sz1vobegy irányaban egy-egy feketés kör támad, melyek csak 
erősebb dörgölés vagy borszeszszeli mosogatás által távolithatók el s a törlőruhát bemocskolják. Holtz 
szerint ezen (ekete körök tiszta szénből keletkeznek; de azt meg nem mondja, hogy a szén honnan 
származik? En azt vélem, hogy a gép müködése által okozott erős villamos oszlatás a légkörnyezetben 
terjengő szénsavat felbontja, ennek élenye a vizgőz élenyével egyesülve ozont képez, a kivált szén 
pedig a légben uszkáló porocskákra tapadva az üvegre lerakodik. Azonban e tárgyban csak bővebb 
észlelés adhat föl világositást. 

A Holtz-féle gép által szolgáltatott villam mennyisége s annak feszültsége még eddig tud
tomra mennyiségtanilag meghatározva nincsen, mivel a használatban levő. galvánmérők e czélra 
nem alkalmasak; mert bár a rövidebb üttávnál mutatkozó szikraroham folytonosnak látszassék is, mégis 
egyes szikrák hói állván, melyek által az ellentétes villamosságok minden pillanatban kiegyenlittet
nek, nagyon különbözik a Galvani-féle villamrohamtól; s minthogy tetemes feszültséggel bir, a sokszo
rozó sodronyai ellenükben nem eléggé elszigetelvék, delejesitö hatással pedig csak igen csekély mér
tékben bírnak. 

Toepler megkisérlette ugyan az általa összeállitott gépnek hatását, mennyiségtani képletek
ben kifejezni 15) de gépe egy kisebb pár koronggal, melyet ő Regeneratornak nevez, van ellátva, 
s mind a két pár korong- ónpapirral fegyverezve; és végre is azon eredményre jött, hogy az állandó 
együtthatók a roham bőségére és feszültségére nézve még egyelőre biztosan meg nem határozhatók. 
Későbben Ul!'yan ő a Lanne-féle fegyverzett üveget használta saját. gépe müködésének megméré
sére 16) : az üveg 1.Smm vastag volt, és 4940cm külső fegyverzettel birt, s a kisütőgömbök 2.5mm üt
távra voltak széthúzva. Ezen palaczkot egy jókarban l evő Fessel-féle nagy villamgép, melynek 
korongja 31" átmérővel birt, és a gyiijtőre alkalmaztatni szokott nagy fakarika nélkül 8" hosszú szik
rákat adott, egy perez alatt átlag véve 13-szor sütötte ki; a Toepler-féle gép pedig ónpapir-fegy
verzet nélkül, (tehát körülbelől oly kiállitással, mint a Holtz-gépénél találjuk) a gépnek forgóko
rongja 15" átmérővel bírt, ugyanazon Lanne-palaczkot ugyan azon tittávra állitva, 1 perez alatt a for
gattyú 29 fordulatánál 45-ször, a forgattyú 58 fordulatánál 83-szor, 87 fordulatnál pedig 115-ször 
sütötte ki. Megjegyzendő, hogy a tengelyt forgató korongok úgy viszonylottak egymáshoz, hogy 
a forgattyú egy fordulatával a forgókorong majdnem hatszor fordúlt meg. 

Előttünk álló Holtz-féle géplink ezen Lanne-palaczkot, melynek üvegfala l'" vastag, külső 
fegyverzete pedig 32,0" s a kisütőgömbök 2"' tittávra állitvák, ha a forgattyú egy perez alatt 
50-szer fordú l, mialatt a forgókorong 160-szor megfordúl, bármelyik sarkon egy perez alatt 160 szor 
kisüti, úgy, hogy mondhatjuk, hogy ezen gép középgyors forgatásánál ezen Lanne-palaczkot 2"' tittávra 
minden korongfordulatnál legalább is egyszer kisüti. • 

Bámulandó tehát a villamböség, melyet a Holtzfélegép szolgáltat, még pedig egyszerre minda
két nemből. A villambőseg fokoztatik a korong gyorsabb forgatása által; a feszültség pedig erősbit
tetik nagyobb fegyverzett üvegek alkalmazásával, bár ekkor a szikraroham egyes szikrákra oszlik 
fel. A két sark közötti üttáv, nagyobhszerü fegyverzett livegek alkalmazásánál és száraz légben, a 
forgókorong átmérőjének egy_ harmadánál jóval nagyobb. 

Az eddig előadottak és azon tudományos kisérletek, melyeket értekezésem elején emliték, jogo
sítanak azon állításra: hogy Holtz tudor szerencsés találmánya által a természettani buvárlatoknak 
nagy szolgálatot tett. 

") Lásd dr. Schwanda M. czikki\t, Pogg. Ann. 133 k. 622 1. 
Mecliciniscbe .JRhrbiicher der k. k G~,Pll•chnft der Aerz te in 'Wien 1868. Heft 3. Centralblatt für medicinische 

Wis~enschaften 1868 N-ro 5. - 1') P0gg. Ann. 125 k . 485 J. - 16) Pogg. Aun. 127 k. 190 1. 

42* 
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Az Augusztus 27-én tartott harmadik szakgyülés jegyzökönyve. 

Elnök : Jedlik Ányos. 
Jegyzők: Somogyi Rudolf és Fekete Sándor. 

1. A második szakgyülés jegyzőkönyve felolvastatván 

2. A második szakgyülésben Vochler Alajos tanár által felolva
sott értekezésére 

Bitelesittetett. 

Határoztatott, hogy az a jövő évi évkönyvbe fel vétessék. 

3. Lipkos J6zsef mérnök az elnök által felsz6littatván értekezésé
nek megtartására: A földmérésre használható szögtükrökről különösen a 
kitörli sugárú 180, 90 és 45 fokot mutató, továbbá a betörő sugárú 45 
é:s 90 fokot mutat6 s kétfokú szögtükörnek, nevezett szögtükrökröl. Ezek
nek használati módja s különösen azok által kivánt magasságú körök vagy 
körivrészeknek a helyszinén kiméréséröl. Végre egy pontrakó műszert 
mutatott be, mely által a tükörrel felvett pontok gyorsabban lerajzol
hatók. 

Az előadott értekezésre határoztatott, hogy értekező kéressék 
meg, munkájának uj és szaktudósok előtt ismeretlen részeiből kivonat 
készítésére, hogy a jövő évi évkönyvbe felvétessék. 

4. Szabó Imre kiemelvén a trigonometriai méréseknek az úgyne
vezett graphikai háromszögelés fölötti előnyeit, egy általa 1858-ban 
szerkesztett s rajza után Horák bécsi gépész által készitett szögmérő mű
szert mutatott be, s annak előnyeit elemezte. Ezen előnyök legföbbike 
az, hogy a müszerrel a mért szögöket a végtelenig lehet ismételni, s 
mind a mellett szerkezete oly egyszerű, hogy ára az ugynevezett ismétlő 
Theodolith-okhoz képest,melyek 800 sőt 900ftbakeriilnek,csak17 5-180 
ft. de a gépészekkeli előnyös szerződés mellett még olcsóbb is lehet. 

A tartott értekezlet figyelemmel hallgatása után határoztatott, hogy 
az a jövő évi évkönyvben ltözöltessék. 

5. Olvastatott Földváry Kálmán·; . alá mellékelt indítványa, mely 
szerint különösen a legközelebbi földingások terén magasságmérések esz
közöltessenek a talaj emelkedése vagy siilyedése észlelete végett. 
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Az inditványnak a szakgyülés meg nem felelhet, mivel az orvosok 
és természetvizsgálók nagygyülése csak vándorgyülés és igy nagyobh 
időt igé11ybe vevő munkálatokat nem végezhet; mindamellett határozta
tott, hogy a nagygyülés megkerestessék arra nézve. hogy a m. kormány 
figyelmét e tárgyra vonja, annál is inkább, mivel mérnökei többfelé méré
seket eszközölnek és így egy munkával a magasság méréseket is eszközölhe
tik; a mely határozat a közgyltlés elé ajánlatkép te1jesztendőnek mon
datott ki. 

6. Olvastatott Kátai Gábor nagygyülési titkár levele a szakosz
tályhoz, mely mellett 4 természettani műszógyüjteményt tesz át a szakgyii
léshez tárgyal1fa alá vétel végett. 

Határoztatott, hogy a beküldött négy munka, annál is inkább, 
mivel annak megbirálása hof!szabb időt vesz igény be , és a központi bi
zottmányban alkalmas szakférfiak vannak, a központi bizotrmányhoz át
tétessék. I) 

jegyzették: 

Fekete Sándor, 
Somogyi Rudolf, 

Jedlik Ányos, 
ezen napi elnök. 

Földváry Kálmán, 
Vochler Alajos, 
Lipkos József, 

Horváth Zsigmond. 

1) A természettani szakosztályhoz ezen épen természettani műszógyüjteményt a nagygyülési titkár épen az állandó 
központi választmil.ny megbízásából tette át. Circulus. • • • • .A Szerk. 
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Értekezés a szögtükrökröl, különösen a két foku szögtükör és a 
pontrakóról. 

Lipkos J6zsef, 
mérnöktöl. 

1. A szögtükrökről. 

1. §. Még 1833-ik év táján Markmüller József Hevesmegye akkori főmérnökének, kinél az időben 
mint segéd foglalkoztam, eszébe jutott iskolás gyermek korából, hogy Miskolczon a sorkatonaság előtt 
egy tiszt bizonyos eszközt tartva szeméhez, azzal kevés mozgás után, egy ponton megállott ; s a katonák 
hozzá igazodva, rövid idő alatt egyenes vonalba állottak. 

Ezen műszer felett elmélkedve, reá jötttink, hogy ha két tükör lap a és b, A-B vonalhoz képest 
45 fok alatt, egymáshoz tehát 90 
foku állásba helyeztetik, miután 
ily módon az egyik is 45, a má
sik is 45 fok alatt töri meg a 
sugarakat, az O-ban lévő szem 
az A és B pontokat össze érni 
látja. 

A tükröket tehát a lehető 
pontossággal össze szerkesztve 
keletkezett a 180 fokú s egye
nes vonalt kereső szögttikör. 
Melyen boldogult főnököm meg
nyugodva, e feletti eszmélkedé-
sét tovább nem folytatta. 

2. §. A tagositási előmunkálatok mái• akkor folyamatban lévén, a felvételek mérő asztallal ugyan, 
de csak a föpontokra kite1jesztve tétettek; a kisebb különböztetéseknél pedig a föpontok összemérése 
mellett a jobbra vagy balra eső, de 10 ölet ritkán haladó görbületek abscissák és ordináták által határoz
tattak meg. Melyeknek függő iránya, ha távolságuk az 5 ölet meg nem haladta, csak szemmértékkel vé
tetett, és a távolság léczczel beméretett; ha prdig 5 ölnél nagyobb volt e távolság, már a függő irány 
a derék szögU háromszöget formáló 3, 4, 5 arány szerint tüzetett ki. A függő irány pontos kikeresése 
végett tehát igen nagy szükségem lévén egy 90 fokot mutató tükörre, annak mikénti szerkesztése felett 
elmélkedtem. A 180 fokot rnut~tó szögtükör után elmélkedve reá jöttem, hogy a tükör egymáshozi állá-
sának kell lenni 360

-;
180 = 90 vagyis az egész körből kivonva azon szögletet, melyet a tükörnek mutatnia kell, 

s a maradványt felezve, kijön azon szög, mely alatt a tükör lapoknak egymáshoz állani kell. A 90 fokú tükör· 
nél tehát x = 360

;
90 = 135 fok. E szerint össze szerkesztve s elállítva a tükröket, keletkezett a 90 fokot 

mutató szögtükör. Be elégedvén akkoron azzal, hogy ennek használata által a fentebbi kínos munkától 
megszabadultunk, eszembe sem jutott tovább is gondolkozni, midőn épen ktilső foglalkozásom közben 
1835-ben kertilt kezemhez Gáthy Istvánnak ugyan az évi társalkodóboz mellékelt hirdetménye, egy általa 
felfedezett szögttikörről, melyet azonban 10 évig titokban tartani nyilvánitott, csak annyit vehetvén ki 
eljárása leirásából, hogy ő "alapvonalainak pontjain kényelmesen leül, s mé1·és közben metszi át a természet 
pontjait, de soha sem kisebb mint 45 és soha sem nayyobb mint 90 fokú szöglet alatt." Ezen idézett sorok foly
tonosan elmémben forogván, sehogy sem bírtam megérteni, hogy miként lehet a természet pontjait letilve 
metszeni és pedig 45o_nál nem kisebb és 90°-nál nem nagyobb szögletek alatt ; csináltattam azonban egy 
60 foku szögtükröt, mely által az alapvonalon egy pontra két helyről nézve lehetett a pontot felvenni, és 
a t~rképre átmetszés által berajzolni. A 60 fokú ttikörreli rutiködésem azonban csak félnapig tartott, mert 
délben villant eszembe, hogy ha egy alapvonalon bár mely pontnak 43 és 90 fokú szögletei kikerestetnek, 
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ezeknek az alapvonalon lévő egymástóli távolai a felvett pontoknak a 90 fokú ponttóli távolságát adják ; 
mert Sin 45 = Cos 45. A 60 fokű tükröt tehát azonnal 45 fokura alakitván át, további mUködéslinket a 
45 és 90 fokú tlikrökkel folytattuk, s azoknak pontosságát tapasztalván: a mérő asztal mellözésével, na
gyobb területek felvételére is kiterjeszkedtünk. 

3. §' 1 39-ben már egy Vinkler féle V alaku s csak 90 fokot mutató szögtükör, melyben a tárgy 
két egymással 45 fok alatt szemközt álló tükörlap által töretik meg, s nem sokára ezután a Gáthy-féle 
hasonnemű, s egyik végén 45, - a másik végén pedig 90 fokra alkalmazott szögtlikör alaprajza kerülvén 
kezemhez, - midőn a 45 fokú tlikörhöz készitett mintában a tárgyak mikénti visszatörését vizsgálnám, 
- örvendezve tapasztaltam: hogy a tükörben a beeső tárgyak nem csak 45 fokű irányban, hanem ezen 
felül egy másik ttikrödzésnél 90 fokú irányban is mutatkoznak ; melynek okát vizsgálva, ezt egyedül azon 
körlHménynek tulajdonithattam : hogy a mintában alkalmazott ttikördarabok jóval hosszabbak voltak a 
Gáthy-féle tükörbe alkalmazott tlikörclaraboknál, s lehetővé lett a tárgynak másodszori megtörését is, 
mely már 90 fokot mutatott, szemlélbetni. 

. Ily módon keletkezett tehát a 45 és 90 fokot mutató két fokú ttikör, melynek természeti nagysága 
és elrendezése az ide mellékelt rajzból látható. 

Ezen műszerben a 45 és 90 fokú szögletek következőleg formáltatnak : 

---------
--- --.;-,-- --------~ 

< -----':':'.____ ~ 

-------------------.. _________ _ 

.J L 

0 

0 
,l r 

A két tükör lap kiigazitott állapotban 22112 fok alatt állván egymásho~, . a C~!.optrica törvénye.~ 
szerint, miután az A pontból jövő sugár E és F beesési pontokból kétszeres töre_ssel ion G nél a benézo 
szemébe, ez által az A pont GB irányban ruutatkozik, é::i az AOB szög=2 a vagy is 45 fokú lészen. 
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A q pont.bői jöyő s~gár p;dig H, L. Kés L bees.ési pontokból, de már négyszeres töréssel jön M 
né.~ a be.nézo ~zemebe, m1szermt a C pont D irányban ttimk elő és ez által COD szög =4 a vagyi~ 90 foku 
szog szarrnaz1k. 

A mü~.zer ~elye.s~n elkészi.tt~tvén, legfőbb kell~ke annak a tökéletes tiszta fehér ttikör, melye
k~t be~el.yez~s~k„előtt kiilon t~kb~ alhtva, a termés~eten}ó távol lévő tárgyakon leginkább a végett kell 
lopróbalm, ktilon.osen a 90 foku szögletnél, hogy a targy osszeéretésekor a tlikrödzö tárgyatnemugrajtja 
e ? A tárgy-ugraJtó tükör elvetendő és csak hibátlan alkalmazandó. 

4. §: Mie.Iö.tt a tükö.rmlisz.er .mérésre használ~at~ék, szlikséges azt előbb sik téren kiigazítani. 
A k1igaz1tas kezdetik a ttikör lapoknak verticahs vagy fliggö állásba hozatalával. 
A tükör lapoknak verticalis, vagy is a két tükör tetején képzelt egyenes Iaphozi fü"'gő iránybani 

állítása következőleg történik: " 
. Ha.~ tükröt ke~ünk~.e vesz~zlik s nyil ~sa kö~é nézünk, annak egyik .lapja bal, másik jobb fe l ő l 

es1k1 •. nevczz.uk. ~ba l felol eso t A a Jobbfelől es?t pedig B -nek; mind a bal mind a jobb felől eső A és B 
ttikrok teteJe 1ranyában a homlok lapon egy kis vonás van téve; - ha a tükröt úgy fordítom miként a 
45 f~~ú szöglet vételekor ?el~nézni kell, és ekkor az A homlok lapon lévő bemetszést a B tükör tetej é
ve.l ossze éretem, arra v1gyaz?k, hogy ezen összeéretéskor a B ttikörben mutatkozó A tükör lap teteje 
s~rnte azon vonalban m.utatkoz1k-e; ha ezen ben ézéskor az A lap teteje alább látszik az emlitett vonal 
nal, akkor a B lap.teteJe, .melyben ~z A nak ~likrődzése mutatkozik, hátra hajló, ha pedig felj ebb áll 
akkor a B lap tete.1e beha,Jló; a fedő lap tehat lebontatván, a két középső csavar álta l minek kezelése 
magától értetik, a B tükör lap addig igazittatik, mig a kivánt állásba nem jön. Hasonló~n történik az A 
lap kiigazítása is. 

A tli körlapoknak 221/2 fokú állásba hozatala, vagyis a tükör szögletének kiigazítása: 
A két foku tükör kiigazítása nagyobb távolságra terjedő sík téren tökéletesen kit li zött 90 fo ku 

s~öglet~n .megy .:Végb.e. A tökél.~tes .9? foku szöglet kitlizése pedig magával a még tökéletesen ki nem ig a
z1tott tukörrel to rtémk, és a kngaz1tas egy egyenes vonalon következőleg vitetik véghez: 

Az A és B egymástól minél távolabb, de legalább 400 öl távolságra, s az AB vonaltól ennek 

F 

" " '' ,, 

D 

' 1 '. '' : \ 
1 • ' . J 1 ' . 1 • 

1 1 
1 1 
1 ' 1 1 : \ 

J \ B 

közepe iránt fel ényi tá~ 
volságra eső D pontokon 
pózná k vagy lobogó rudak 
állittatván be, elős z ör az 
AB vonal iránya egy ki
sebb rúd által p. F nél ki
tüzetik, ekkor a még csak 
nagyjából kiigazított tü
körrel az AFirányban B 
felé addig megyek előre 
vagy hátra, meddig a tü

körbe vett A po~t a tükör ablakán látható D pontot nem fedezi; - ily móddal, ha a tükör tompa szög· 
letti az e, ha pedi g hegyes szögletu, az f ponthoz jutok; de vegytik hogy a tükör tompa szögletet mutat 
s ez esetben· A és D. pontokat e pontban találtuk egymást fedezni, ekkor ezen e pontra egy czöveket üt
tetek. Most megford1tva a tlikröt, B pontot vettetem D fel é és szinte a vonalon mozogva keresem azoknak 
összeérését, - legy en például az összeérés f n él, ide szinte czöveket üttetek. Már most miután A eD 
is zöglet = J!f D ?ez, mi~el mindegyik ugyan azon szögletet mutató ttikörrel kerestetett ki, az ej távolság 
pon.~o :;ian k et fele osztat1k, s az ekként származó C pont lesz a D pontnak fliggő pontja, melyre reá állva 
a „kngazitás, ~tükör egyik oldala kibontatván, a két vég csavar által történik, oly móddal, hogy ha a tii~ 
k?r tom_i:>a szogl?tet. adott, a tlikrök állását hegyesebb szögletüre, vagy ha begyes szögletet adott, tom
pabb szogletüre 1gaz1tom. - A tlikrök állása hegyesebb szögletü lesz, ha az elöl álló anya csavar keveset 
megtágíttatik, a bá.tul álló pedig rá szorittatik, és viszont. 

A ttikörmüszer e szerint 90 fokura kiigazítva lévén, önként következik, hogy annak 4 5 fokot 
mutató része is tökéletes lesz. 

Az el őadottak szerint két féle tlikör mtiszerrel ösmerkedtunk meg, t. i. kitörő és betörő sugaru 
tli.krökkel. 1.840-ik év óta a betörő sugáru vagy is általam két foku tükörnek nevezett szögtükrök basz

altattak, mivel kezelésük az első nemüeknél sokkal könnyebb. Használtattak pedig az alföldi sík fek
nésü. határok felvételénél, minden mérő asztal segítsége nélkül, valamint hegyek között a völgyek és 
Vens1kok felmérésénél, a lehetö legnagyobb tökéletessség sikerével. 

5 §. Annak, hogy miként kell egész határok felvételénél a szögtlikörrel működni, hosszura ter
edne előadása, ki arról bővebb ösmereteket kiván szerezni, Gáthy Istvánnak 1845-bea megjelent Gya-
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korlati földmérés ~ül~rökkel " czimü művéből felvilágositást nyerhet. Némi tájékozásul azonban szüksé
gesnek tartottam le1rm: hogy egy kisebb tér felvétele körül a ttikör mérésnél miként lehet eljárni. 

A két foku tükör 45 és 90 fok alatt mutatván a tárgyakat, ezen két fok által egy alapvonalon 
az oldalpontok hosszlata (abscissa) és magoslata (ordinata) 
következőleg batároztatik meg: 

y. 

A pontból B pontba akarván mérni, először egyenes 
vonalat ttizök; ekkor elindulva A ból B felé, s a kifeszített 
láncz mellett előre haladva a ttikör 45 fokot mutató részével 
keresem az 1-ö pont szögletét, melyet a ná l például 12 ölre -
azután a 4-ik szögletét, melyet b nél 21 ölre találok; ezen tá
volságokat a jegyzőkönyvbe iktatom így : 12-0 "i 1,21-0 Y 4; to
vább haladva keresem a tükör 90 fok ot mutató részével a 4-ik 
pont fliggőjöt,melyet e né! például 42 ölre, - azután azl-ső pont 

fliggőjét, melyet d nel például 45 ölre találok, ezeket is _jegyzők ö nyvbe iktatom eképen: 42-0 + 4, 45-0 
- 1; ismét folytatva a mérést, keresem a 2-ik pont szögletét, melyet például 85 ölre, azután a 3-ik pont 
szögletét, melyet 110 ölre, tovább a 2-ik pont fliggőjét, melyet 131 ölre, végre a harmadik pont ftiggöjét 
melyet 142 ölre találván a fentebbi módon mind jegyzőkönyvbe iktatom, végre B pontig érve az egész 
távolságot például 200 ölet szinte feljegyzem. Ezen mérésről pedig a jegyzőkönyvet rendes alakban 
ekként szerkeztem : 

A ból B be mérve. 

12-0 't 1 

21-0 y 4 

42-0+ 4 

45-0 - 1 

85-0 'i 2 

110-0 y 3 

131-0 - 2 

142-0+ 3 

200-0 pont B. 

A magaslatok azon renddel, a mint a függő távolságok egymás után következnek- számíttatnak 

ki, például a 4-ik pont magoslata - ~~=g s. a. t. mely kiszámitást, hogy nyugalmasabban lehessen vég-
= 21-0 

hez vinni, otthon kell teljesiteni. 

A pontok ftiggöje, a mint az alapvonalon előre haladva a pontok jobbra vagy balra esnek, a sze
rint+ vagy - jegygyel jegyeztetik meg, ezen kivtil, hogy i'elrajzolás közben is könnyebben át lehessen 
látni a balra vagy jobbra rajzolandó pontokat, a balra vagy - ra esőknek abcsissája keveset kiljebb, a 
a jobbra vagy + ra esőké pedig keveset beljebb iratik. 

A pontok szögletei pedig oldalvást iratnak, hogy a felrajzolandó pontok során kivül essenek 1 

azon renddel azonban, a mint egymás után következnek. 

A vett szögletek iránya, mint azok balra vagy jobbra 's előre vagy hátra vétetnek, következő 
négy jellel jegyeztetnek meg : 'i előre-balra, Y előre-jobbra, A hátra-balra, 1\. hátra -jobbra; az egyenes 
vonal az alapvonalat, az oldal vonalok pedig az alapvonalhoz képest a vett szögletek irányát jelölvén. 

6. §. A Szögtükör nem csak felmérésre, h anem bárminemli körnek, vagy körrésznek kijelelésér e is 
- t. i. a mely kör átmérőjének vég pontjai beláthatók -- használható. Valamint a 45 fokú tükörrel ma
gasságok is mérhetők. Melynek módjai a következők : 

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 43 
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1. Egész körjelölés 90. foku tükörrel. 

Az elemi mértanból tudva lévén, hogy az átmérő végpontjaiból a körre húzott két húr mindig 90 
fokot tészen, - hogy egy adott átméröjü kört a helyszinén kijelelhesstink, csak az átmérők végpontjaiba 
kell zászlókat állitani 's azoknak össze vágását a 90 fokú tükörrel keresve hancsikokat vágatni, vagy 
czövekeket üttetni, 's kijelöltük a kört, a legnagyobb tökéletességgel. 

2. Körív jelölés. a) 90, fokú szögtükörrel. 

Legyen ABC szögbe menő AB és BC vonalnak B ttil BD és BE egyenlő távolságra eső D és E 
pontjából DFE iv kijelelendő. 

1-ször AB vonal D pontjából emelj 
függőt 's valahol m-nél állitass egy l.ds 
zászlót, D pontban hasonlóan egy zász
lót hagyván. 

2-szor D-bül menj E pontba, ottan DE 
e vonalhoz szinte függőt emelve n-nél 

szinte egy zászlót állitass , E-nél pedig 
egy zászlót tarts. 

3-szor E-n irányban hátrálva G-ig a 
D-m irány bevágásáig, ottan egy na
gyobb zászlót állittass m és n zászló
kat pedig vetesd ki. 

4-szer Miután D és G a kör átméröjé
nek végpontjai,indulj el E-ből D felé, ugy 
hogy a 90 foku szögttikörben G zászlót 
mindig D irányban lássad, 's mentedben 

hányass hancsikokat, vagy üttess czövekeket, szépen D-hez juthatsz és EFD kör ivet a legpontosabban 
kijelelted. 

b. Fokmérő tükörrel. 

Legyen ismét a fentebbi idom szerint Dés E pontokból, DFE iv kittizendö. Miután DFE = 
DEC szöghez, mert DFE két húr, DEC pedig egy húr és az érintő által formáltatnak, melyek az elemi 
mértan szabályai szerint egyenlők, ezen okból állj E vagy D pontra és a szögmérő ttikröt igazítsd ADE, 
vagy DEC szögletre, az igy elállított tükörrel például E-ből indulva D felé 's oly módon haladva, hogy 

A 

Dés E pontok a tükörben egymást fedezzék EFD kör iven fogsz haladni, 
s a kívánt kör ivet han0sik vagy czövekkel kijeleltetheted. 

Ezen második mód kevesebb bajjal járó az elsőnél, melyet még azon 
esetben, ha a kilátás G-nél erdő, halmok, hegyek vagy más akadály ál
tal fedezve volna, alkalmazni nem is lehetne. Itt azonban csak a DFE 
térnek kell nyíltnak lenni, hogy a müködés megtörténhessék. 

3. Magosság mérés-hez a 41) fokú szöglet használtatik. 
Legyen AB föggőleg álló tárgy magossága megmérendő, a szög

ttikröt oldalt tartva addig megyek lehetőleg vizszintes irányban hátra
felé, meddig A pontot C ponttal - mely a szem magosságához képest 
megjeleltetik - összeérni nem látom, ekkor EB + GB adja az AB 
magosságot. 

ll A pontrakó. 

1. Leirása. 

A ttik:.örreli földmérésaek minden mellék pontjai hosszlatok (abscissa) és magoslatok (ordinata) 
által batároztatván el, azoknak felrajzolására majdnem fele, de legalább is egy harmadrésze kívántatott 
azon időnek, mely a felvételre fordíttatott. Ezen müködés könnyítésére Dobner és Posener felrakó és 
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számoló késztileteiknek vizsgálása közben sikerült egy oly készület szerkesztése, melylyel a felteendő 
pont a m~.szernek ~ hosszlat ~s mag~slat osztályára történt igazitása után, s a nélkul, hogy a magoslati 
irányok tu vagy raJz ónnal k1huzatnanak - egy nyomás által lehető legpontosabban felszuratik. 

Ezen müszer a felméréseknél jelenleg szokásos két féle mértékhez t. i. 1"=1000 és 1' '=500 van 
szerkesztve. Ezen két féle mértékhez az egész készület három részbiíl áll: az A alapzó a B ftiggőzö és 
és e leszúró részekből. ' 

Az A alapzónak egyik széle az I A az l"=lOOo a másik széle pedig a II A az 1"=500 mérték 
szerint van felosztva. Ugyanezen, az elfedő segedelmével a számok a vonalzónak majd egyik, majd a 
másik végéről olvashatók. 

AB fliggőző, magában, mint I B az 1"=1000, az elfedő által pedig, mint II B az 1"= 5oo mérték 
szerint használható. 

A C leszúró mind a kétféle mértékhez szolgál. 
Rajzoláskor az A vonalzó szolgál alapú!, s az A mellett mozgatható B a hoszlatok, a B mellett 

mozgatható C pedig a magaslatok elállítására szolgál. 
A I számú l" :::-100° mértékhez tartozó A és B vonalzókon a legkisebb osztály 2 ölet jelel, mely 

a megfelelő noniusok által 12 részre osztatván, ez által minden egyes láb leolvasható; itt arra kell ügyel
ni, hogy midőn a nonius 0 vonala az alap osztály közepét meghaladja, akkor már a következő páratlan 
öl olvasandó, s a lábak már ekkor a második rendbeli hat osztály között keresendők. - A nonins azért 
nincs beírva, hogy ugyan ezen vonalzók az l" = 50° mértékhez is használtathassanak, hol már az alap
osztály 1 ölet, a noniusok, egyes osztálya pedig· 1/ 2 lábat mutat. 

A B függözőn lévő noniusnak hol egyik hol a másik széle szolgál kezdő 0 gyanánt, a mint vagy 
jobbra, vagy balra történik a felrakás. 

A C leszúró noniusának 0 vonala állandóan meg marad, s a kisebb részek leolvasása a - (balra) 
vagy+ (jobbra) fekvő pontokhoz képest a 0 tói kezdve hol az egyik, hol a másik oldalnak megfelelő 
felosztásokon történik. 

Az osztályok leolvasása és a vonalzók gyors elállitásábani ügyesség kevés gyakorlás által 
megszerezhető. 

Ezen műszer különösen a ttikör-mérés által a körülményekhez képest választott több rendbeli 
alapvonalakból felvett számosabb mellék pontok felrajzolásánál használható. S miután ritkán történik, 
hogy a+ vagy-ra felvett pont az alap vonaltól 100 ölnél nagyobb távolságra essék, könnyebb kezelhe
tés végett a magoslat alap osztálya egyik oldalra 120 a másik oldalra pedig 240 ölig terjesztetett ki. 
Használtathatik továbbá egy egyenes vonal pontjainak felrakására, és a térképi pontok távolságainak 
lemérésére is. 

2. Használati kezelés. 

a) Mellékpontok felrakásánál. 

1) A vonal iránya, melyen a mérés történt, ki lévén húzva, a rajztábla akkint hPlyeztetik, hogy 
a mennyire lehet, a vonal egyik vége bal- a másik jobb kéz felöl essék. 

' e 

Btd ____ a__ i 
IB 

2) EgY dioptra, 
vagy más nehezebb 
réz vonalzó mellé a 
B vonalzó az A vo
nalzóval együtt (1 
kép) akkint helyez
tetik: hogy a B vo
nalzónak ab széle az 
alap vonalon fekild
jék, mely a C leszú
rónak segedelmével 

- melynek magossága a B vonalzó szélességéhez hasonló - érethetik el. 
3) Az 1 kép szerint 1 és 2 pontok közötti a b e d e f g h i k l pontok lévén felteendők, C vonahó 

az idom szerinti állásba illesztetik B vonalzó mellé, ekkor a B vonalzó jobbra tolatik mind addig, mig az 
eliítte menő e vonalzónak e d éle az 1 pont felett nincsen, - melyet, hogy pontosabban vihessünk vég
hez, az 1 pontba egy hegyes tűt alkalmazunk, s ahhoz toljuk a vonalzókat. - Ha a B vonalzónak ezen 
állásakor a. e vonalzó 0 ra illesztetik, a leszúró tü hegyének az 1 pontba kell bele vágni, mi a műszer 
pontos beállítását is biztositj a. 

43* 
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4) A B vonalzó balkézzel megnyomatván, az A vonalzó addig csusztattatik jobbra, vagy balra, 
míg a kezdö 0 pontok össze nem vágnak. 

5) Ekként az egész müszer el lévén állitva, a jegyzőkönyv tételei szerint B vonalzó A mellett a 
bosszlatok, s utána C vonalzó B mellett a magaslatok osztályára illesztetik, - a leszúró készület meg
nyomatik, a származott pontok irónnal megjegyeztetnek, s a rajzvázlat után összehuzatnak. 

Ily módon gyori!abban és sokkal pontosabban is feltétetnek a pontok, melyeket . különben elébb 
a hosszlatoknak a mérczérőli egyenkinti levétele, és felszúrása, azokból a magaslatok jobb vagy bal 
oldalra esésének megjelölése, majd a fUggö irányok kihuzogatása, végre a magoslati távolságoknak a 
mérczéröli levétele, s azoknak a magoslati vonalokrai felszurása által lehetett csak elérni. 

b) Egy egyenes vonal pontjainak 

felrakásánál vagy lemérésénél. 

1) Az egyenes vonal pontjainak felszúrásához az A alapzó mellett a C leszúró használta tik a 
rajta levő felálló noniussal. 

i 
1 

-----------------------f:!'1r~E~~- . , , , 
A 1 

zó majd egyik- majd a másik végére tolása által érhetünk el. 

A segéd vonalzó 
mellé a e leszúró az 
A alapzóval együtt 
a 2-ik kép szerinti 
allásba illesztetik, 
akként : hogy a e 
leszúrónak e d éle 
az alapvonalon fe
küdjék; mit a e le
szurónak az A alap-

Az alapvonalhoz ily módon egyenközüleg elállitott A alapzó mellett, a kezdö a pontból már elő
re kihuzott függö b pontjába illesztett tü mellé a G leszuró feltolatván, a leszuró tü hegyének az a pontba 
kell belé vágni. A G leszurónak ezen állásakor a kezdő 0 vonalok összehozatnak, s a felálló noniusnak a 
megfelelő osztályokra illesztése után a kivánt folytonos távolságok egyenkint leszuratnak. 

2) A pontok lemérése pedig az A és B részek által vitetik véghez. A B ftiggöző a kezdő pontba 
tett tü mellé illesztetvén, a nonius a 0 val összebozatik, az után a tü a lemérendö pontba tétetvén a B 
fUggőzö melléje tolatik s a távolság az A alapzóról leolvastatik. 

Egyszerü szerkezetű szögmérö leirása, 
• Bemutatta a magyar orvosok és természetvizsgálók természett:mi szakosztályi gyülésén Egerben 1868-ik évi augusztus h6 27-én. 

Szab6 Imre, 

Heves megye főmérnöke. 

. ~ trigonometriai .méréseknek az úgynevezett graphicai l1áromszögelés fölötti elönyeit mai nap, 
midőn mmden tudomány- s igy a mértan is - magosabb színvonalra emelkedett, senkisem tagadhatja. E 
meggyőződés vezetett engem arra, hogy - anyagi tehetségem korlátoltsága mellett - s mérési mun
ká~ataim terjedelménél fogva - a múlt évtizedben mint hatvani uradalmi mérnök, egy oly szögmérő 
műszer szerkezetének feltalálásáról gondolkozzam, mely a mellett, hogy azon czélnak, miszerint vele 
három~zögtani méréseket a legnagyobb pontossággal lehessen eszközölni, tökéletesen megfeleljen, egy
~zersmmd oly egyszerű szerkezettel is bírjon, melynél fogva annak előállitása a lehetőleg kevésbe kerül
Jön, s igy anyagi tehetségem korlátait túl ne haladja. Tudva van ugyanis, hogy a szögmérő rnüszerek 
igen drágák, tudtomra a legolcsóbbak, melyekkel azonban a mért szögeket ismételni nem lehet, 400, má
sok 600-800 sőt 900 frba kerülnek, mely kiadást az úgy is szüken fizetett mérnöki testületnek csak igen 
kevés tagja bir sajátjából fedezni. A jelenleg használatban lévő lejtmérési müszereket, melyek vizszin-
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tes szö~ök mérésé.re horizontali~ körrel vannak ellátva, mint pontos szögmérő műszereket nem is emli
tem. Birnak azon igen szép tulajdonokkal mint lejt - s legújabb időben mint távmérő műszerek, de szö
gök pontos mérésére nem alkalmasak, mert á llványaikon stilárdúl me"' nem erősíthetők, s a limbus sem 
külön sem az alhidadával együtt nem forgatható, s igy a mli:lzer val~mely adott pontra tetszés szerint 
be nem irányozható. 

Távol legyen tőlem müszeremet mint valami nagyszerü találmányt mutatni be, de mint vízszintes 
szögök mérésére tökéletesen alkalmasat merem ajánlani. Ezen műszer az én combíná tióm s r ajzom 
után 1858vagy1859-ben készíttetett Bécs ben Horak mech1nicu3 által, azért Bécsben, mert - fájdalom -
egyetlen pe3ti mfüizerkészitönk Nusz a mfi3zer készitését ugyan - szokása szerint - fölvállalta, de el 
nem készitette. A műszer részei a következők: 

1-ör Az állvány, melynek fejében a surlódás által előidézhető kopiis ellen fa vagy csont kala
pokkal ellátott 3 helyező csavar (a) van alkalmazva. 

2-or A műszer 
tárcsája (b) mely 
- mint a mérő 
a'lztalnál - kö
rületén bevésett 
fogakkal ellátva, 
ezenkívül alúl a 
közepén egy 4 
csavarral mege-
rösitett tokban 

van a göm halak
ban végződő kö 
zép csavar, mely 
által az állványfej 
alattianyacsavar
ral(c) a tárcsa szi
lárdúl az állvány
hoz erösittetik. 

3-or Ezen tár
csa felső részén a 
középen kiálló, s 
felül ruganyosan 
záródó csap körül 
forog a beosztott 
kör - limbus -
(d) melyhez egy 
vízszintes végnél
küli csavar (e)-
Schraube ohne 

Ende - van erő
sítve, ezen vég
nélküli csavar a 
tárcsának fölebb 
említett bevésett 

köriiletéhez tet
szés szerint oda 
szoríttatván,vagy 
attól feloldathat
ván, a limbusnak 
beállitására,vagy 
a távcsőnek -
függetlenül az al
hidada bármely 
állásától -„ akár
mely adott alap-

vonalra vagy 
pontra leendő be
irányzására szol
gá). 

4-er Ugyan
csak a tárcsa 
csapja körül fo
\rog az albidada, 
melyen egy kar 
hordozza a függö
leges irányban 
mozgatható táv
csövet (f). Ezen 
alhidadán a táv
cső opticai tenge
lye irányában is 
mét két parány
mérő csavar (g) 
van alkalmazva, 
melyek által a 
már nagyjából be
irányzott pontok
nak finom bei-

rányzása e:izközöltetik. A távcső irányához ép izöglet alatt pedig van alkalmazva a két nooius (h) melyek 
segítségével a mért szögök nagysága leolvastatík, és pedig mind a két oldalon azért, hogy a fel~sztott 
kör netaláni külpontiságából- excentricitas ~ származható hiba a kétszer leolvasott szög összeadasa és 
megfelezése által megsemmisittessék. · 

A limbus egész kört képez 12 hüvelyknyi átmérővel, ezen kör 360 fokra, s még minden !ok 3 
egyenlő részre van elosztva, e szerint annak legkisebb része 20 perczet mutat. A limbusaak akénti fel
osztása, hogy minden fok még hat részre Jegyen elosztva - a mint először akarám - a műszer ár~n~k 
még legalább is 100 forinttali megdrágulását idézte volna elő, minthogy pedig a müszer pontossagat 
- Genauigkeit - ismétlés nélkül 30 másodpercznyire akartam eszközölni, azonban a költséget is le~e
tőleg kímélni, ezen úgy segítettem, hogy a limbuson minden fokot 3 részre osztottam ugyan, de a nómu
sokat ugy szerkesztettem, hogy a limbusnak 39 legkisebb részét vévén alapú!, azt a nóniusokon ~O rész~e 
osztottam, mi által a limbus és nónius legkisebb részei közötti különbség csakugyan fél perczny1 vagy IS 
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30 másodpercznyi lett,mert ba a nónius legkisebb osztását a-nak,a limbusét b-nek ne:vezzük,a nónius elmélete 

szerint lesz: b-a =: d= n ~ 
1 

vagyis az értékeket belyettesitvén b-a = 39
2~ 1 = !g =+ 

Megjegyzendő, hogy a műszernek vizszintes felállitása egy külön álló, s a ml!szerre bármely 
irányban tetszés szerint alkalmazható libella vagyis szintező által eszközöltetik. 

Ezen műszer előnyei a követke?.ök: 
1-Ször. A műszer az állványon a helyező csavarok és a közép anyacsavar állal ,egészen szilár

dúl erősitbetö meg, akármely mezei ponton szilárdúl felállitható, s a közép csavarból alúl kiálló kis kam
póra felakasz tható függönykörte által mindenütt központosítható. 

2-szor. A vizszintes végnélküli csavar megkötése vagy feloldása által a limbus tetszés szerint viz-
irányosan mozgatható, és pontosan beállítható. , 

3-szor. A mi legfőbb, ezen műszerrel a szögök mérése a végtelenig ismételhető úgyannyira, hogy 
számtalan tapasztalásom szerint a szögek 4-ik 5-ik ismétlésénél a mérés finomsága hihe te tlen pontossá
got ér el. 

4.szer. A távcsö tengelyén átforditható lévén, mind a kör netaláni kiilpontiságából származható 
hiba ismét elmellőztetik, mind pedig a távcső opticai tengelyének a limbusra merőleges volta könnyen 
eszközöltetik. 

5-ször. A távcső karjára még egy függőleges kör is könnyen alkalmazható lévén, ez által a mii
szer mint magosság - és lejtmérő, úgy szinte a diaphragmába két vizszintes fonal is alkalmaztathat
ván, ez által mint Reichenbach féle távmérő is előnynyel használtathatik, s így a műszer általános mű
szerré tökéletesbfttethetik. Legnagyobb előnye azonban az, hogy: 

6-or. Aránylag kevésbe kerül, mert igen egyszerit szerkezetű, nekem - ha jól emlékezem a hoza
tali s még Calderoninak különféle czimen fizetett költségeken fölül - 175 frtba került, de úgy hiszem, 
hogy előleges alku utján s tulajdon felügyelet alatt olcsóbban is kiállítható volna. 

Inditvány a természettani szakosztálytól. 

Hevesmegye egy részében- és az egész Jászságban folytonosan ismétlődő földrengések tapasztal
tatnak. Ezen földrengések szükségkép slippedést, - de a mi valószinübb, ha csak földgömblink vala
mely táján ventilatio nem gyengiti a feszliltséget - földomborodást fognak eredményezni, - már is 
észleltetik a vidéken: miszerint minden megelőző csapadék nélkül a kutakban a viz 2-B lábbal emelke
dett, mi elég világosan mutat a földrétegek compressiójára. A tudományra nézve kétségkivtil érdekes 
lesz inegtudhatni, mennyivel emelkedik e vidék ? - de tudtomra nem csak a sikföld, - de a közelfekvő 
Mátra felttinőbb csucsai sincsenek kellő pontossággal meghatározva tengerszinfölötti magaságukat ér
deklőleg. -

Én tehát azt vagyok 'Qátor indítványozni, miszerint comparativ mérések eszközöltessenek a rengő 
terület kiilönböző pontjain - azt hiszem jó normál barometrumok pedans pontossággal kezelve kielégitő 
eredményeket adnának, ilyenek pedig talán a főreáltanodai szertárakban léteznek és onnan kölcsön 
kaphatók volnának és többen a közöttünk most itt létező mérnök urak közti! szívesen eszközölnének dij 
nélkül is a tudomány érdekében felméréseket, jelesen Szabó Imre barátom, kivel ezen eszmét közlém, 
ajánlatomtól egy cseppet sem idegenkedik, - s én is csekélységem szolgálatát készséggel ajánlom fel 
s ha eszközökkel láttatnám el, egy pár pontot szívesen meghatározok. Méltóztassék a t. szakgyülés ezen 
indítványomat tárgyalásra méltatni. 

Egerben 1868. Aug 27. 
Földváry Kálmán. 
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Vili. 

REGESZETI SZAKOSZTÁLY. 

Az Augusztus 25-én tartott első ülés jegyzőkönyve. 

Ipolyi Arnold kanonok szakvezetése mellett megjelentek: Balázsy 
Ferencz, Csősz Imre. Czakó Pál, Demény Lajos, DezséHfy János, Eper
jessy Ferencz, Gróh Vilmos, Károly Hugó, Kubinyi Rudolf, Losonczy 
László, b. Nyáry Jenő, Okolicsányi. Károly: Rómer Flóris, Sárváry Jakab, 
Sebök László, Sólyom-Fekete Ferencz, Szabó Károly, Szuhányi János, 
Trenko Antal, V urmb Imre stb. 

E tagok Ipolyi Arnold egri székesegyházi kanonok s apát ő :Qsá
gának lakásán egybegyülvén, ő általa mint szakvezető által a szakosztály 
tagjai szívélyesen üdvözöltetvén, fölolvasá a "Napi Közlöny" 1-ső számá-
ban megjelent figyelmeztetést a jegyzők teendői iránt. . 

Mire napi elnök választásához fogtak a tagok, s a közbizalom 
Ipolyi Arnold ő nságában - kinek az Archaeologia terén már oly fényes 
vívmányokat köszön a magyar irodalom - központo~ult. .. . 

Erre a jegyző választására került a sor, mely tisztre k?zfölkiáltás
sal Jancsik Ede nagybecskereki kegy. r. tanár szemeltetett k~. 

Ezután elnök ő nsga fölszólitá a jelenlevőket, miszermt bár egy 
archaeologiai tárgyu értekezés sem volt bejelentve, olyant fölolvasni szí
veskedjenek. Ilyen azonban nem találkozván, bejelenti e_lnök Dob~czky 
Ignácz érmészeti értekezését, melynek elolvasása a másik szakgyulésre 
halasztatott. 

Ezután Rómer Flóris kir. tanácsos ő nagysága szólalt fel s ta-
pasztalásaiból merített adatokkal bizonyitgatá, mily szánandó tapintatlan
sággal járnak el régi templomaink s egyéb épületek - me~yek műem
lékekként megtartandók volnának - kijavítása körül. Felemhté a vanda
lismust, melylyel a köveket elhordják, ugy hogy gyakran csak egyes ré
szekből lehet rá ismerni, mily műkincset rontottak vagy hordottak egyéb 

czélokra el. 
Ennélfogva indítványozza, miszerént az illető lelkész~k ~ag;:}' épít-

kező felek a m. kir. cultusmit1isteriu~ által köteleztessenek Javitás1 vagy 
épitkezési terveiket is, miután ezek sem felelnek meg a kellő ízlésnek, a m. 

• 
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Akademia archaeologiai bizottságához észrevételeik rneg_tétele.v~get~ meg
küldeni, mely kötelezettségnek kieszközlésére a m. kir. rmmstenum e 
szakosztály által fölkérendö. . 

Ugyanezen ind~tv~ny folytá~. több er:.z~ecsere,után, melyet nt. Se
bök László egri tanár mditványa elöidézett, ~ovetkező p~ntok azok,. i;ne
lyekben megállapodás történt: 1-ör H.ogy t. I. a magy. kir Cultusm1msz
terium egy feliratban megkéressék, m1szerént a rn. or~osok é~ ~ermé~zet
vizsgálók régészeti szakosztályának, de. a m. Akaderrnán~k reg1. ohaJtása 
szerint is az országban, mint az más mivelt államokban is létezik, .az or
szágos archaeologiai bizottsá.gok él~t?elépte.tésér.~ hatalmas közben.iárását 
fölhasználj a ; melyhez azután az épitő s ~ avitó kozségek v~gy felek te~.v~
iket benyujthassák, s igy elkerültessék főleg az egyházépitkezések korul 

elkövetett sok styl elleni vissza~lé~. . . .. .. ., 
2-or. Minthogy a lelkészi hivata~nak ily ép1tkezések. korul legto~b 

befolyása van - kívánatosnak m1itatkoz1k, hogy az egyházi Archaeologia 
tanításában különös :figyelem fordittassék a papnöve~dékben az archaeo
logiai építkezési ízlés és egyéb egyházi müvészetek ~smertetésére, s en
nek folytán a műrégészet minden pap~öveldében tan!tandó volna. Hogy 
pedig ez óhajtás annál könnyebben telj esedésbe. menJen, . . 

3-or. Megkérendőnek határoztatott az ország ;ala;~nenny1 egyb~zi 
hatósága, miszerént minden papnöveldéb en az egyházi murégészetet mmt 
rendes tantárgyat behozni sziveskedjék. 

4-er. Hogy a műemlékek iránti érdekeltség. s k~gyelet az .egész 
országban ápoltassék, illetőleg hogy .azok értetl~ns~gszul~e va~~ahsmus 
által meg ne semmisűlj enek - az UJ abbak pedig Jobb .1zlést olts.enek: 
igen óhajtandónak talá lja az osztály, h ogy a m. A~ademia álta~. kiadott 
műréD"észeti kalauz a m. kir. kormány által v agy mgyen megkuldessék, 
vagy 

0
annak megszerzésére azok a m. kir. Cultusminiszterium és illető 

egyházi hatóságaik által buzdittassanak. . . " . 
5-ör. Hogy a műegyetem növendékei is a stylszeru épitkezésekben 

bővebb oktatást nyerjenek. „ . . 
Mindezektől várja az osztály a még meglevo rég~szet1. kmcse~ 

megmentését és ujabb épületeknek jobb, illetőleg egyháziasb izlésbem 

emelkedését. 

Ipolyi Arnold, 
szakoszt. elnök. 

Jancsik Ede, 
szakosztály i jegyző. 
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Fölirat a m. kir. Vallás- és közoktatási Ministeriumhoz. 

Nagyméltóságu m. kir. Vallás- és közoktatási Minister Úr! 

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1868-ban Egerben tartott nagy gylilésének archaeolo
giai osztályában sajnálattal emlittetvén: miszerint hazánkban a nemzeti műemlékek folyvást vagy kár
hozatos, s olykor a megyei és városi elöljáróságok szeme előtt is elkövetett vandalismus következtében 
el-eltünnek, vagy értetlenség szlilte közöny miatt mind inkább gyérlilnek, vagy eredeti izléslikből egész a 
felismerhetlenségig kivetkeztetnek; sőt még a legujabbban, gyakran országos alapból, vagy annak segé
lyével emelt egyházi építkezések is, melyekből a monumentalis jellegnek és a jobb ízlésnek kellene az 
országban szétsugároznia, oly határozatlanságot és szánandó stylzavart tannsitnak, hogy méltán attól tart
hatunk, miszerint az igazságos utókor előtt a XIX-ik század monumentalis épit~ezését egyedül az összes 
eddigi stylek értelmetlen s a:z eredeti ízlések szerencsétlen összekeveréséből származott j e 11emte1 e n
s ég fogja jellemezni. 

Hogy ezen országos, nem mondjuk sz égyenítő pangás- és rontó befolyásnak, hanem mi ennél 
százszorta rosszabb, a jellemtelen ízlés és az értelmetlenség által növelt kapkodás terjesztésének és egy
szersmind a kormány engedelmével, s őt közegeitöl is mintegy szentesített állandósitásának, melyet a jó
zan utókor lehetetlen, hogy ne kárhoztasson, mihamarabb vége vettessék, - a fent emlitett szakosztály 
honfiui kötelességének tartja Nagyméltóságodat, mint az alkotmányosság következtében nyílt ujabb ör
vendetes korszak miveltsége és ízlésének avatott képvis előjét és örét, tisztelettel felkérni, kegyeskedjék 
elrendelni, hogy: 

1. a m. tud. akademia által 1867 ben benyujtott és kérelmezett tervezet szerint a z o r sz ág o s 
arc ha e o 1 o g i a i biz ott s ág életbe léptette ~sék; mit annál slirgösben bátorkodunk kérvényezni, mert 
csak ez által lehet a ható;ágok tekintélyével is a vandal rombolásokat megszüntetni, és mivel számos, a 
vidék értelmisége által az akadémia archaeologiai bizottságához intézett és barrgsulyozott kérdés is eléggé 
tanusitja, mikép ezen intézetnek minél elébbi életbe léptetése országszerte szükségesnek tartatik - a 
csak tudományilag mnnkás, de minden gátló vagy lendlilet-adó befolyás nélküli arcb. bizottságnak tid· 
v:ösebb hatáskört kiszabni. 

~- Kegyeskedjék elrendelni, hogy az országos alapból vagy ennek segélyével emelendő monu
mentalis építmények tervezetei addig is , míg az országos arc h. b i z ott mán y nem szerveztetik, 
vagy a kormánynál a m o n u m e na 1 is ép i t ész e t ne k egy szakképviselöje nem állandósittatik, meg
birálás s illetőleg kijavítás végett a m. tud. Akademia arc.baeologiai bizottságához beküldessenek. 

3. Hogy egyetlen müegyetemlinkön, hol építész-mérnökeink képeztetvén, a monumentalis épité
szetnek mintegy nemzeti k <' pviselöi növekszenek, a monumentalis építészetnek régibb, föleg egyházi styl
jei kimeritöebben adassanak elő. 

4. Hogy a régi emlékek és építmények ismerete a hazában mindinkább tei:j edjen: ké1:jtik Nagy
méltóságodat, kegyeskedjék elrendelni, miszerint a m. tud. Akademia által kiadott „Műrégészeti kalauz" 
czimü szakmunkával necsak a megyék, hanem a nagyobb tanodák könyvtárai is hivatalos felhívás köz
bejöttével, vagy ha máskép nem lehetséges, országos alapból láttassanak el. 

A mint meg vagyunk győződve, hogy ezen méltányos kívánalmak teljesitésének halogatása által a 
még itt-ott fenálló vagy romba diilő épitményeink lételének koczkáztatása, s ez által a gyászos multja 
miatt ugyis kevés nemzeti müemléket biró hazánknak még szegényebbé tétele eszközöltetik: ugy hazafi· 
as bizalomma 1 reméljiik, hogy Nagyméltóságod ezen időszerinti, jogos, és alig halasztható kérésünket ke
gyesen meghallgatni és érvényesíteni fogja. 

Ma~ yar Orvosok és Termé, zetviz ,;gálók Muukálatai. 44 
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Fölhivás a püspökökhöz. 

Nagyméltóságu ..... 

Főtisztelendő úr ! 

A szomoru jelenetek, melyekkel mindenütt és mindennap találkozunk, és melyek mindinkább ar
ról győznek meg bennünket, hogyha az egyházi hatóságok buzditólag és oktatólag nem hatnak az alattuk 
müködö papságra, a nemzeti multnak ugyis oly ritka műemlékei és az egyházi szertartáshoz tartozó tár
gyai eléggé nem sajnálható módon mindinkább ritkµlnak, elvesznek, vagy a hozzá nem értök által javit
ta tván, régiségi jellemöktöl teljesen megfosztatnak; az ujabb épitmények pedig az egyházi és keresztény 
szellemtől egészen eltérve, a XIX-dik század m ü i z lé s ének valódi korcsai gyanánt tünnek fel, -
holott a román vagy góth izlésü templomok, még a legkisebb falu számára is, valamint hajdan, úgy ma 
is ugyanazon költségekkel épithetök, melylyel a mai izléstelenségnek építményei emeltetnek. 

Ennek növekedő, napról napra érezhetőbb valósága arra birta az 1868-dik évben Egerben össze-
gylilt m. orvosok és természetvizsgálók nagygyiilésének arc ha e o 1 o g i a i o sz tá 1 yát, miszerint . .... . 
tisztelettel felkérje, kegyeskedjék a bölcs lrnrmánya alatt működő papságot, és egyházi megyéjében léte
ző községeket arra felszólitani, hogy templomépitési vagy átváltoztatási terveiket az ízlés megítélése vé
gett teljes bizalom 'Ilal szíveskedj enek az Akademia a r c h a e o 1 o g i a i biz o t t s á g ához fölterjeszteni ; 
ugyszintén hogy az egyházi, gyakran felette becses készletek egyedül az egyházi hatóság beleegyezté
veí cseréltessenek ki, s ujittassanak meg. 

Minthogy pedig szükséges, hogy mindezeket az egyházi régiségek ismerete megelőzze, kérjük 
. . . . kegyeskedjék egyházi megyéjében 
1) az egyházi régészet tanitását rendes tárgyul kitűzni; 
2) oda hatni, hogy a papság a "Mürégészeti Kalauz-"t, mint eddig egyedüli és a maga nemében 

ajánlható munkát megszerezni sziveskedjék: 
3) hogy a lelkész urak honfias kötelességből, s egyszersmind mint az értelmiségnek a vidéken való 

egyik kiváló képviselöi, a határaik között előforduló bármely nemű régiségek megmentésére befolyjanak, 
s azok fentartására vagy megismertetésére segédkezet nyujtsanak. 

Honfiui bizalommal reméljtik, hogy ezen szent czél tekintetébéH . . . . . . oda fog hatni, 
miszerint kérelmünk minél nagyobb körben viszhangoztassék, és uj alkotmányos életunk egyik legszebb 
gyümölr.seűl a nemzeti emlékek megmentését megérlelhesse ! , 
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Az Aug. 26-ikán tartott 2-ik ülés jegyzökönyve. 

E napra az alapszabályoknak hódolván az osztá.ly, az elnöki szék
re Rómer Flóris kir. tanácsos ő nságát emelé, ki ez őt érő kitüntetést a 
szakosztálynak megköszönvén, az osztály tagjainak támogatá.sát kikéré. 

MindenekeWtt a tegnapi jegyzőkönyv hitelesittetett. 
Azután elolvasá a jegyző Dobóczky Ignácz urnak tegnapra beje

lentett értekezését: „ Egy érem Huny ad y János kormány
z ó kor á b ól!" mely minthogy tévvéleményt oszlat el, már specialis ér
dekénél fogva is a XIII. nagygyülés évkönyvébe fölvételül ajánlandónak 
találtatott. 

Egy uttal Dobóczky Ignácz fölkéretni határoztatik, miszerént az 
említett érem rajzát beküldeni szíveskedjék, hogy t. i. az az értekezés i1-
lustrati6jául szolgálhasson. 

Elnök ur azután inditványozá: 
1-ször. Miszerént az osztály Eger városában kiállított régészeti tár

gyak megtekintésére egy küldöttséget indítson meg, mely a látottakról 
tüzetesen és hivatalosan jelentést tegyen az osztálynak. Mely indítvány 
következtében az elnökség elvállalására fölkéretett Rómer Flóris napi el
nök ur, a jegyzőséggel pedig megbizatott Dr. Csősz Imre tagtárs. A kül
döttség tagjaiul fölkérettek: b. Nyáry Jenő, Kubinyi Rudolf kamarás, és 
Sárváry Jakab ügyvéd urak, kik e megbízás teljesítésére egész készséggel 
vállalkoztak. 

2-szor. Elnök ur figyelmébe ·ajánlá az osztály tagjainak, mennyire 
óhajtandó volna az ókori leletek érdekéhen - hogy vezérfonalul szolgál
janak - · ha az fü,kori hydrographiai térképek hazánk miuden vidékéről 
léteznének. 

Az osztály nemcsak osztá elnök urnak ez ohajtását, hanem igéré 
egyszersmind, hogy a pesti geologiai, és a m. kir. közlekedési ministerium 
kebelében legojabban keletkezett geographiai intézeteknek e tekintetben 
t,ett intézkedéseit nemcsak pártolja, hanem maga részéről lehetőleg előmoz
dítani is, sőt azokat a m. kir. kormánynak pártfogásába ajánlani is iparko
dandik. 

Végre Ipolyi Arnold ö nsga tartott szóbeli eWadást a saját laká
nak egyik osztályában létező, 6-közép és ujkori műemlékek beli gyüjtemé
n yéröl -- mely a szakosztály tagjainak - annyi szellemi élvezetet szer
zett, rniszerént az osztály nevében elnök ur által kifejezett köszönetet 
jegyzö~önyvileg megörökíteni határzá. 

E napon egyéb nem kerülvén szőnyegre, a szakosztály gyülését be
fejezettnek nyilvánitá - holnapi gyülését l 0 órára határozván. 

R6mer Fl6ris, 
szakoszt. elnök. 

Jancsik Ede. 
~z11koszt:I lyi jegyzö. 

44-n-
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Egy érem Hunyady kormányzó korából. 

Dob6czky lgnáczt6l. 

Előlap: Körirat gyöngy- és vonalkeretek között: + M. LADISLAI R. VNGARIE E.; fliggöleg 
ketté szelt, jobbról négy csíkot, balról kettős horgony keresztet mutató hosszudad magyar vért, mellette 
jobbról B, balról I hetük. 

Hátlap: Körirat gyöngy- és vonalkeretek között:+ JOHAN!. GVBERNATORIS s ez után vagy 
egy bettinyi kopott hely, - galyon · Manó egykori gyüjteményéből. Nagy-
álló csőrében gyürüt tartó holló, kis- sága 16 millometre, sulya 13 arany-
sé borzas tollazattal, fölötte felhold. szemer. 

Fehérlő, silány ezüstből vert pél- A Hunyadi János személyére vo-
dány, előlapján a vért balszéle köze- natkozó forgalmi érmek, melyek ed-
pén, hátlapon a félhold üregében ál- dig ismertetve lőnek, megannyi tanú-
t:.il furva. Birtokomban; grf. Andrássy ság, hogy az örök nevü férfiu, hivat~li 
méltóságainak bármi magas fokozatán nem önjogulag érmeit. Rajtok az érmeltető felsőbb hatalom ny1l
tan vagy rejtettebben mindenha kivan jelelve. 

A legkorábbi verethez tartozók egyik példányát Rupp, önnön gyűjteményéből, jeles művének 
t) 464 rajz száma alatt ismerteti; ez időközben Promber utján Nagy István septemvirhez s ennek el
hunytával kezemhez jutott. Az ott 63 ik lapon adott leirást, mely paizsról s fölébe helyzett koronáról 
beszél, pontosabbá teszszük azt mondva, hogy a haránton ketté szelt födetlen magyar vért, fönn koronát, 
alul csíkokat mutat. Az érem lapjainak + JOANNAES. DE. HVNIADE és M. WLADISLAI_. REGIS. CR. 
köriratai Ruppot abbeli véleményre vezették, hogy az érem Ulászló - az egykoruaknál Lengyel Lász
ló - „királyunknak a kormányzó iránti különös kegyelméből még annak életében veretett, mielőtt azon
ban emez a nevezett méltóságra emeltetett volna." A közjogi viszonyt, mely ama két nevet az érmen 
összehozta volt, a korszak irott története nem deritette fel s jövőre is alig fogja; hanem érzékem annak 
hitére utasit, hogy ez éremtani ritkaság keletkezése a várnai gyá.sznap és Hu~yadinak kormányzóv~ vá~ 
lasztása közötti országlatnak oly szakára esik, melyben még a szerencsétlen király életben létét s maJ~am 
visszatérését hitték vagy hitették. - A másik , Somogyi gyüjteményéből 46 5 szám alatt leraJzolt 
példányt, mely a most a magyar nemz. muzeumban őrzöttel azonosnak láts~ik, min: csapkodot~ veret~t s 
köriratában zavarttat mellőzzük. 2) Rupp a munkájában 466 szám alatt lerajzol~ unicum-ot egyik lapJá.ra 
nézve a magyar országos érmek közé so rozhatni vélte, az e nemű érem nem unicum többé, s példány:i-1.m 
mindketteje az ott lerajzolttól némi csekély eltéréseket mutat. Ez érmek kétségtelenül az azok előlaPJam 
DESP. OGVR . . és DESPO GVR .. és DESP OGVRA . . . czim és névalakokkaljelzett Brankovics György 
Szerbország fejedelme által verettek s a czimer lapon + JO,HANES. D. NW. R. VNGARI :, és JOHANES. 
D. HW. R. VNGARIE körirattal és a négygyé szelt vért harmadik mezején álló (talán gytlrütlen) hollóval 
jegyzett Hunyadi János, akár az általa Brankovicscsal kötött családi sZ'övetséget, akár Magyaroszágnak 
a Szerbtartomány fölötti fennhatóságát képviselhette, de mint önjogu érmelötöl ez érmek tőle nem valók. 

A Ruppnál 467 és 469 számok alatt előterjesztett közönséges darabok felirataiknál fogva mago
kat Magyarország érmeinek s János kormányzó korában készülteknek vallván, nyiltan az országos tanács-
ra mint készittetöjökre utalnak. 3) · 

1) Magyarorszflg ekkorig ismeretes pénzei. Előte rjeszti Rupp Jakab. A vegyes Uzakb6li királyok kor~zaka. Budáu, 
1846, 4-ed rét 60 usquc 65 lap s XVI és XVII tábla. 

•) E példány nyomán egyes részletekben meglepő ül!'yességgel koholt, ujkori álmü fek8zik előttünk, mely a hármas 
dombon álló kettős horgony kereszt lapján JOHANNES DE NVNIAD köriratot, W és kopott betüs jegygyel, a vértes oldalon + M VLADISLAI. REGIS. E köriratot állít elő. 

3) A 467 szám al11ttib6l nem rég rég egy, v'seltes külsője miatt kevésbbé biztosan megitélhető, de fölötte gyanús - kép· 
vereteatül öntöttnek látsz6 - vasta (pied-for t) merült föl. Most birtokomban. 
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ÁtmentUl az arany forintok feliratához a 467 szám alatt lerajzolt éremnek egy gácsországi leve
lezőm szivességéből nyert, oly példányáról szólhatok, melynek előlapján a szokott csillag (nem mint 
Ruppnál kereszt) után MONETA. RGNI VNGARIE körirat s a kereszt karjainál C és nem oly biztosan 
kivehető +jegyek látszanak 4) , hátlapon P.edig X JOHAN!. DE HV. GVBERN ... olvastatik. A hátlap 
Cseh-oroszlánja utba igazit, hogy e darab Arván szült László királyi jogán lőn érmelve. 

Az aranyforintok külsejének Ruppnál 463 szám alatt - melyek elölapjok köriratában szintén 
csak Hunyadi János kormányzó nevét és czimét s a négygyé szelt vért harmadik mezején ugyanannak hol
lóczimerét viselik, s a melyek csakis a kormányzó (zálog jogú) magán birtokán Nagy-Bányán verettek 5) . 

az érmeltetö felsőbb hatalom kevésbbé ötlik szembe, mégis azt Szt. Lászlónak mint az ország védszent
jének képéről s nevéről, s a vértnek az ország czimereit tartalmazó három mezejéről leolvasnunk annál
inkább lehet, mivel az országos tanács. és Hunyadi János kormányzó közös okmányainak mind két rész
ről történt megerősitését igazoló pecsétei közöl az ország czimerét nem a kormányzónak, hanem az orszá
gos · tanácsnak az övét ellenőrző pecsétén találjuk. 

S elvégre is úgy ez arany forintokon, mint bármely más érmen, ~ol a kormányzói czim eléfordul, 
e czim maga is annnak, kinek nevében a kormányzás folytatva !ön, - Arván szült Lászlónak az érmel
tetési hatalmat is befoglaló királyi jogára útal. 

S mindazoknak, kiknek érmeltetési magasabb joguk a Hunyady Ján9s féle érmeken nyilvánul, 
oly változatosan megjelölé:;e mellett alig föltehető, hogy az Ulászló halálától Arván szUlt László szemé
lyes uralkodásáig lefolyt időszaknak nagyobb részéből, melyet Hunyadi János kormányzósága tölt be, 
(1446 juliustól 1453 januárig) ne verettek ~olna érmek, azon nevet, melyben Hunyadi a kormányzatot 
folytatja vala, az övével egyesülten mutatók, Arván szült Lászlónak nevét, melynek magán állólag meg
történt kiveretéséről már Ulászló országlatának korán kezdve, a kormányzóság idején által tanuságokkal 
birunk. 6) 

Dea Monetatól méltán megvárhattuk, hogy hazánk XV-ik századi közjogi állapotjának váltakozó 
mozzanatairól hézagtalan tükröt adjon s Hunyadi Jánosról mint Árván szlllt László tisztviselőjéről öröklő 
bizonyságot tegyen. 

•) Vesd össze Ruppnak a 64-ik lapon A 4 71. szám alatt lerajzolt fillérre t ett .iegyzetét. 
5) A Hunyadi-féle arany forintokat az éremárusok Mrom osztályba sorozzflk az e lőlYpi gubernator .szóna~ G. V, 

vagy GVB vagy GVBR betükkel rövidített alakja sze rint. Mi az előttünk ismert változatokat következőkben soroljuk elő: 
A ) Jegyül N és tatár vérten két által tüzött hal. 
l ) + JOHANES d. HW. R. VNGAIE. GVB. [a holl6 hátrn szegett nyakkal.) 
(Hátlap.) • S. LADISL AVS. REX (a holl6 hátra s'rngett nyakkal.) 
2) (Ide tartoznék a Ruppt61 4-ik szám alatt leirt példány, milyet nem láttunk.) 
B) J együl N és magyar vérten gyürübe tekert lánczocska. 
3) + JOHANES D. H. W. R. VNGARIE. GV (galyon áll6 holl6cska.l 
(Hátlap.) . S. LADISL A VS. REX 
4) + JOHANES. D. H. W. R. VNGARIE. GV. (Hátrn szegett nyakú holl6.J 
(Hátlap.) . S. LADISL AVS. REX 
5) + lOHANES. D. H. W. R. VNGARIE. GVB [Hátra szegett nyakú holló.) 
(Hátlap.) . S. LADISL A VS. REX 
6) + JOHANNES. d. HW. R. VNGAlE. GVB.) Hátra szegett nyakú hol!6.) 
(Hátlap.) . S. LADISL AVS. REX 
0) J együl tatárvérten által tiizött lánczocska . 
7) + JOHANES. D . H. W. R. VNGARIE. GVB. fGalyon áll6 holl6cska.) 
(Hátlapon.) S. LADISLA VS. REX 
8) + JOHANES. D. H. W. R. VNGARIE. GV (Galyon áll6 holl6cska.J 
(Hátlap.) -.· S. LADISLA VS. REX 
9) + JOHANES. D. H. W. R. VNGARIE. GV. (Galyon álló hollócska.J 
(Hátlapon. ) . S. LADIS AVS. REX 
10.) + JOHANES. D. H. W. UNGARIE. GUB (Hátra szegett nyaku holl6.l 
(Hátlap). S. LADISL A VS. REX 
11.) + JOHANES. D. H. W. UNGARIE. GV [galyon áll6 hollócska.] 
(Hátlap). "· S. LADISL A VS. REX 
12.) + JOHANES. D. H. W. R. UNGARIE. GV. [galyon fllló hollócska.J 
(Hátlap). S. LADISL AVS. REX 
13.) + JOHANES. D. H. W. R. UNGARIE. GV [galyon ál!6 holl6cska] 
(Hátlapon.) . S. LADISL AVS. REX . . • „ „ • • 
6 ) Az 1441-edikben Körmöczön Erz,ébetnek Arván szült Lász16 anyjának rendel~tebol vert ezust erm?k, valammt a 

Hunyadi kormányz6sága alatt Nagy Szebenben Simon pénzverő által és Kolozsvflrott Knstof és A?.tal firenze1.?laszok ált:il 
vert arany forintok és a Pozsonyban Hunyadi kormányz6 rendeletére készült ezüst érmek ~étségtelenul ~~fin szult_Lflszl6 ne
vére valának verve, minthogy Hunyadi kormflnyz6 nevére vert arany forintokat a ko~ozsvflr1 va_gy szeben~ ermeldék j <i gyével é~ 
Hunyadi féle ezüst ~rmeket a pozsonyi érmelde jegyével nem találunk. Kassáról pedig okmflny1 adatot b1rnnk, hogy az ottam 
denárokat Gyskra, Arvfln szült Lflszl6 nevén verette. ' 
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Elméletünk mégis ekkorig a mumizmatica közzétett tényei világánál vakon csillogó káprázatnak 
látszott; pedig az istennö eljárt tisztében ; hitelessége az éremnek, mely soraink clén leiratik s melyen 
társai közöl talán egyedül tört meg a századok romboló ereje ·- fölül áll minden gyanún. . 

Figyelmeztetés nélkiil is érti az olvasó, mennyire correct az érem kép-vereteinek eszméJe: hogy 
az elölapon a király nevével országa czimereit, hátlapon a kormányzó nevével ennek magán cz1merét 
veszszlik 7.) A vért jobb oldalán álló, kissé elhomályosult, B betli az éremnek Budán készültére mutat. Ez 
érmet Hunyadi kormányzóságának végsö idejéböl vélem származottnak, mikoron a király személye a nem
zet elött inkább elötérbe jutott. 

Jelentés 
a magyar orvosok és természetvizsgálók XIII-dik nagygyülése alkalmával Egerben Ipolyi 
Arnold kanonoknak saját lakán és Plank Ferencznek a helybeli lyceumhan létező régészeti 

tárgyaiknak 1868-ik évi augusztus hó 27 -én történt megszemléléséréSL 

Az archaeologiaí szakosztály által kiküldött megvizsgáló bizottság tagjai: Dr. Rómer Flóris egye
temi tanár elnöklete alatt Kubinyi Rudolf, Nyári Jenö báró, kamarások, Sárváry J. ligyvéd és Dr. Csösz 
Imre k. r. tanár, mint jelentés-tétellel megbízott jegyzö, eljárásuknak eredményét a következökben ter
jesztik elö. - És ugyan Ipolyi ő nagyságának birtokában levö régészeti tárgyakat illetőleg; 

1.) Egynél több darab balta - és buzogányszerü csiszolt és csiszolatlan kőeszköz vonja magára a 
figyelmet. 

2.) Ama bronz-eszközök között, melyekben a gyűjtemény oly igen dús, kiemelendők különösen 
a sarló, kard, nyíl, füles vésti, balta, buzogány és alak szépség által kitűnő lándsaszerti fegyverek, me
lyek közöl igen sokat Flizes-Abonyban egy patak-mederben leltek föl, nem különben, hogy egyéb mát
rai leleteket a rézkorból a nem csekély számuak közöl mellőzzlink, el nem hallgathatjuk azon Mezőkövesden 
előkerlilt bronzból készlilt él! - a birtokos ur által fejedelmi fővegnek tartott tárgyat, melynek mása 
egyes egyedtil a pesti magyar nemzeti muzeumban biratik még. - Ide járulnak - a Török-Szent-Mik
lóson kiásott. bronz vagy rézkori karpereczek, sarló, - kés-szerű eszközök. 

3.) Erdekesek a vaskorbeli leletek is, annyival inkább, minthogy - a vasból készült eszközök 
többnyire - a rozsda által elemésztetvén, ritkábban kerülnek elö. Több ,vaskori csatok (fibula), szép kar 
pereczek, gytirlik, vas fazékak, melyek ama szinhalomról valók, melyre Arpádról szólván Béla király név
telen jegyzője is emlékezik - ttinnek a régiségbuvárnak szemébe. - E mellett nem hiányzik egypár 
ezüst gytirli (függő) sem, melyek - annál kevesebbé hallgathatók el , mennél gyérebben, mint e tudo
mány bivei elött eléggé ismeretes, lelhetők föl. 

4.) Tekintélyes a cserépgyüjtemény is, melyből világosan kivehető, azon mindenrendü minta 
egymásután, mely szerént a régiek jobban és jobban a lakszerüségre, czifrázatra, füles edényekre jutottak. 

5.) Nemcsak egy feketés anyagból készült edény (hamvveder) urna szemlélhető a gyüjtemény
ben. Egyebek között egy celta-urna Egyekröl, egy római urna Fehér megyéből. -

6.) Találkozunk a közép korban készült - a pécsi egyházi katakombákba vezető l épcsőzeten 
volt gypsz (fősz) - mintázatokkal. -

7.) De van itt egy középkori casula is. E templomi ruha első pillanatra fölkelti benntink a 
vágyat, vajha az időnkben becsuszott visszaélések, izléstelenségek ez isteni tiszteletre szánt ruhákból tá
volittatnának el. - Minek kapcsán megjegyezzllk, forgatgassák a lelkész urak G i a ni Kár o ly bé
csi szövetgyáros mintakönyvét, melynek nyomán a legnagyobb választékossággal jelölhetnek ki ruha
kelmét ! 

8.) S a művészet im ezen tárgyaival egytitt vannak ruég a paleographia köréböl is IV. Béla ki-

1). A holló fe letti félholrht a kormányzó pecsétjén is feltaláljuk. Lásd Knauz Nándor. Az orszi\gos tanács és orsz:Íg
gyülések története 1445 usq. 1452. P es t M. DCCC. LIX. a 175-ik lapon. 
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rály korától kezdve számosnál számosabb, igen szép, még kiadatlan, okmányok. - Igy van pecsét -, 
czimergylijte!fiény is. - . 

9.) Es nem csekélyebb, nem kisebb a kép gytijtemény; mivel Ipolyi ő nagyságánál örömmel lát
hatni a 13. 14--k században készlilt történeti festményeket, jeles darabokat az egri müvészeti iskola kép
viselőitől Hurten és Krackertöl stb. -

Mindezek folytán a megbízottak kijelentik, hogy valóban becs.esek az ezen gylijteményben lé
tező tárgyak sorában nem csak a számos kőkorból, és ugyan, ha nem is mindjárt az ős, a palaeolith, de 
kétségtelenül az ujabb a neolith kőkorból való eszközök, kő fegyverek. Sőt a következő bronz- és réz kor
beliek is szépen képviselvék. Igy meglepők a vaskorban készült tárgyak is. - Mire nézve az albizottság 
sajnálattal vevé tudomásul azt, hogy e nem közönséges gyűjtemény nem annyira látqgattatik, mennyire 
azt a benne lévő régészeti tárgyak belbecse és a nagyságos tulajdonos ur szives előzékenysége mellett a 
tudomány híveinek irányában várni lehetne és kellene! 

* * * 
· Azon tárlatpan, melyet Plank Ferencz ur - lyceumi épület egyik termében - rendezett , .a ré

gészeti tárgyak között legkivált érdekescknek tűntek föl a bizottságnak azon bronz- és réz-korbeh esz
közök, jelesen: sarlók, lándsák, karpereczek, gyöngyök, pikkelyek, c~atok (fibula) stb., melyeket a derék 
ur az archaeologia körül igazán utánzásra mél tó ügybuzgalommal gyüJtögetett. 

Egerben, 1868-ik évi aug. hó 27 én. 

Dr. R6mer Fl6ris, 
11 kikiildött albizottmány elnöke. 

Dr. Csősz Imre, 
jegyző. 
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Az · Augusztus 27-én tartott 3-ik ülés jegyzökönyve. 

E szakosztály tiz órakor összegyülvén, a napi elnökségre közaka
rattal b. Nyáry Jenő ő msgát választá meg; ki a gyülést mindenek előtt 
fölhivá a tegnapi gyűlésről szóló jegyzőkönyvnek hitelesitésére, mi meg
történvén, a m. kir. Cultusminiszteriurnboz - s valamennyi egy házi ha
tóságokhoz a műemlékek föntartása s az uj templomok izletesebb épité
sére vonatkozó föliratainak hitelesítéséhez fogott. 

Erre az Egerben e gyülés tartama alatt kjállitott régészeti tár
gyakról szóló jelentés nyujtatott át, mely fölolvasottnak tekintetvén, Ró
mer Flóris ö nsga tartott előadást a még Nóg-rád határában fekvő Alm~1d 
és Hajnácskő közzé eső Pogányvár imjátságoH fekvéséről 8 részleteiről, 
melyet közérdekeltséggel hallgatván, épen midőn a szakosztály elhatá
rozá tisztelt értekezőt az illető tulajdonsagok bővebb fürkéRzetére és leí
rására fölkérni, 1) a szakosztály kellemetes meglepetésben részeszült az ár 
tal, hogy t. i. Bartakovics Béla ő kegyelmessége a gyülést magas megje
lenésével megörvendezteté, ki meglepő érdekeltséggel nézegetvén Ipolyi 
ő m~gának mi.igyüjteményét, az egész osztálytól szivélyes szavakkal vőn 
búcsút. Mire az osztály e jelenetet jegyzőkönyvileg megörökíteni öröm
mel elhatározá. 

Még csak Udvardy László :figyelmezteté a szakosztályt az imént 
előadott pogányvári előadáshoz némi adalékul, miszerint t. i. tudomása 
van egy más pogányvárról is, mely a tárkányi bükkhf-'gységben létezik, 
miért Rómer Flóris ő nsga őt fölkéré, hogy a dolgot bővebben tanulmH
nyozván, a részleteket az Akademia bizottságának följelenteni szíves
kedjék. 

Erre a gyülés befejezettnek nyilváníttatott. 
E jegyzőkönyv Aug. 28-án reggel hitelesittetett. 

Báró Nyáry Jenő. 
elnök. 

Jancsik Ede. 
jegyzci. 

1) Rómer Flóris tisztelt és nemes barátomat ezen Poirányv:ir leirásárn nézve fö lkérém, mire ö azt válaszolA, hogy 
mivel ez iráoy9an már azóta is több rendbeli eredményes kutatást tön, szélesebb terjed elemben fogja e tárgyat feldolgozni s 
ha majd valamelyik nagygyülésünkön előbb elöterjesztendette, 11kkor egész telje>ségében közlend i nagygyülésiink mnnkála. 
tai között. Kátai. 
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IX. 

GAZDÁSZATI, ALLA'fGYÓGYASZATI ES MŰIPARI 

SZAKOSZTÁLY. 

Az Augusztus 25-én tartott első ülés jegyzőkönyve. 

1. Martonffy Károly szakosztályvezető üdvözölvén a szép számmal 
egybegyült tagokat, elnök- s jegyzöválasztásra hivja fel a szakosztályt. . , 

Ennek folytán elnöknek gr. Szapáry Gyula, Jegyzőnek dr. Ger
lóczy Gyula közfelkiáltással rnegválaszt.atván, a szakosztály megalakult. 

2. Az értekező tagokhoz elnökünk által intézett felhivásr~ Jan
csovics István ev. lelkész felolvassa értekezését a gyümölcsészeti sta
tisztikáról · különösen annak honunkban való életbeléptetésének szüksé
gét, ki ált~l s mikénti foganatosítását .kimutatni .töre.~edvén, ~j~nlj~, ?ogy 
a gazdasági szakosztály közgyülés utJán a m. kir. kozgazdasag1 ?1m1s~te
riumnál kellő lépéseket tegyen az iránt, mikép a gyümölcsészeti s.tat1sz
tikának a statisztikai osztályban is kellő hely adassék és ennek készitésére 
is méltán megérdemelt gond fordittassék. 

E tetszéssel fogadott értekezésnek az évkönyvbe felvétele, vala-
mint a tett indítványnak az illető helyre juttatása, a nagygyülés figyel- · 
méhe s pártfogásába ajánltatni határoztatott. . 

3. Martonffy Károly olvassa a selyemtenyésztés meghonos1tására 
vonatkozó értekezését, melyben kimutatta, hogy az olasz tartományok el
vesztése után a selyemipar felkarolására leginkább Ml'lgyarország levén 
bi vatva, az eddig tett kormányintézkedések. czélhoz nem vezettek, m~rt ez 
iparág érdekében elsőrendű teendőnek véh, az eperfáknak ~ lebe~~ leg= 
nagyobb mérvbeni tenyésztését s kiültetését, külön~sen pe~1g a kozség1 
iskolai kertek nagyrészének mindaddig e czélra ford1tását, m1g az epe~fák 
kellő mennyiségben a selyemtenyésztés rendelkezésére nem állanak; mm d
ezek folytán indítványozza, hogy a szakosztály e nagyfontosságu tárgyat 
tanácskozás alá vevén, a közgazdasRgi miniszteriumhoz a követendő, s ál
tala inditványozotttól netán eltérő eljárásra nézve, kimerítő javaslatot ter-
jeszszen fel. 

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 45 
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E rendkívüli érdeket költött, s alaposan indokolt értekezés meg
érdemlett méltánylása végett, elnök s Bizony rramás indítványára hatá
roztatott, hogy Dr. Entz Ferencz elnöklete alatt, s alantirt jegyző rész
véte mellett, a tetszés szerint hozzájáruló szakosztályi tagokból egy bizott
ság oly czélb61 alakuljon, mikép a holnap tartandó szakosztályi ülésben 
e nagy gonddal kidolgozott értekezésrő l méltó megbirálhatására szük
séges véleményes jelentést adjon. 

4. Dr. Szabó Alajos a m. kir állatgyógyintézet igazgatója érteke
zett mély szakértelemmel a) a "Tenyész lovak hüdéséröl" leírván e kór ter
mészetét, e lótenyésztésünket veszélyeztető betegség ismertető jeleit, vala
mint nézete szerint annak előidézőjét, t. i. a mértékfeletti hágatást, s ok
talan vérkeverést ; s nem osztja ama téves állítást, hogy az a fekély kór
nak a következménye, mely a hűdéskórral egy s ugyanazon időben szo
kott előfordulni. Az értekezlet végeztével felhi vta a szakosztályt: Valjon 
Hevesmegyében előfordul-e ezen betegség, s mily mérvben, mily faju 
lovakon, mit tartanak itt előidéző okául; valjon előfordult-e oly lova
kon is, melyek még nem párosultak, mily gyógy- és óvmódot szoktak 
itt alkalmazni s mily eredménynyel? 

A szakosztály elhatározta ezen érdekes, tanulsá.gos s kitűnő szak
ismerettel kidolgozott értekezést az évkönyvben való felvételre a nagygyü
lésnek ajánlani, és a szerzőt felkérte, hogy a kór rövid leinísa mellett a 
Napi Közlönyben felhívást intézzen a szakosztály összes tagjaihoz, misze
rint a fent említett kérdésekre vonatkozó tapasztalataikat a holnap tar
tandó szaktilésben közölni szíveskedjenek, vagy ha ez rögtön nem volna 
lehetséges, későbben is írásban a középponti választmánynak küldenék be. 

b) Az állattenyésztésünk érdekében tartott értekezletében élénk 
színnel fei;:tette le állattenyésztésünk elhanyagolt állapotát, s ennek meg
óvására az állategészségügy egyik főtényezőjét - a tiszti állatorvosi 
állomások visszaállítását, illetőleg szervezését hozta javaslatba, kapcsolat
ban amaz indítványával, miszerint a nagygyülés kérvénynyel járuljon az 
01~szággyüléshez, a bel- s közgazdasági ministeriurnhoz, hogy a tiszti ál
latorvosi állomásokat visszaállitsa s illetőleg szervezze és a fentartásuk
ra megkívántató összeget az 1869 ik évi költségvetésbe felvenni méltóz
tassék. 

E szintén alaposan indokolt értekezésre nézve határoztatott, hogy 
az évkönyvben leendő felvétele s benne foglalt indítványának elfogadása 
a nagygyülésnek melegen ajánltassék. 

Kelt Egerben 1868-ik évi augustus hó 25-én. 

Gr. Szapá1·y Gyi6la, Gerl6czyGyula, 
elnök. sz a koszt. jegyző. 
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Gyümölcsészeti statistica. 

J ancsovics Istvánt6l. 

Múlt évben Rimaszombatban tartott Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Nagygyülése alkal 
mából, annak gazdászati szakosztályában megpenditettem volt egy eszmét, mely habár némelyek elött 
f~lttlnőnek látszott is: mé_g is olyannak hazánk bani létesitésének eszközlése, határozatilag figyelmébe 
a.Jánltatott a M. Gazdasági Egyesületnek. - Értem a gytimölcsészeti statisticát. 

Hogy a statistica általában nélktilözhetlen tudomány a státus életben, arról tanuskodik - többi 
közt - a Magy. Kir. felelös Ministerium azon intézkedése is, miszerint gépezetében egy statisticai taná
csot, illetöleg osztályt létesitett. 

Annak programmjában van termelési és gazdászati rovat is ; de mennyiben foglaltatik abban a 
gylimölcsészet ttizetesebben - azt világosan kivenni nem lehet. -

Ez oknál fogva vettem bátorságot magamnak, az igen tisztelt szakosztály elött, e tárgyat ismét 
felszínre hozni, s arról te1:jedelmesebben is értekezni. 

Magyar hazánk rendezetlenségéröl az is tanuskodik : hogy eddigelé gyümölcsészeti statisticája 
nem volt. · 

A kis Würtembergben lám minden évben megjelenik statisticai kimutatás e tárgyban, mely köz · 
tudomásra hozza az egész országban létezö nemesített gylimölcsfák állását. 

Hogy hazánkban mennyi nemesített gyümölcsfa létezik, azt csak az ur Isten mondhatná meg; 
de ne mondjam egész hazánkban, hanem egyes tulajdonosok sem tudnák megmondani gytimölcsfáik szá
mát. Miért? Mert nem volt ok, mely miatt azokat számba vették volna. 

Erre valaki könnyen azt kérdhetné: vajjon annyira szükséges-e, hogy valaki tudja, mennyi gyü
mölcsfája van? Elég az hozzá, hogy van. Anna! kevésbbé sztikséges, hogy tudja az egész országét. 

A mi azt illeti, igaz: hogy attól nem tételeztetik fel valakinek boldogsága, hogy legyen tudo
mása gyümölcsfái számáról; de ho~y annak tudomása nagy horderejti - az. elvitázhatlan tény. 

Hiszen ha az állana, akkor azt sem kellene tudnia a gazdának: hány birkája van. És még is, 
rosz kezelésre mutatna, ha valaki azzal dicsekednék: mikép nem tudja, mennyi birkáinak a száma? 
Már pedig nem egyszer egy jól termö gyümölcsfa értéke, fölér egy birka értékével ! .. 

Azon kérdésre tehát: ha vajjon van-e szüksége hazánknak is egy kimeritö, 
é v e n k i n t v a gy l e g a 1 ~ b b m i n d e n m á s o d é v b e n m e g j e 1 e n e n d ö - _gy ü m ö l c s é
s z e ti s t a ti s ti c ár a? Es ha igen, e sz k ö z ö 1 h e t ö - e a z? é s ki á 1 t a 1 s rr. i k ént? Erre 
legyen szabad felelnem; Jegyen szabad az igen tisztelt tagtársak becses figyelmét igénybe vennem! 

Elsőben is azon kérdésre : ha vajjon van-e szükség hazánkban egy gyümölcsészeti statisticára? 
feleletül csak azt adhatom : hogy igen. 

Igen is, szüksége van, nemcsak édes hazánknak, de ni inden rendezett, önálló. orsz~gnak ~rra, 
mikép tudja - mije van? Avagy ren~ezett gazdaságnak mondhatnók-e azt, melyben mm_den mgó bmgó 
jószág számba nem volna véve? - Es ezen mi - sokban elmaradt - hazánk volt eddigelé olyan rosz 
lábon álló gazdaság, melyben nem volt számba véve a gazdaság~ töke; minek az lőn szomorú. követke
zése hogy derüre borura fogyasztották kamattal egylitt a tőkét 1s. Onnan magyarázható elszegenyedése ! 

' Honi stn.tisticának lévén feladata, számba venni s kitüntetni a tőkét, melylyel az ország bír; igen 
természetes. hogy e hazában található minden nemesített gyümölcsfa is, mint azon köztőkének kiegészi
tö része, számba veendö. 

Számba veendő tehát: h á n y ne m e s i tett anya fa, hány te ny ész de vagy faiskola, s 
mindenikben -- válfaj ok szerint - hány nemesitett csemete létezik? - Továbbá: b o 1 li. z e tik ipar 
a gyümölcscsel? hol s hány aszalda van? hol készittetik bor (Ciedervein)? h o l 
é g e t te t i k pá 1 inka gy ü m ö 1 c s b ö l? Mind ezt kideríteni feladata a kérdéses statistic~nak. 

Ha már most a kormány, teendöit telj esitendö, úgy a gyümölcsfa tenyésztést, mmt az abból 
származó ipart: a selyemtenyésztést, a gylimölcsiizletet elösegiteni szándékoznék, kérdem: tehetne-e 
csak egy lépést is kellőleg - a gyitmölcsészeti statistica nélkül? - Valóban nem! .. 

De egyes lakosok is, mily nevetséges helyzetbe jutnak sokszor a miatt- Messze földről hozatnak 
45* 
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nemesitett csemetéket drága áron; holott ott van közelökben gylimölcstenyészde, de melynek létezése 
felől - gyümölcsészeti statistica nem léte miatt - nincsen tudomásuk. 

Ilyen statistica volna egy tükör, melyben úgy a szegény, mint a gyümölcsfadús vidékek vissza
tükröződnének. 

És miután a kormánynak nemes feladata, a jólétet terjeszteni a hazában, minden irányban; mily 
áldásos cselekvési tér nyílnék meg előtte e tekintetben is, - alkalma lévén egy részt a kopár vidékekre 
erkölcsileg hatni, s utat módot nyujtani nekik, elhagyatott meztelenségüket, tiditő gyümölcsfákkal elfed
hetni, illetőleg felékesithetni; másrészt a fabövelkedő vidékeknek segédkezet nyujtani termelvényeiknek 
értékesitésére. 

A volt helytartó tanács intézkedéseit nem lehetett párhuzamba hozni a magy. kir . felelős minis
terium intézkedéseivel, és még is, annak egyszerti parancsára keletkeztek Békés megyében az is or· 
szágutak mentében gyönyörü fasorok s az ez előtt kopár lapályon, melyen csak itt ott állott árván egy szá
raz kútágas, s melyen az utas a forró nap sütése alatt ellankadva folytatta útját: most gyönyörü fasorok 
diszlenek, melyeknek htivös árnyékában vidoran halad az ember kittizött czélja felé. Mondom az ez előtti 
kopárság eltüntével, egészen más alakot nyert a vidék, regényes t ájékká változván át. Ez történt külö
nösen Szl)-rvason, e sorok irójának lakóföldjén. 

Es ha az emlitett volt helytartótanács rá parancsolhatta a nagyobb községekre: hogy epres ker
teket s gyümölcsfa iskolákat alakitsanak, létesítsenek körükben ; hogy ne annál inkább saját ministeriu · 
munk, melytől méltán elvárjuk hasonló intézkedések még nagyobb mérvbeni valósitását. 

Hogy magas kormányunknak valóban is van komoly szándoka lendületet adni közgazdászatunk 
felvirágoztatásának: tanuskodik arról - mint már fentebb érintém - azon üdvös intézkedése, minél
fogva a földm. és keresk. ministeriumban - statisticai osztály létesittetett. De vaijon a termelés és gaz
dászat széles tere és fogalma mellett mennyi figyelem jut a gyümölcsészetnek, mint annak egyik ágának, 
azt mi alant állók nem tudhatjuk. 

Azért is tehát átmegyek tárgyam másik kérdésének megoldására : 
Eszközölhető-e s ki által és miként az ily gyümölcsészeti statistica 

hazánkban? 
Hogy eszközölhető legyen, arra nem szükséges egyéb, mint komoly, határozott akarat. Mert azon 

észrevételre, hogy kis államban, mint a például felhozott .Kis Würtenbergben könnyen eszközölhető ugyan, 
de nagy k1te1jedésü országban, mint a mi kedves hazánk - annak eszközlése vajmi sok nehézséggekkel 
volna összekötve: azt lehet válaszolni, hogy igen is, nehézségekkel fog járni; de ha azt veszszlik tekintet
be, akkor kérdés támad, melyik azon tárgy, melyik azon ügy, mely minden nehézség nélkül létesittetik? 
De a nehézségeket le kell küzdeni. Avvagy a marhatenyésztés számba vétele nincs nehézségekkel össze
kötve ? És lám azért még is eszközöltetik. 

Hogy pedig annak eszközlése is csak is a kormány feladata, kétséget sem szenved. -
Lenne pedig nézetem szerint annak valósitása akként eszközölhető: minden megyében volna a 

kormánynak egy közege, mely az illető község Elöljáróságának közremüködésével évenkint számba ven
né az egyes községekben létező gy tim öl e s fa te ny ész dé k e t s azoknak tartalmát; továbbá. a neme
sített anya fákat válfajaik szerint és a netán létező gyümölcstermelésböl eredő ipar v á 11 a latokat. 
S a mint hogy a marhatenyésztés számbavételére alkalmasabb a tél: ugy a gylimölcsfáknak, inkább ked
vező a nyár. 

•. Egyes községek tételeiből k!)letkeznék aztán megyei, - megyeiekböl, kerületiekből pedig országos 
kimutatás. 

Magán uton ily gyümölcsészeti kimutatás azért nem eszközölhető, mert legalább még most -
- hazánkban a kellő adatokat nem volnának hajlandók az illetök csupán barátságból ingyen kiszol
gáltatni; azért tehát kormányi parancs szükségeltetik itten, melynek bizonyosan eredménye is volna. -

Arra nézve pedig, hogy az egyes adatok hitelességgel birjanak, okvetlen szUkséges az ellenör
ködés, mely foganasittatnék a fent érintett megyei község által. 
. Azon netaláni ellenvetésre: hogy azt ily vállalat sokba fogna kerülni a kormánynak, legyen 

szerényen válaszolva: hogy a kormánynak legháladatosabb kiadása ~z, mely a nép javára s előmenete
lére történik s beléletének fejlesztésére és szilárdítására fordittatik. Es ily értelmti költség volna a kér
déses is. -

Itt tehát a kiadási kötelesség nagysága azért nem vétethetnék kérdés alá, minthogy az befekte-
tésre fordittatnék, hol nemcsak a töke nem veszélyeztetik, de sőt kamatot is hozand. , 

Magyarország nem maradhat - úgy mint eddig volt - csupán gabona termelő ország; mert ha 
a szomszéd országokban, melyek szinte kezdenek már nagyobb mérvben gabona termelők lenni, jó ter
més van, - mint azt az idén is jelentik a lapok - akkor mi it thon saját magunk gabonájában megfu
ladbatunk. - Kell tehát hogy más kiviteli ézikkje is legyen hazánknak és ilyen lehet többi közt - a 
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gy tim öl cs, melynek az éjszaki tartományokban - kivált a Kassa-Oderbergi vasut létesitése után 
- nem épen megvetendő piaeza volna. De gyümölcsészetünket fel kell előbb eleveniteni, miben a gyümöl
csészeti statistika nagy tényezőként szerepelne. 

A majdan kiállitandó statistikából, hogy annak kiható haszna legyen, minden egyes község egy, 
vagy több példányt akár ingyen, akár a kiállítási költségen - kapna, mely minden egyes polgárnak 
beletekintés s illetőleg hasznára fordithatás végett szabad szolgálatára állana. -

* * * 
Meglehet, hogy ezen szerény felszólalásom feleslegessé válik az által, hogy a m. kormán}'. az ily 

féle kivánt intézkedéseket már is megtette légyen, azért tebát bocsánatot kérek, hahogy oly valamit moz
gatok, a mi mar magától is mozog. De ha nem találna ugy lenni a dolog: azon esetre kérem az igen t~sztelt 
szakosztályt, méltóztassék felszólalásomat nem engedni a pusztában elkiáltott szóként elhang~~m: ha: 
nem, ha elöhozott érveim méltányosságra érdemesek, - indítványomat magáévá téve, a gyümolcsészeti 
statisticának honunkba való életbeléptetését - akár közvetlen innen, akár közvetve a Magyar Gazd. 
Egyesület révén a magas kormánynak ajánlani. 

Magyarország 
Békésmegye 

Szarvas város 
nemesitett gyümölcsfa kimutatása az 1868-ik évben. 

Magtokú Csontárok Beles 
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S A városban bent a kertekben. 
9 Az ó és uj szőlőkben. 

10 EzUst szőlőkben. 
11 Sirató és bereni szölökben. 
12 Körösparti szölökben. 
13 Valamennyi tanyákon. 
14/Macó érben. 
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A tenyész lovak bénasága. 

Dr. Szab6 Alajos, 

a pesti m. k. állatgyógyintézet igazgatójától. 

„Principiis obsta". 

Oly betegségre kivánom a tisztelt gazda közönség fig.yelmét irányozni, mely ez előtt hazánkban 
csak. ritkán fordult elő, s most azonban nagyobb mérvben kezd mutatkozni s már is nagy pnsztitásokat 
visz véghez; miért is ·a ló tenyésztésnek ezen ujabb ellenségét - értem a tenyész lovak bénulását, hűdését 
(Lahme der Zuchtpferde) czélszerünek tartom azon okból is megismertetni, hogy az ideje korán·felismerve 
ezen betegség káros következései elhárittassanak. 

A tenyész lovak hüdése alatt értjük a tenyésztésre használt mén lovak és kanczákon előforduló 
azon betegséget, mely lassank'ént növekvő átalános vagy részletes hüdés által, kivált a hátsó lába
kon, néha az ivar szerveken képzett fekélyek által s a nemi ösztön tartós izgatottsága által szokott mu
tatkozni. 

A tapasztalás szerint különös hajlammal birnak e betegségre a nemesített, elkényeztetett viszo
nyok közt nevelt, mértéken túl táplált, vagyis inkább hizlalt, munkára épen nem, vagy keveset használt, 
vagy ellenkezöl eg a burgonya s egyéb gumós növénynyel, főtt vagy leforrázott tápszeren felnevelt, szük 
és szellőzetlen istállókban tartott lovak. 

A bő táplálás által úgy vélekednek sok vér készill a testben s ez által, valamint a gumós növé
nyek élvezete által is a nőszvágy jobban felizgattatván , gyakrabban és igy mérték felett elégittetik ki . 

Előidéző oka ezen betegségnek főleg az ismételt és gyakori hágatás, mely az ilyen erélytelen 
állatoknál eleinte a gerinczagyat izgatja, az izgatást azonban csakhamar annak gyengülése és hüdés 
követi. 

Másik fő oka a különféle faju és vérmérsékü, szóval egymástól nagyon klilömböző állatoknak 
egymássali párositása. Mivel oly állatokon is mutatkozik ezen betegség, még pedig uagy kiterjedésben, 
melyek még nem párosultak, mint 2-3 éves csikókon, némelyek az okot más befolyásokban is, neveze· 
tesen a körlég lényegére nézve eddig ismeretlen állapotában keresik, holott azt az át örökölésből köny
nyebben lehetne meg magyarázni. 

Kór-kép. 
Elő sorolván az eddigi állitólagos okokat, lássuk már most, melyek azon jelek, melyekből e kór 

megismerhető. 
A csődörök a betegség kezdetekor feltünöen szomorúk, levertek s étvágyuk csökken, gyakrabban 

vizelnek., de csak kis mennyiségben s azt is fájdalmas nyögés közt erőltetve liritik ki. A test különféle 
részein a bőrön különféle nagyságu kör vagy tojásdad alakú beszürödések - az ugynevezett tallérfoltok 
- mutatkoznak, melyek ?-3 nap mulva eltUnnek és ismét más helyen jelennek meg. Hirtelen soványod
nak, vékonyuk be horpadt, hasuk karcsú, fclhuzódott, fiuuk gömbölyiiségét elveszti, az ágyékok. kiilönö
sen a keresztteli összeköttetése táján fájdalmas, néha oly nagy fokban, hogy a hüvelyklinkkeli végig simi
tás alatt az ily lovak annyira lefe lé görbülnek, hogy csaknem össze roskadnak. Ha az ily lovakat körben 
jártatjuk s hirtelen megállítjuk, a csánkban és a bokájukban annyira hátra bicsaklanak, hogy néha 
farra esnek. 
' A nősz ösztönük e mellett nagy fokban ingerült. A testök hátsó részének folytonos elsoványo
dása s a nősz ösztön tartós fokozása mellett a lovak vagy az átalános elg·yengltlés és kimerülés következté
ben vesznek el, vagy a további lefolyás alatt egyes részek hüdése vagy a taknyosság és bör féreg fejlő
dik ki. Némely esetben a betegség azonnal a test hátsó részeinek elgyengtilésével az ágyék in gadozásá· 
val kezdődik , mire az egyik vagy másik hátsó lába vagy mind a kettő is megbénul, vagy a fejen hiidések 
mutatkoznak, mint a fülön vagy az ajkon stb. s a hetegség mint im cnt emlitettlik, foly le. 

Néha, ámbár ri tkán a viszketegség (Juckkrankheit :) jeleivel kezdődik. Ilyenkor a lovak testük 
némely részének viszketése által ingerelve, a dörzsölödzés által bőriiket le horzsolják, mi által piszkos 
vérző fekélyek támadnak a megvastagodott és erősen meg dagadt bőrön. A lassanként szaporodó feké-
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Jyekhez, melyek néha még liszkössé is válnak, az általános elsoványodás, elgyenglilés és a hüdés tünetei 
c:>atlakoznak. 

A csődör_öknél, melye~en ké~őbb ~ hü~és ki!'ejlett, gyakran tapasztaltatott, hogy a vaszorájuk . 
megvastagsz ik, mrntha meg kövérednek, m1 az altal tamad, hogy a vaszora és a tök bor.ék kötszövete be 
sz~~:ö~ik és tulteng. Ha ez.en kövéredés a 8 éyesnél fiatalabb csödöröknél jelentkezik, vagy ha hirtelen ki
feJlod1k, az gyanussá teszi a lovat, hogy raJta a bénaság fog kifej lődni. Az ilyen csődörökkel ritkábban 
kellend hágatni, vagy az egész hágatási idény alatt öket a párzásból kizárni· ámbár néha ezen elővi-
gyázat sem képes ily csődört a betegség további kifejlésétöl megóvni. ' 

A herék §zintén szenvednek, azok fájdalmasak lesznek, megdagadnak s bennök szét szórt feké· 
1.yek ~áma~nak, ~ v.aszo_ra és a hereborék festeny~ helyenként el enyészik s az ily részek fehér pettyek 
es cs1kok altal tigns szm alakra pettyegetettek s fehér penészszel vannak be vonva. 

Ezen kórjele~en k~vtil néha a him tagon _fekélyek jelentkeznek, melyek vagy vizhólyagcsás, vagy 
mélyedett szennyes fenekű duzzadt rongyos aJkú fekélyek s a tapasztalás szerint a párzás által a kan
czákat is befertöztetik s az ugynevezett fekély járványt (Chankerseuche) de nem a htidéskórt idézhetik 
e.~ő. E~en fekélyek a hüdéskórnál legtöbbnyire hiányzanak, csak ritkán vaonak jelen s igy a hücléskór 
tuneteihez nelII; tartoznak, hanem ezzel szövetkezve fordulnak néha elő. Némelyek tévesen azt hiszik, hogy 
~ hüdéskór mrndég ezen fekélyektől származik s azt állitják, hogyha a tökéletesen egésséges csödör 
ily fekélyekben szenvedő kanczát meghág, a csődör himtagján ritkán ütnek ki a fekélyek, hanem a fer
töztetö anyag felszivódván, a csődörnek előbb a vaszorája és a hereborékja dagad meg, mi által a hímtag 
a vaszorából ki lóg s később több hónap, sőt néha egy év mulva jelentkeznek a bőrön a karika beszlirő
dések, mire azután a többi tlinetek fejlődnek ki. Kivátt a katonai orvosok. osztják ezen balvéleményt s a 
mi magyar kanczáinkat okozzák ; holott elfelejFk, hogy hazánkban ezen betegség a kincstári méntele
pek behozatala előtt csaknem ismeretlen volt, és hogy továbbá nem a legtökéletesebben kifejlett csődö
rö.kkel hágatnak Magyarországban, mert a javát az örökös tartományokba k.lildik, néklink pedig - mint 
mrndenben, - ugy ez esetben is a kevesebb értékű selejtes méneket adják, melyeknek alkotásuk a mi 
kanczáinkétól nagyon el lit. E szerint egy részt az oktalan vérkeverés, más részt a csődörökre felligyelő és 
magukra hagyott lelkiismeretlen lovászok az oka, kik jó borravalóért a reájok bízott csődörökkel, erejö
kön tul hágatnak, s azokat ekkép megerőltetik. A hágatási jegyzőkönyvekből természetes, a hágatás 
nagyobb számát nem lehet kisütni, mert akkor a hágatásért járó dijt is át kellene szolgáltatniok, a ren
des szám tehát be van igtatva és ez nem rontván meg a csődöröket, hanem a renden kivüli hágatások, 
melyekért a dij a káplár uram zsebébe foly, ezek tették egy részt tönkre a kincstári méneket. 

Leírván a hlidést a csődöröknél, lássuk, miként fejlődik ki ezen betegség a kanczáknál. 
A kanczáknál első kórtlinetül a mérték feletti sárlás mutatkozik, mit az által lehet megismerni, 

hogy az ily kaoczának pérája folyton villámlik, több nyákot választ el, mi által nem ritkán hátsó czomb
jai a csánkig nyákosak, szemérem ajkai dagadtak s gyakrabban vizel, meg bágatván nem fogamzik. Ezen 
sárlás csak akkor tekinthető a kezdődő büdéskór jelének, ha hosszabb ideig tart s ha egyuttal az ágyék 
tájban a fájdalom és a test hátsó részeiben gyengeség áll be. 

Az ily kanczák a csánk és bokájukban bicsaklanak, ugy mennek, mintha mankón járnának s hát
só lábaikat erőltetve s lökve nyujtják ki; némelyek ilyenkor a löké:s által az egyensulyt elvesztve, ledül
nek és csak némi pihenés után képesek csak ismét felkelni. 

Ezen kó1:jelek folytonosan fokozódnak, mig végre a kanczák nem képesek többé a hátsó lábukon 
állni. Ezen időben gyorsan soványodnak, vékonyaik és oldaluk be horpad, hasuk összefűződik, bordáik 
kiállanak, lapoczkájuk és faruk elsoványodik, czombjuk fogy s ivelt, végre nem képesek többé felkelni s 
a folytonos fekvés által, testUk kiálló részeit felhorzsolják. Néha. az egyik vagy másik fülüket, a mellső 
vagy hátsó ajkokat hüdés éri s vagy az átalános ki merű lés folytán vesznek el, vagy a senyves bántalom 
miatt taknyosság vagy bőr féreg fejlődik ki s e miatt ki irtatnak. 

A kanczáknál is mutatkoznak a nemző része takhártyáján fekélyek, még pedig gyakrabban mint 
a csődöröknél. Ezen fekélyek vagy közönséges hurutos vagy rostonyás jelleggel bírnak s a hágatás. 
alatt a csődör hímtagját be fertöztetvén, alkalmat nyujtanak annak befekélyesitésére. 

Az elörebocsájtottakból kitünik, hogy mindezen kó1:jelek a gerinezagy szenvedésétől feltételez
tetnek s a nagyon felizgatott nőszvágy, az elsoványodásnak lassanként jelentkező tünetei, az izomgyen
geség s végre a beálló hiidés a gerinczagy bántalom következményeinek tekintendők. 

.A nemző részeken mutatkozó fekélyek részint a mértékfeletti izgatástól a párzás alatt, részint a 
beálló gerinczagy-hlidestől támadhatnak s mint más hurutos vagy diphtheritikus fekélyek átalában ugy 
ez.ek is más állatokra át szállíthatók i miáltal az ugynevezett bujasenyves betegséget idézhetik elő, de sem
miesetre. sem a hűdést, mel!lyel némelyek gyakran összetévesztik s hibásan egy és ugyanazon betegség
nek tart.iák; mert a hüdés Jelen lehet, a nélkUl, hogy a fekélyek lettek volna jelen, s viszont ellenkezőleg 
lehet a fek.élykór jelen hli<lés nélkül. 
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A hüdésben elesett vagy kiirtott lovak bonczolatainál az átalános elsoványodás és vérszegénység 
mellett a legtöbb esetben az agyat és a gerinczagyat átnedvesitve, a gerinczagy pókhálós és lágy kérét 
homályosnak és dagadtnak, s néha ezen hlivelye~ben tetemes mennyiségű savót találunk. A hüdött.!ábak 
nagy idegágak mentében a kötszövetben többnyire tetemes besztirödések sárgás kocsonya alakú knzzad
mányokkal mutatkoznak. 

A cs6dörök vaszorájuk és here borékuk kötszövetében savós besztlrődéseket, a here hlivelyes 
hártyáját megvastagodottnak, az ondó zsinóron és heréken kis fekélyeket; a kanczák péráján szintén 
fekélyeket és nagy fokú hurutos jeleneteket találunk. 

A senyves állapot kifejléséhez és szövevényességéhez képest mutatkoznak a taknyosság, börfé
reg .:1. ttidőglimők és genyedés által okozott változások is. 

' Lefolyása ezen betegségnek néha nagyon heveny, ugy, hogy a lovak nehány nap alatt elhullanak, 
legtöbb esetben azonban hosszan tartó, s Lta a beteg előbb nem irtatik ki, hónapig söt éven túl is .elhúzódik. 

A jóslat nagyon kedvezőtlen s legfellebb is csak a kezdődő beteg8égnél és ilyenkor is csak ritkán 
"'yógyitható · a mint azonban a htidések beállottak, semmi remény nincs többé a gyógyuláshoz. 0 

A rr:.egóvás a szorgos kikerülésében áll mindazon okoknak, melyek gyanusak ezen betegség elöi
dézéséröl, ktilönösen figyeljünk, hogy lovainkat természetszerüen növeljtik és ápoljuk a gyakori hága
tást korlátozzuk s a tökéletesen nem egészséges vagy gyenge lovakat zárjuk ki a párzásból. 

Gyógyitása a fejlődő vag~ már kifejlett hi~~éskórn~k nagyon ~étes. A csödöröknél ~ kezd?dő 
bántalomnak a kiherélés által véhk némelyek eleJet venm, azonban UJabb tapasztalatok szermt az ily
kép kiherélt lovak másfél év legfelebb két év mulva mégis elvesznek. 

A szállékony izgató és erős bedörzsölések, a hát és ágyék csigolyák mentébeni izzó vasnak alkal
mazása keserű és fűszeres szereknek beadása, kámf'ornak és ebvészmagnak, jód és vaskészitményeknek 
stb. ha~znál!l-ta , vizzuhany fürdőknek alkalmazása a hátgerincz tájra, valamint a körfoltoknak kü
lönféle szerekkel bekenése nagyon kétes, többnyire minden eredmény nélkül maradt. 

Ha a himtagon és a pérán fekélyek mutatkoznak, az ily lovak a párzásból sz igoruan kizárandók, 
mert a befertőzés által a fekélyeket tovább terjesztik. 

A tenyész lovak ezen bántalmának megismertetéséböl kitünik, hogy az sokkal veszélyesebb, mint 
némelyek hinnék, és hogy mindent el kell követnünk e baj meggátlására. 

Elismerte ezen kórnak veszélyességét a zitrichi nemzetközi állatorvosi congressus is s azt hatodik 
tanácskozási tárgyul ttizvén ki, annak előleges megvitására és javaslat készitésére Earmes, Müllner, Seif· 
mann, Zlámál Vilmos és Szabó Alajosból álló bizottmányt küldte ki, azonban az ezen tárgy előtt kitüzöt
tek az egy hétig tartó tanácskozmányokat annyira igénybe vették, hogy az értekezlet eloszlott a nélklili 
hogy ezen hatodik tárgyról szóló bizottmányi jelentés felett tanácskozhatott volna, azt a legközelebbi 
1870-ik évben Brüsselben tartandó congressusra halasztotta. 

A földmívelési ipar és kereskedelmi m. k. miniszterium indíttatva érezvén magát a tenyész lovak 
közt előforduló bénaságnak jelenleg gyakrabbani előfordulása által, kieszközlé, miszerint a kincstári mén
telepekröl ezen betegségben szenvedő hágó mének a pesti m. k. állatgyógyintézetbe k1ildessenek ezen be
te,,.ségnek tanulmányozására s kisérletek tétele végett. 0 

Ezen intézkedés folytán f. é. junius 16-tól máig 9 mén ló ktildetett be az állatgyógyintézetbe. 
A kísérletek eredményéről nem mulasztandom el annak idejében a t. közönséget értesíteni; ad

dig is bátorkodom a fennebb közlött óvszabályokat becses figyelmükbe ajánlani s egyszersmind lennének 
szivesek velem közleni : 

Valjon azon vidéken előfordul-e ezen betegség és mily mérvben, mily faju lovak közt, mit tarta
nak ott előidéző okául ? valjon előfordult-e oly lovakon is, melyek még nem párosultak, mily óv és 
gyógymódot szokás ott alkalmazni és mily eredménynyel? . 

Hogy a tapasztalat és kísérletek mezején szerzett tanulmányozás folytán a hazai lótenyésztéslin
ket fenyegető újabb csapást elhárithassuk, mire annál is inkább törekednünk kell, mert mint a.z ismerte
tésemből kitünik e betegséget még eddig nem tudjuk gyógyítani s igy azon legyünk , hogy legalább ele
jét vegyük, mint

1

a latin közmondás tartja „Principiis obsta sero medicina paratur" szóval jobb előre gon
doskodni, mint utól buslakodni a veszteségen. 
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Állattenyésztésünk érdekében. 

Dr. Szab6 Alajos. 

a pesti magy. kir. állatgyógyintézet igazgatójától. 

Hazánk kiválólag mezei gazdászatra lévén utalva, ennek egyik föágát az állattenyésztés képezi. 
Az állattenyésztés fontosságáról - közgazdászati szempontból is - már mindenki meg van győ

zödve s igy feleslegesnek tartom annak bebizonyitásával a t. közönséget terhelni. 
Ezen általános meggyőződésnek daczára az absolut kormány alatt vajmi kevés történt hazánkban 

az állattenyésztés előmozdítására, és ez legnagyobb részt a fonák intézkedések által meghiusitá a jó sikert. 
Vessünk csak egy pillanatot lovaink tenyésztésére s fájdalommal fogjuk tapasztalni, hogy az ed

dig követett rendszer az államnak nem csak tetemes kiadást, hanem az országnak ~agy kárt is okozott: 
mert az élettani szabályoknak meg nem felelő meggondolatlan vérkeverés :iltal odajutottunk, hogy ma
holnap a hajdan jó hirben állt tiszta telivér magyar fajú ló a ritkaságok közé fog tartozni hazánkban. 

A legnagyobb ideje volt, hogy a magyar kormány átvegye a méntelepeket s bár csak az állam rné
neseit is mentUl elébb átvenné. 

A szarvasmarha, juh és sertés tenyésztése Ugyében az intézkedések csak a ragályos .betegsége~ 
elleni óv- és rendőrségi szabályok alkalmazásában állottak, de az okszerű tenyésztés elömozditásában m1 
sem történt. · 

Az óv és rendőregészségi szabályok ha még oly tökéletesek is, mindaddig csak papiron irt ~a
laszt maradnak, mig a törvényhatóságok nem birnak oly ~p.ecifikus közegekkel, kik a bet~gségeket ide
jekorán felismerik azoknak kitörését, elhárítását, vagy elfoJtását legfőbb feladatuknak tartJák. 

Ily közegek a megyei, illetőleg a ke~ületi, já1Yisb~li vagy községi t~s~ti állat01·vosok. „ • 

Hazánkban 1853-ig, csaknem mmden megyeben volt megyei allatorvos; bekovetkezven ez idö
ben az uj szervezés ezen állomások állitólagos költségkimélésből megszüntettek. 

A tapaszta
1

lat azonban bebizonyitotta, miszerint az nem költségkimélés, hanem az országra való-
ságos károkozás volt. . . . -

Ezen id őtől fo"'va a lovak közt a taknyosság, a bőrféreg, a gyanus mmgy, a rüh stb, a szarvas
marháknál a száj és kÖrömfájás, a lépfene nagyobb mérvben uralkodik és a mezei gazdák isten ostora a 
keleti marhavész - egyre sújtja szegény hazánkat. . . . 

Hiteles statiszti.kai adatok szerint, melyeket én a magyarorvosok és természetv~zsgalók p~zsony1 
évkönyvében közlöttem, az ország milliók és milliókban. károsodik és„ adózó képessé.g~ is ez ált~l fog~. 

Felhmervén ezen tetemes kár egyik okát, s v1sszanyerv~n on ~endelkezés1 Jogunk.at, itt az idö, 
hogy a megyék, kerületek, községek az 184S·dit~i gyako1;latra v1s~za.tervén,, az állatorvos1 állomásokat 
visszaállitsák s a hol az időben nem lettek volna ily á.llomasok , ott Jelenleg UJakat szervezzenek. 

Miután azonban a megyék és kerületek Üsztviselőik fizetését ~e111 vethetik ki mi?t a~nakelött~ 
s a költségeikre megkívánta.tó összegeket a kormány utalványozza és 1gy a kormány s 1llet.oleg az 01 -
szággytilés beleegyezése nélkül az állatorvosi állomások sem szervezhetők ; ~s . . . . . 

Miután az 1869-ik évi költségvetés az országgyiilésen még nem kenllt targyala.s alá. es .'.gy meg 
megszavazva nem lévén van idő ezen álJomásokra szükségelt pénzösszegeket az J 1:Hi9-1k évi koltségve
vetésbe felvenni: . . . . . . 

megvagyok győződve, hogy az országgylilés és a be~ligy és .kö1gazdaszati i;rnmszter urak egető 
közszükségletet pótló s a megyei gazda közön.ség h~lás ehsmeréseve~ találko~ó i.nt~zkedést te~znek, 
ha a közvagyonosodás és védeszközök szempontJából is az életbe vágó allategészség1 hgyet felkaiolván 
annak egyik föt.ényezőjét, . 

a tiszti állatorvosokat, mentül előbb visszaállítani s illetőleg szervezni és az erre megk1vánta-
tó összeget az 1869ik évi költségvetésbe felvenni méltóztatnának. . . . 

Miért is ezen ügy elömozditása végett, a magyar orvosok és termeszetv1zsgalók ezen nagygyü~é
séből az országgyiilésltez és az emlitett két miniszter iirhoz intézendő kérvénynek feltm;jesztését vagyok báto1· in-

dítványozni. . . . . . 
Az országgyUlés az erre megkívántató költséget nem fogJ:1' meg~agadm; mert ha~ tiszti allatorvos 

egy évben 1 O darab lovat vagy szarvasmarhát ment meg má~: is ~1 lesz erdemelve a. ~~etese ; - a meg!ék 
és kerllfotek pedig az országgyülés és a m. kormány ezen bolcs mtézkedését csak örommel fogadandJák. 

Magyar Orvosok és Természetvlz;gálók Mu11kál:1tai. 46 
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Az augusztus 26-án tartott 2-ik ülés jegyzökönyve. 

1. Felolvastatván a tegnapi napon, u. m. aug. 25-ikén tartott 
szakgyiilés jegyzőkönyve 

2. Elnökül ezen gyülésre is Gr. Szapáry Gyula közhangulag el
választatott. 

3. Dr. Er.itz Ferencz szabadon értekezett eddig itt tett észlelése s 
tapasztalata ut~n Eger _városána~ szőlöi;zetéröl, kiemelvén azon szőlőfajo
kat, melyek a h1ret1 egn bort adják, u. m. lúdtalpu, keresztes és kerekleve
lű kadarkát, továbbá a kezelési és szölőmirnkálási módot. 

E közben gr. Szapáry Gyula elnök, mint azt megválasztatásakor 
nyilvánitá, hogy miután, ő _neki más szakosztályokban is mint küldöttségi 
tagnak kellvén részt venm, magát az elnökségben felváltatni kéri; Tllire 
elnökül Martonffy Károly közakarattal megválasztatván 

Hitelesittetett. 

_ . . .. Az eluöki teendőket folytatta. 
U gyszmte dr. Gerlóczy Gyula is, mmt szakosztályi Jegyző, ha

sonló okból magát a további jegyzői teendőktől felmentetni kérvén 
További tollvivéssel Jancsovics István bizatott meg. 

Erre dr. En~z. Ferencz a megkezdett értekezést tovább folytatva, 
élénk :figyelemmel k1sértetett a szabatos és érdekes elöadá.s. Miután pedig az 
idő jó előre haladt volna; s miután többször tisztelettel emlitett értekező 
észleleteit e téren gyarapitani óhajtja: értekezését a helybeli bor és pincze
kezelésről a holnapi ülésben folytatni igéré. Hozzászóltak e tárgyhoz: 
Szalay József, Fekete Károly, Fülöp József, Dr. Málnay Ignácz s mások. 

Ezen értekezésre hozandó határozat hozatala a holnapi ülésre ha
lasztatott. 

Martonffy Károly, 
szakosztály elnöke. 

Dr. Ji'ekete Károly, 
Fülöp J6zsef, 
Major J6zsef, 
szakosztályi tagok. 

Jancsovics István , 
jegyző. 
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·.Az Augusztus 27-én tartott harmadik ülés jegyzökönyve. 

1. Martonffy K}íroly a tégnapi ülés egyik elnöke megnyitviín az 
ülést: 

A jegyzőkönyv hitelesitése után e mai Ulésre elnökül ismét ő 
közakarattal megválasztatott. 

2. Hevesmegye é!-1 a JászkerUlet gazdasági egyesülete által rende
zett gazdászati- állat- termény- és iparkiúllitás megtekintésére Perl a k y 
Károly elnöklete alatt, e következő tagokból álló bizottmány küldetik 
ki: Gr. Szapáry Gyula, Martonffy Károly, Dr. Entz Ferencz, Dr. Málnay 
Ignácz, Dr. Fekete Károly, Major József, Lipcsei Péter, Dapsy Vilmos, 
Fülöp József, Jancsovics Imre, Hunfalvy Pál, Dr. Gerlóczy Gyula, Tót 
Imre és Dr. Szabó Alajos 

Eljárásáról teendő jelentésének Dr. Gerlóczy Gyulához, mint az 
egyetemes bizottmányok közjegyzőjéhez való beadására utasittatván. 

3. Dr. Entz Ferencz a tegnapi napon kezdett értekezését Eger város 
borászatáról folytatván, ma különösen a bor és pinczekezelésról tartotta 
érdekes előadását. 

A nagy érdekeltséggel hallgatott, s több tagtárs érdemleges meg
jegyzéseivel kisért értekezés szakosztályunk által az évkönyvbe való fel
vételre érdemesnek találtatván, az a közgyűlésnek figyelmébe s pártolá
sába ajánltatui határoztatott. 

4. Az első - Aug. 25 én tartott- üléRből, annak harmadik pontja 
határozata szerint a Martonffy Károly tagtárs által a selyemtenyésztésről 
tartott fontos értekezés folytán kiküldött bizottság azon véleményét, hogy 
ezen. értekezés azon hozzáadással: hogy a népnevelők a selyemtenyésztés
ben is oktattassanak, s melynek foganatositására a közoktatási miniszte
riumnak is ajánltassék, elfogad1rnd6nak vélvén, a bizottság jegyzője Dr. 
Gerlóczy Gyula élőszóval adván elő, 

A véleményt az ülés is osztván, Martonffy K. értekezése az év
könyvbe felvétetni, s a közgyülés :figyelmébe ajánltatni határoztatott. 

5. Ezen jegyzőkönyv az tilés tartama alatt szerkesztetvén felolvas-
tatott s helyben hagyatván 

Kelt Eger városában Aug. 27-én 1868. 

Martonffy Károly, 
szakosztá lyi elnök. 

Dr. Gerl6czy Gyula, 
szakos>1t. tag. 

Bitelesittetett. 

Jaricsovics István. 
jegyző. 
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E g e r b o r v i d é k e. 

Dr. Entz Ferencztöl. 

Eger ~orvidéke a Mátra keletre fekvő hegyein és dombjain terii.l el, koszorúban foglalván körii.l a 
várost, mely mmtegy ezen bortermelő hegyek közepén a völgyben foglal helyet, átszelve az Eger vizétől. 

A kőzet ne.mek~ melyek _málladéka a bortermő talajt képe~i, Eged hegyen háromféle, úgymint a 
Jura m?sz, num~uht mesz, a~ ?h.g~.cen és neogen ~gyag. mely~k itt még csak törmelék, mig az Eged 
alatt delre elterulő gyenge leJtösegu Sik hegy talaJában az emhtett 3 féle mészkőzetek porladékával dús 
nyirok föld szerepel. 

Terii.letre nézve, művel Eger saját határábán mintegy 4000 catastralis holdra rugó szőlőt, és a 
szom.széd?s _Borsod megye ~atárában. ~Ur~Hbelől 1000 holdat. Mindezen szőlők termésének kitünősége fö 
alapJát ~eszrnt .~zon védet~seg~e~ talalJa fe l, melyn~l fogv~ magasabb hegyek mint közelebbről Eged, tá
volab_brol a Bukk hegyseg vedrn. észak és kelet felől, m1g a Sik begy, mely gyenge lej t őségben dél felé 
e~te_rülvé1;1 ~ ~agaslatok ~édelme alatt az egri terménynek legjavát szolgáltatja; részint pedig a talajnak 
kitünő mmősege, mely mmt a meszes és trachyt szerű alakulások porladéka agyag és mész tartalmában 
a szőlőtőkének ezen kiváló minőségű tenyész helyet adj a . 

Hogy ezen kedvező helyzet és talajbeli körülmények a szőlővel beiHtetett dombok különböző 
fekvésével és hajlásával, valamint a földvegyület nagyobb vagy kisebb mértékbeni változásával szinte 
elváltozik, a termény mennyi- és minőségi klHönbféleségének okát szolgá ltatja. 

De ha eddig az egri bor jó hírének két okát érintettuk, számba kell venntink a harmadikat is 
melyet. a ~e~ete k~darka faj majdnem tiszta ültetvényében találunk fe l; mert jóllehet magyarország vala~ 
menny~ vor?s b?r3:n~k. nrers anyagát a kadarka képezi, itt azt veszszük észre, hogy ezen ős magyar faj 
~g~r v1dé~en k1feJl?~~s~n.e~ lehet~ l~g.~öké_letesebb fokát érte el. Kadarka ugyan az egri ültetvény, de 
esz1e~~~m. annak k1~eJlödese?en !•ülönfele fokozatokat, melyek a kadarka alakzatának ezen kifejlődésé
ben kulonös változvanyokat is kölcsönöznek, és azért különbözteti meg az egri szőlész a következő ka
darka változványoki>.t : 

1 sz.~r. A lúdtalpú-, ?reg kada1:ka-, ké~ kadark'.1; lúdtalpúnak nevezi a lúd talpához basonlitó 
levele után, oreg kadarka azert, mert mmd fürt.Jében, mrnd annak egyes szemeiben nemcsak nagyobb 
~lakra, hanem. bel~r~~kére nézve is kitunőbb. Ez azon egri változvány, melyet minden szőlős gazda leg
mkább szapontam torekszik, és mely a legjobb hirü szőlőkbe n majdnem kizárólag fordul elő . 

. 2-szor. A keresztes leve_lü, nevét nyerte levelei karélyainak mélyebb bevágása után, némelyek 
szennt valamelyest korábban énk a többi kadarka változványainál. 

3-sz.or .. Kerek levelű: Leveleinek alakja után igy elnevezve. Ezek az egri jele s változványok. 
A többi, melyeket a ,Jóra törekvő szőlős gazda kiirtani iparkodik, a következők: 

.. . , l_-s:1.ör. A. kordo~á~yos? gor?.II!?a, ránczos, ha~·?gos zöld, dur~a szövetű és levele hátsó lapján fel-
t?nő szőrös volta a ltal tumk fel; faJaban, mely búJan tenyész, öh erejét, miglen fürtjei hitványak és 
ritkábbak. 

2-or. '{Pjfeles vfrágú, finom sim <1, fénylő, kerekded levelű, igen bizonytalan termésü. 
. .3-or. Ege~ő kadarka, dúsan virágzik, de midőn szemei serét nagyságot r rnek el, megfeketedik 

termenyet elhullat,Ja„ vagy ha tovább növeli, már fejlődésében i::zá radásnak indul és ugy látszik fürtje; 
mintha leégett volna. 

E k ét utóbbi változványban inkább a kadarkának 1. óros eháltozását vé·ljük tekintbetn i. 
A kordovány buja fabajtásánál fogva talán hosszú met ·zés után jobb termésre is volna szo-

ritbató. 
. A kadarka után találni meg az egri szőlőkben a feketék közt talán 2-3 perrzentnyi meny-

ny1ségben 
1-ször. Fekete Fmnlwst, mely nagyon basonlit a Budán divatoz<'> apró frkcté hcz, de a mely az 
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egri szerencsésebb tenyészeti körUlmények alatt fel nemesedvén mind termékenységre, mind klilső alak-
jára a maga nemében valami jobbat mu:at mint Budán. ' 

2-<•r. Ráczfekete. itt czigány szőlő, a kiirtandókhoz tartozik. 
Miután a fentebbiekben az egri szőlők fő ültetvényének fajbeli vázlatát adtuk volna, meg kell 

emlitenltnk, hogy a gyéren előforduló fehér fajok közt a következendők érdemlenek felemlitést. 
1-ször Fehér Frankus, Budán és vidékén Bálint, aprófehér, Arad vidékén Aprafer név alatt isme

retes, itt bőtermő, klilső alakjára is többet mutató mint Budán, jókor érő. 
2-or Fehér Gohér = bajor. 
Ezeken kivül különféle csemege fajok, és imitt amott némely borfaj is egyes példányokban elő

fordulnak u . m. 
Pankota kövidinka. Rózsa szőlő -=- vörös dinka. Por lugi:;i, mefy it t nagyobb mérvű elterje-

dést érdeu1elne. Juhfark. Furmint. Ruruolya -=- spanyol malozsa. 

:Nlívelési mód. 

Egerben és környékén őszszel a szőlötőt be szokták födetni, azaz a két szőlösor közt ék idomra 
halmozott földdel a tőkéket és a szőlő vesszők alsóbb részét betakarják, ezáltal részben arra törekesznek, 
hogy a s ~ őlö vesszőket, illetőleg azok rligyeit a megfagyástól megóvják, részben a földet forditván, a téli 
fagy azt jobban porhanyitja. 

Tavaszszal első munka a nyitás, kitakarás, a szőlő tőket a földtől megtisztítják s a földet a sorok 
közt gerincz alakba (bakhát) felhalmozzák, tavaszszal mindjárt e munkához látnak, mihelyest az idő és a 
fö ldnek ~zikkadtsága azt megengedi. 

A nyitás után azonnal a metszés következik, és pedig az uralkodó kadarka faj természetének 
megfelelő rövid metszés van használatban. Azonban az erősebb tőkéken csapokat is hagynak s pedig 
3-4 szemre. Azon vesszők, melyek üres helyek beültetésére száovák, nem vágatnak le. 

A metszés után a szőlő tőkék szaporításához fognak, és ez történik sima és gyökeres vesszők , 
illetőleg porhajasok kiültetése, homlitá~ = bujtás, buktatás és döntés által. 

A sima vesszőt többnyire egészen üres földbe ültetik és pedig furt lyukakba, több jelesebb gaz
dák 2- 'l 1/ 2' rigolozott földbe 3' sorköz és 2-4' tőkeközi távolra ültetnek. 

A porhaja~ -= porbujtás a vesszőnek ideiglenes lehuzása a bakhátba gyökereztetés végett. Le
rakni porhajtásra. Homlitás, homlitani .= bujtás bujtani. 

Mind a porbajast, mind a bujtást, úgy tökéjöket is 2' láb magas 1" hüvelyk vastag gyalog fenyű 
karóval látják. el, melyeknek 1000 körtilbelül 2 frtba kerül. 

Buktatás, (lebuktatni) alatt értik egy tőkének eltevését 2-4 tőre. . 
Oly tőkéket, melyek inganak, az egri kapás nyelvén "megkotyogósodtak" ha elég erős vesszeJök 

van, szintén lebuktatnak. - Döntés alatt egész soroknak letevését értik. 
Mindezen műveleteknél trágyázást nem alkalmaznak. 
Homlitani, porhajasra lehuzni, ugy dönteni mint buktatni leginkább csak akkor szeretnek, ha a 

rtlgyek fakadnak, s ezen munkálat néha május 15 utánig is eltart. 
Május második felében a szőlőt mélyen felkapálják, melyet első kapálásnak neveznek. Junius hó

ban, midőn a vessző már megerősödött és törés nélkül hajlítható, részben még virágzás előtt törekesznek 
megkötözni, a midőn az 2' vissza töretik csupán a szaporitásra szánt hagyatik épen. Egerben és környé
kén az úgynevezett hónalj kitörés vagy választás, válogatás, gyomlálás, (jaten), nem ismer~t~s . Dr. Fe
kete tett ez irányban kisérleteket és pedig az egyik soron a tőkéket megválogattatta,_ a mas1kon nem_, s 
ugy tapasztalta, hogy ama sorok a következ i\ évben silányabb termést és fát adtak mrnt emezek, a mi a 
kadarka fajból megmagyarázható, mely igen csekély bajtásu. 

Kötözés után j!loius végén vagy julius elején a második kapálás következik, és augustus végén 
vagy september elején, midőn a szőlő már tarkulni kezd, a harmadik kapá lás, melyet érés alá való kapá 
lásnak is neveznek. 

Ez utóbbi kapálás előtt igazgatnak az asszonyok, és pedig a kibomlott vesszőket összekötik , 
részben a földet érő fürtöket vagy a vesszőhöz, vagy a tökére felkötik. 

Szerszámaik kapa, orto = : irtó kapa, metsző kés. . 
Kapájok kerek 10" átmérőjű, nagy vastag, nyele 3' és egyenes s a kapa lapb?z 35° ~zögben h::i.1 -

litva, a n11111kálás vele igen e.őre, derék szögben meghajolva történhet és mélyre nrm igen hat. 
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Orto = irtó kapájok 3-4" széles, metszö késök sarló alakulag meg hajlott, hátán baltácskáv~I 
ellátva. 

Tulajdonképeni trágyázás Egerben nem történik, részben mert igen költséges volna, részben 
okul adják, hogy a trágyázott szőlő bora sokkal gyengébb és silán~abb. Trágya helyett földelést h~sz
nálnak és pedig részben sank gödrökben fogván fel az esö elhordta JÓ porhanyó földet, részben televeny 
(erdei és gyepszin) földet hordatván. Ezen munkálatot leginkább tavaszszal april IBájus hónapok
ban végzik. 

Egerben és környékén sem sima sem gyökeres vesszők nem jönnek kereskedésbe, sem a külke
reskedésbe a szőlő mint gytimölcs nem adatik. 

Eger vidékén a szőlöt "hasáb"-okra =tábla osztják, a hasáb ismét csatornákra= (visa, Budán 
john) oszlik. Két sor közti földet = sorköznek = (bakhát) nevezik. 

A szőlőt sorszámra becslik, körül belül 200 sor esik egy catastralis holdra? egy sor ára 1-5 frt. 
- A termékenység átalában 15-20 akó egy catastralis hold után, vannak azonban gazdák, kik részben 
kedvező fekvésű, részben dusabb talaju szőlejük, de még inkább fáradhatlan szorgalmuk és iparuk által a 
termékenységet még nagyobb fokra is szaporítják. - Eger ·környékén buzatermő föld nem találtatik be
ültetve. - A napszám rendesen 30-70 kr. 1868-ban 40-120 kr. bor, pálinka és tartás mellett. 

Szüret és borkészités Egerben. 

A szüret rendesen october elején veszi kezdetét. Közönséges gazdák megszedik minden különb
ség nélkül egyszerre mind a fehéret, mind a feketét, kasté lyosat (schiller) csinálván belőle, mely az utób
bi években nagyobb kelendőségnek örvend; de a haladók nem csak hogy a fehéret a feketétől elktilöni
tik, hanem külön szedik még a feketéből is a jót. Az összecsomaszolás vedrekben történik meg a szőlő
ben, és a törkölyös must lajtokban, itten törkölösökben szállittatik he a városba, a hol minden leszemelés 
nélkül a káczikba kerti!. Vannak egyébiránt olyan gazdák is, kik minden összecsomaszolás nélkül haza 
szállitják és 24 óráig kádakban felhalmozva, az utóérésnek átengedik. A haladók szőlő őrlőkben zuzzák 
le a termést és a nélkül, hogy azt lezsurmolnák, erjesztetik meg, indokolván ezen eljárást avval, hogy len
gyel vevőik a fekete borban egy kis fanyarságot szinte megkívánnak. 

Az erjesztő kádak Egerben a kapásoknál csak közönséges széles száju kádak, csupán a rendezett 
gazdaságokban használják a káczit, vagyis sziikebb száju magasabb kádat, mely náluk rendesen 100 és 
még több akót is foglal. 

A beállt zajos erjedés alatt eszközlik a feltóduló törkölynek alásülyesztését, hol nagyobb, hol 
kisebb gonddal s vannak olyanok is, kik azokat gyakrabban a leeresztett musttal meg-megöntözgetik. A 
zárt erjesztés Egerben sehol sincs szokásban, miután az több gazda állítása szerint náluk valami különös 
eredményt vagy hasznot nem mutatott. 

A bevégzett zajos erjedés után hordóra kerül az uj bor, mely hordó itt rendesen 3-3 akós. Ela
dáskor mindig ilyen két 3 akós hordóra történik az alku, ily egypár hordó bornak ára változik 40-80 
frt közt. A termés mennyiségét a nyert hordók számával szokta az egri boros gazda kifejezni. Az erjesztő 
káczik nyílása rendesen pléh rostélylyal lévén ellátva, meglehetős tisztán kerül le az új bor. 

A bor lefejtésére nézve különböző az egri boros gazdák véleménye, vannak meglehetős számmal 
még, kik n1akacsúl ragaszkodnak a régi szokáshoz, mely azt tartja , hogy az egri bort lefejteni 
nem is szabad, ha annak régi j ó hírét megtartani akarjuk; de mégis azt kívánnák, hogy boraik, melyek 
ily bánásmód mellett sokszor megromlanak, valami recept utján a megromlástól megóvatnának; miglen 
a haladók ezen keresett receptet a rendes lefejtésekben már régen feltalálták és annak gondos alkalma
zása utján boraik állandóságát biztosították. Annyi egyébiránt bizonyos, hogy a lengyel vevők a le nem 
fejtett söprüs bort szívesebben megveszik, valószinüleg azért : hogy otthon a söprü által holmi silányabb 
vörös borokat megjavitsanak. 

Az egri pinczék mind terjedelmöknél, mind hömérsékletöknél fogva az egész országban a legjob
bak közé számithatók, -'a hő változik 5-Joo közt, mert jobbára sziklába vannak vágva. A pinczék 
képezik a városnak egy nagy részét, és a velök kapcsolatban levő borházak is, főkép a jelesebb boros 
gazdáknál igen czélszertien vannak berendezve. 

A prés vascsavaros, nagyságra a gazda szükségletének megfelelő. 
A jobb pinczékben a kautschuk csövek is terjedtebb alkalmazásban vannak. A kisebb gazdáknál 

sajtárokkal történik a lefejtés, melyeket csmfáknak neveznek. 
Dr. Fekete a hordó akonákat nem a fa rostjai has irányába, hanem evvel keresztben készítteti, 

- ez által meggátolja a szesz és illó részek elpárolgását. Az akonák ugy esztergályoztatnak, s igen 
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hosszú kúpnak képezik haránt metszetét, igya hordó nyílásába egészen beillvén, rongy és más pótdugasz
ra nincil szükség, s az eczetesedésnek eleje vétetik. 

A midőn eddig az egri borkészítés és pinczekezelés leirását adtuk volna, azt kell még itt kijelen
tenlink, hogy az a köziinséges eljárásra vonatkozik; de vannak Egerben szinte jelentékeny számmal oly 
gazdák is, kik a tudomány és gyakorlat minden ujabbi vívmányait pinczéikben a legjobb i;zerencsével 
alkalmazásba hozzák, és boraik jelessége által is kitünnek, fő helyen állnak ezek közt Dr. Fekete Károly, 
Fülöp Józset~ Joo János, Schaffner János, Steinhauser, Tavassy Antal, Sir Antal, kik boraikat osztrák 
akó számra eladván, a jelesebbeknek akóját 20-35 frtig értékesitik. . 

A jól kezelt egri bor bizonyosan egyike a legelsőbbeknek magyarországon, sajátos kellemes illat, 
simaság, sötét gránát szín tlintetik azt ki, és nyujtják arra a kilátást; hogy az egri Sikhegy legkitünőbb 
fekvésü szőlei idővel azon világhirü hirben részesUlni fognak, melylyel eddig a Chateau lafit, Margo etc. 
borai dicsekedhetnek. 

A rendőri szab-ályokat illetve bátran azt lehet állitani az egri borvidékről, ho~y az?k sokkal .r~n
dezettebhek mint 1násutt. miután Eger boros gazdái már 1863-ban erre nézve egy igen Jeles utasitast 
nemcsak kidolgoztak, hanem életbe is léptettek; bátrak vagyunk ezen rendőri szabályokat mellékelve 
ide iktatni. 1) 

A d~.zsma meg van váltva, az érsekkel történt megegyezkedés utján. 4~~000 frttal, J?1elybő! mé_g 
10,000 frtot O Excellentiája az egri érsek, mint földesurok kegye~sége vár~si koz_czélokr~ vissza a.Jánde
kozott. Azon ,,:zomszéd községekben, melyekben az egriek szőlőt bunak, mai nap is fenn all a dézsma. 

Kitetszik a föntebbiekből, hogy Eger borvidéke kitunő mértékben mind azon k~llékekkel bir, 
melyek a termelő és borkereskedő szerencséjét biztosithatnák; de mivel kö~lekedéssel eddi~ nen: rendel
kezik, csak akkor fogja venni hasznát ezen rend~ivüli kedvez.ő körUli;rié~yemek, ha a vasuti hálo~at arra 
is elágazik. Miglen mostan a borbani áldása maJdnem átl)k~a változik at, ~ert sok a bora, keves a ve
vője, és a szegény boros gazda ily körülmények mellett maJdnem kényszentve van arra, hogy azt maga 
egészsége, s a moralis rontására elköltse. 

') Ezen szabályok a szakosztálytól hozzánk nem jöttek át. Szerk. 
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Az eperfák nagymérvheni ültetéséröl, mint a selyem termelés elsö 
s nélkülözhetlen f eltételéröl. 

Martonffy Károlyt6l. 

Mint mondani szoktuk, minden rosznak meg van jóoldala is, valamint a tikkasztó bőség, s aszá
lyos időjárásra következett jégeső, megrontja ugyan a létező növényzetet, de egyuttal tápláló nedvvel 
látja el a szomjas földet, uj üde tenyészetnek szolgál alapjául, ugy a legközelebbi szerencsétlen porosz 
háboru, siettette alkotmányunk visszaállitását. A szia te nem szerecnsés olasz háboru, ugyhiszem meg
fogja alapítani hazánkban a selyemhernyók tenyésztését. 

De valamint Szadova csakúgy , s azért termette meg hasznos gyümölcsét, mert azt hazánk 
értelmesbjei okos előrelátással a lehetőség szempontjából kiindulva, hazánk előnyére felhasználták, ugy 
Szolferino is selymészeti szempontból csak akkor lesz reánk áldáshozó, ha hazánk kedvező éghajlati vi
szonyait felhasználva, az elvesztett Olasz tartományok helyett, a selyemtenyésztést egész erejével mi karol
juk fel. 

A selyemtenyésztés némely statisztikusok adatai szerint - Lombard-Velenczének évenként 
50 millió forint jövedelmet ad, ötezer filandában, 90 ezer gyermek, nő, s más nehezebb munkára képte · 
len egyénnek féléven által biztos keresetet, foglalkozást nyujt. 

A birodalom egyes tartományának ipara, kereskedelme, szóval anyagi előmenetele az összes bi
rodalomra kihatván, Lombard Velenczének ~!vesztése által selyem ipar tekintetéblíl, az Osztrák birodalom
ra érezhető kár háromlott; e veszteséget pótolni, Magyarország van kedvező égbajlatánál fogva főleg 
hivatva. 

A selyem tenyésztés nagy fontosságát a kormányok , sőt egyes népek belátván, a nem épen ked
vező éghajlattal bíró tartományok is, a selyemipar meghonositása körlil, élénk tevékenységet fejtenek ki. 

Ez.en igyekezetet tapasztaljuk a szomszéd német tartományokban, különösen Bajor, Báden és Wlir
tembergben, hol már régibb időtől óta a selyem ipar elömozditása tekintetéből társulatok alakultak, ezt ta
pasztaljuk tul a Lajtán lakó szomszédjainknál is, hol klilönösen Bécsben, a mult év october havában egy 
nagy öszvejövetel tartatván, kimondatott azon elv: hogy a selyemipar elő mozditására minden erőt s esz
közt felhasználni kell. 

Ha a kedvezőtlenebb éghajlatú tartományok előrelátó népei ez iparág hasznos voltát belátva, en
nek meghonositása iránt egész erélylyel intézkednek, annálinkább kötelességiink neklink ezen iparágnak 
meghono:iitására, minden lehetőt elkövetnünk, mert kézi iparban az előhaladottabb népeket, nem ren
delkezhetvén annyi szakképzettekkel s munkás kezekkel , még soká nem érjük el, s e téren hatalmas 
concurrentiával kellend megküzdenünk, mig a selyemipar meghonositása csak akaratunktól függ. Ugyan
is hazánk éghajlata, mint már többször emlitém, a selyem hernyó tenyésztésére kitünöen alkalmas, a mit 
tanusit hazánk egyes lakosai által szép sikerrel üzött selymészet, de tanusitja az is , hogy midőn a múlt 
években Olasz honban a hernyókat bizonyos kór lepte meg, Olaszország bernyótojással magát részben 
hazánkból, hol a hernyók talan épen a mérsékeltebb éghajlatnál fogva a betegségnek alá vetve nem vol
tak, látta el. 

Tétettek ugyan hazánkban is ez ipar ágnak meghonosítása körlil, több kormányi intézkedések, 
de ezek nézetem szerint nem helyesen lévén megválasztva, vagy talán nem egész erélylyel végre hajtva, 
czélhoz nem vezettek. 

Igy tudjuk, hogy 1848-ik év előtti időben, a Magy. Kir. Helytartótanács intézkedése folytán a 
megyékben, az ugynevezett selyembogár tenyésztő felügyelők alkalmaztattak, kiknek kötelessége volt, 
a selyem hernyó tenyésztésében a népnek utasítást adni, a tenyésztésben magának is jó példával elömen
ni, eperfákat nevelni, s azokkal a lakosokat ellátni, végre a lakosok által termelt gubókat a megye költ
ségén beváltani, értékesíteni. 

Az 1848-iki mozgalmak után bekövetkezett gyászos idők alatt, a megyei felügyelőségek meg
szüntettek, a tenyésztő helységek, epres kertek eladattak, vagy más czélra fordíttattak. - Azonban az 
olasz tartományok elvesztése után 1869-ik évben a selyem tenyésztés előmozdítása czéljából ö Felsége 
nevéhen, évenként 2000 forint, a tenyésztők jutalmazására 2000, az eperfa tenyésztőkére 500 darab arany 
adományoztatott. - Végre 
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Folyó év Junius 4-én a földmívelés-, ipar- és kereskedelmi magyar ministerium által, a selyem 
gubók el adbatása végett, az ország klllön részeiben vásár helyek jelöltettek ki. 

Nézetem szerint mindezen intézkedések, mint azt az eredmény is igazolta, czélhoz vezetök nem 
voltak. - Nem kiilönösen 

a) A Magyar kir. Helytartótanácsnak régi intézvénye , mert a megyei felügyelők az egész me
gye terliletén az utasitás adást, szakvezetést nem teljesithették, a megye székhelyén felállitott epres 
kertek, a megye községeit eperfa csemetékkel kellő mérvben nem láthatták el, de egyes községektől távol 
fekvésUk miatt a lakosok által igénybe sem vétettek. A termelt gubók beváltására a megye annyi pénz 
összeget, hogy a kevésbbé czélszerlien termelt gubókat is buzdítás, s az ügy előmozdítása szempontjából 
illő, sőt nagyobb áron is; mint mennyit valóban értek, beválthatta volna, nem fordithatott, sőt a termelt 
gubóknak a központba beszállilása, időt rabló, s költséges lévén, a kivánt eredmény nem érethetett el. 
Mindezen hiányok mellett is Heves megye 1842-ik évben a köznéptöl mintegy öt mázsa gubót váltott be. 
Nem vezetett czélhoz 

b) Ő Felsége nevében 1860-ban kitüzött pénzsegély, és nagyszerü jutalom sem, mert a segély
vénzen tudtomra más világ-részből hernyó tOjások vásároltattak, melyek a hazánkban ter':11eltettekné~ 
minden tekintetben alábbvalók voltak, a jutalmak pedig, csak a már létező iparnak elömozd1tására, 1ö
kéletesitésére, de nem egy még a kezdet nehézségeivel kűzdő iparágnak meghonosítására szolgálhatván 
eszközlH, czélhoz vezetők nem lettek, klilönben is a jutalom elnyeréséhez mindenkor feltételek kötvék, 
melyek a népnek tudomására is alig jutnak, de ha eljutnának is, mint kezelők a feltétel~kne~ el~get ten
ni nem tudván, reájok a dijjak kitüzése semmi buzditó hatást sem gyakorol~. ~áské.lit is az Ily.Jutalmak 
szét osztása, leggyakrabban pártfogás, kedvezés mellett szokván meg törten~1, .e JU_talmak szmte ere~
ménytelenek lettek, már csak azért is, mert legtöbb esetben éppen azon tenyesztök .Jutalmaztatnak, kik 
az előmozdítandó iparág hasznos voltát felfogván, az iparágat magáért az abból remelt, nyert haszonért, 
nem pedig a nyerendő ajándékért Uzik, s igy reájok az ily dijjak elnyerése csak alá rendelt szerepet 
játszhat. - Nem vezet czélhoz végre 

c) A magyar kir. miniszteriumnak azon - hiszszlik, hogy a 1.eg hazafiasabb szándé~kal kia?ott -
}e<>'közelebbí intézkedése sem melyuélfogva a gubók eladhatására bizonyos vásárhelyek thzettek ki, mert 
né~etem szerint vásárt rendel~i oly iparág részére, mely még nem létezik, idő előttinek mondható, külön
ben is bár számosak az ily ki tűzött vásári helyek, még ~s oly távo~ esnek egyes köz~égekt?l.' ~og!. a kez
detlegesen egyesek által tenyésztett csekélyebb mennyiségü gubo':al azokban . meg,Jelenm 1d~, taradság 
és költség kimélése tekintetéből sem lenne jutalmazó, ezen felli l annyiban? menny~?en népttnk meg a ~el.!em 
gubók megfojtásában gyakorlatlan , sőt ebhez kellő ke1renczével sem b1r, megtorténhet; ~ogy mielott a 
vásárra vitethetnének, már azok a kifejlett lipék által kirágatván, haszonvehetetlenekké valtak. 

Nézetem szerint a selyem hernyók teuyésztésére és igy az ipar ez ágának meghonositására első 
s mulhatatlan feltétel; az epe1fáknak a lehető legnagyobb mé"'!1beni tenyésztése~ sü~tetése, mert ~iga herny?k 
tenyésztésére kellő tápanyaggal nem rendelkezhetünk, addig ~~g.a a te~yeszt~s gya~orlat1~ag ne~ t~IJe
sithető, erre nézve leg czélhozvezetübb ut lenne az : ha a kö~segi taoskola~ mmdaddig, mi~ a kozseget 
kellö mcnnyiségli eperfáklrnl el uem látták, kizárólagosan eperfa tenyésztesére használtatnanak. 

Hogy a községi faoskolák e czélra forditható~ s forditan~ók, a ~.elY_e~ ~enyész~és orszá?.os .fon
tosságán túl javasolja tapasztalaton alapult azon tény is, hogy bar a .kozs~gi fao~kolak gy_u~.olcsfate
nyésztésre vannak rendelve, e feladatuknak nem felelnek meg, mert a ~eptamtók, a .nemes l?yümolcsfa te
nyésztésben jártassággal nem bírván, arra, mit maguk sem tudnak, ~aso~at oktatm .sem kepes~k, ?e ha 
tudnák, értenék is a fatenyésztést, nemesítést, és ig)'." másokat okt~tmJ is kepesek volnana.k, .kerdes, kit ok
tassanak? az oskolás gyermekeket? hiszen ezek taluhelyeken atalaban n:-~0 év~s '· es .1gy o~y gyenge 
kornak, hogy a fatenyésztést, nemesítést, miveltetést éppen gyenge ~oru~nal fogva t~ltogm~ tartosan me~
tanulni nem képesek. A korosabbak oktatására szolgálható vasarnapi o.sk?l~k eletb~leptet~se ped1~ 
ug·y hiszem, hogy még sokáig a boldog ohajtások közé sorolható! A közsegi faos.kol~k tehat,_ eredeti 
rendeltetésliknek ugysem felelvén meg, ez idő szerint legczélszerlibben eperfa .teny~szto h~lye.kiil basz
náltatbatnának, annyi ml inkább, mert az eperfa tenyésztése által, a gyermekek i~ a Ja t~nyesztesben o~
tatást nyerhetvén, e kertek eredeti rendeltetésüknek, legalább részben megfelelnenek, m1g most nagy re-
sziik krumpli, kukoricza termesztésre használtatik, vagy elhagyottan parlagul bever._ „ .. • 

Ha az eperfa )iltetvények kellő mérvben létesittetnek, csa~ 3:kkor leendnek idoszer~ek magar~ a 
~elyem hernyó tenyésztésére vonatkozú kormányi átalánosabb mtezkedések, melyek nezetem szermt 
ezekben összpontosithatók? 

1· ször. Minden megyében állittassanak vissza a megszüntetett selymészeti felügyelőségek, kik az 
egész megye terli!etén a föfelllgyéletet teljesitsék, de miután eg:>: ily megyei ~·elügyelö a sely.em!enyész
tésben a népet oktatni annak utmutatóúl szolgálni - föleg terJedtebb megyeben - nem elegseges, ál
líttassanak a megyék t~riiletén. fel több ideiglenes alfelUgyelőségek, kik maguk is a tenyésztéssel foglal -

)1:igyar OrvoRok és Termésr.etvizsgálók Munkálatai. 4 7 
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kozván, a kerületük oskolatanitóit hernyó tojással: (a néptanitók pedig a lakosokat kikelt hernyókkal); · 
azért is, hogy a hernyók bekötésének ideje, a lehetőleg egy időre essék, lássák el mindaddig, mig a jelenleg 
müködő tanitók kellőleg meg nem tanulták gyakorlatilag a selyemtenyésztést. Minden ily felügyelőségi 
székhelyen, tenyésztői épületek, fojtó kemenczék állittassanak fel. 

2-or Az alfelügyelők kerületeikben a néptanitókat a hernyók tenyésztésébe beoktatván, s azokat 
koronként utasításokkal ellátván, a termelt gubókat az egész kerületben, ha bár azok egész tökéle
tesek nem volnának is, a kormány, vagy a megye által előlegezett pénzen, folyó áron váltsák be, hogy 
a nép fáradozásait jutalmazva látván, a selyemtenyésztést megkedvelje. 

3·or Az alfelügyelők illetőleg nép tanítók által beváltott s mogfojtott gubók, a központi felügye
lőséghez beszállittatván azok itt vagy a megye terjedelméhez képest több helyen felállitott fonóházban 
legombolyitandók. Az igy nyert selyem, eladás utján értékesittessék, s az abból befolyó pénz, azon pénz
tárnak, melyből a bevásárlás eszközöltetett, fizettessék be. 

4-er A községekben a néptanító lakásán a tenyésztéshez kellő minta épületek egyenesen a kor
mány vagy ennek segélye mellett a község költségén állittassanak s szereltessenek fel, e felszerelés a köz
lakosoknak is mintául szolgálván. 

5-ör A papnövendékek, de főleg a néptanítói pályára készülök a képezdékben a selyemhernyó 
tenyésztésére gyakorlatilag is oktattassanak. 

6-or Hogy a selyemiparnak alapja, az eperfáknak a legterjedtebb mérvbeni ültetése, hova előbb 
eléress.ék, minden oly néptanító, ki a községi fa iskola kertet eperfa csemetékkel legnagyobb mérvben 
beülteti, stirűn tiltetett eperfa gyepüvel körűlkeriti, a kert nagyságához képest nyerjen 50-100 forintig 
terjedő jutalmat. A mely tanító pedig a kert betiltetése mellett a község utczáit magos derekú fákkal, az 
egyes lakosok beltelkei közt levő mesgyéket eperfa gyeplivel, mint a selyemhernyó tenyésztéshez legalkal
masabb ültetvényi alakkal, ellátja, beültetését elősegiti s igy végre is hajtja, szinte a község nagysá
gához képest 100-200 forintig terjedő jutalomban részesittessék, s ezen dijak terjesztessenek ki egyéb 
szorgalmas tenyésztőkre is, végre 

7-er A földmüvelés ipar- s kereskedelmi m. k. miniszterium által a néptanítók részére kiadott 
„Gazdasági ntasitások" czimű lapban, mind az eperfáknak, ugy a hernyóknak tenyésztésére vonatko
zó utasitások, koronként közlendők lennének. 

Ha nemzetünk jó nemtője bennünket igyekezetünk mellett oda vezérel, hogy a selyem ipar ho
nunkban oly átalános terjedést nyerend, mint milyennek örvend ez ipar ág Olasz 'honban ; Ha majd nál
lunk is a tenyész idő alatt, a paloták lakóitól le a szegény ember gunyhójáig, minden gyenge kéz, a se
lyem hernyó kissebb nagyobb mérvbeni tenyésztésevel foglalkozand, a mi annak Jeend tanusága, hogy e 
nagy fontosságu iparnak hasznos voltát mindenki fel ösmerve, nem leend többé szükség a kormánynak 
buzdítására, annál inkább pénzbeli segedelmére, mert a munka illő díját önmagában lelendvén fel ösz
tön dijjakra nem szoruland, s csak akkor mondhatnánk el, - ha ezt megélnénk - hogy nekünk m~stan 
élök~ek, s a kezdet nehézségével küzdőknek fáradozásai, hazánkat egy uj s jövedelmes iparággal ismer
tetven meg, annak meghonosítása, vagy csak bár meg honosithatására kellő intézkedések javaslatba ho
zatala által, édes hazánk boldogulását, előmenetelét, tehetségünk szerint mi is elő mozdítottuk. 

. Indítványozom ezek folytán, hogy megtartva azt, a mit talán az általam mondottakban a szak
gytilés Jónak, czélszerünek lát, elvetvén vagy módositván mind azt, a mi benne nem czélhoz vezető, e fon
to~ ipar ~g meghonosit~sár~ vezető módokat tanácskozása tárgyául véve fel, bölcs belátása szerint egy 
tájékozó Javaslatot készltem, s azt a magyar kir. földmívelés, ipar és kereskedelmi Miniszteriumhoz be
terjeszteni sziveskedjék. 
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I. 

Jelentés 
mely fölvétetett Hevesmegye és a Jászkerület gazd. egyesülete által Egerben 

f. év Aug. 27. 28. 29-én tartott gazdasági kiállitás alkalmával. 
Jelenvoltak: Beökönyi Victor szakosztályi elnök. Hirsch! Lipót, Karpeles Albert, Farkas 
János· és Kovalik Lajos bíráló tagok. - Tárgy volt: a kiállításra beküldött klilöu nemű 
szemes gabnák fölötti birálat, a fönebbi biráló küldöttség megállapodása alapján, mely szerint: 

az 52. sz. az egri érsekség gy.-püspöki gazdaságából 91 fontos , igen szép egyenlő szemű leg-
kitunőbb, -

a 214. sz, Karpeles testvérek p.-tassi gazdaságából 89314 ftos erős liszttartalmú, -
a 65. sz. Grf. Károlyi György vécsi gazdaságából 892/ 4 ftos szép aczélos, -
a 36. sz. az egri érsekség szikszói gazdaságából 892/ 4 ftos jeles minőségű, -
a 26. sz. egri érsekség kápolnai gazdaságából 89 ftos finom liszttartalmú, --
a 19. sz. :1z egri káptalan m.-tárkányi gazdaságából 89% ftos jeles minőségű buzaküldemények 

első rendü dicsérő oklevélre ; - · 
az 1. sz. gr. Szapáry Gyula tasko nyi gazdaságából, 88 1Í 4 ftos igen szép, -
a 2. sz. ugyancsak gr. Szapáry Gyula taskonyi gazdaságából, 88 ftos aczélos, -
a 88. sz. Bory György szóláthi gazdaságából 89 ftos jeles minőségű buzaktildemények, -
a 30. sz. alatti az egri érsekség n-tállyai gazdaságából, 882/ 4 ftos tavaszi buza másodrendű 

oklevélre, -
ugyszintén a 67. sz. gr. Károlyi György vécsi gazdaságából 82% ftos igen szép bő liszttartalmú , 
a 27. sz. az egri érsekség kápolnai gazdaságából 822/ 4 ftos jeles minőségű rozsktildemények 

elsö rendű; -
a 68. sz. Gr. Károlyi György debröi gazdaságából 813/ 4 ftos szép minőségű rozs másodrendű; -
az 53. sz. az egri érsekség gy.-plispöki gazdaságából, 80 ftos rozs pedig harmadrendű oklevélre 

méltóknak ítéltettek. -
Továbbá a 74. sz. gr. Károlyi György vécsi gazdaságából, 893/ 4 ftos kitünö szép cinquantin ku

koricza tápdús liszttartalmáért elsőrendű; 
a 215. sz. Karpeles testvérek p.-tassi gazdaságából 862/ 4 ftos tiszta minőségű cinquantin kuko

ricza másodrendű; -
a 7. sz. az egri káptalan bogácsi gazdaságából nagy szemű kukoricza ~5 ftos sűlyáértelső rendü 

oklevélre méltóknak találtattak. 
a 77. sz. baltaczim mag gr. Károlyi György vécsi gazdaságából, a termelési szorgalomért elsö 

rendű oklevélre érdemesnek találtatott. -
Árpából: a 32. sz. az egri érsekség n-tállyai gazdaságából 74 ftos sörfözésre teljesen alkalmas · 

mínöségeért, első rendű; 
az 56. sz. Beőkönyi Victor detki gazdaságából 73 ftos söriözésre alkalmas minöségeért másodrendű, 
az 51. sz. az egri érsekség gy. püspöki gazdaságából 93 ftos sörfőzésre alkalmas minöségeért 

szintén másodrendű, - és 
a 71. sz. gr. Károlyi György vécsi gazdaságából 72 ftos sörfőzésre használhatóságáért harmad

rendű oklevélre méltóknak ítéltettek, -
. a 33. sz. az egri érsekség n.-tállyai gazdaságából 86314 ftos meztelen árpa ped!g, szintén bö liszt. 

tartalmáért, harmadrendű oklevélre méltónak találtatott. -
Zabból: a 39. sz. az egri érsekség p.-szikszói gazdaságából 542/ 4 1tos legkittinőbb küldemény 

elsőrendű ; -
a 16. sz. az egri káptalan szóláthi gazdaságából 52 ftos bö táptartalmú másodrendű; -
a 75. sz. gr. Károlyi György kompolti gazdaságából, 51 ftos bö táperejü, harmadrendű oklevélre 

érdemeseknek ítéltettek; -
a 3. sz. Árva Lajos által kiállított afrikai rozs pedig, a meghonositás körüli szorgalomért har

madrendti oklevélre méltónak ítéltetik. -
47* 
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Btikkönymaguól a 49. számú az egri érsekség felnémeti gazdaságából 92 ftos szép egészségesen 
fojlett minőségeért, - úgy 

a 76. sz. gf. Károlyi György vécsi gazdaságából 92 ftos kiHdernény, hasonló rninőségeért har
madrendti oklevélre. 

a 78. sz. luczerna gr. Károlyi György vécsi, és a 13. sz. répa mag, az egri káptalan bogácsi gaz
daságából való küldemények, a termelés körlili szorgalomért másorlrendii oklevélre méltóknak ítéltettek. 

Kelt Egerben 1868 év Aug. hó 27-én. 
Hfrscli Lip6t, 

bir:íl6 tag. 

Kovalik Lajos, 
bi rá 16 tng és k iildöttségi jegyző . 

II. 

.Jelentés 

}--.ölvétetett Hevesmegye és a Jászkerület gazdasági egyesülete által Egerben, 
f868. évi Aug. 27-én rendezett gazdasági kiállitás alkalmával, a dohány birá

latra kinevezett biráló választmány által ; nevezetesen : 

Elnök: Schik Ignácz, tagok: Boroviczényi Gyula, Rainer Ignácz, Réder Ká.roly, Makay 
Félix, jegyző : Puskás József. 

A biráló választmány által mindenekelött elhatároztatott, hogy a kiállított dohányok három osz
tályba soroztassanak, és a szerint vétessenek bírálat alá; nevezetesen; szivartakaró levelek, válogatott 
dohányok és kerti levelek kiilön-ktilön birált::issanak. - Továbbá elhatároztatott, hogy az egyeslilct által 
kituzött jutalmazási díjak csak azon dohányoknak itéltessenek oda, melyeknek termelői megnevezve 
vannak, a dohánybe\'áltó hivatalok által kiállitott dobányokra pedig dicsérő-oklevél szolgáltassék ki. 

Ezen megállapított szabályokból kiindulva, mindenekelőtt a névvel megjegyzett szivarlevelek 
vétettek bírálat alá, és következő dijak kiosztására érdemesittettek: l ) Beliczay István békés-csabai, hol
landi modorban kitünöen kezelt és száritott dohányáért a db. arany. 

2) Somoskői Antal szatmármegyei vetési dohányáért 2 db. arany. 
3) Aczél Lajos aradmegyei német-sághi dohányáért 2 db. arany. 
4) B. Simonyi Lajos aradmegyei vadászi dohányáért :l db. arany. 
5) Ráth József aradmegyei domczati dohányáért l db. arany. 
6) Gr. Apponyi György békés-megyei puszta-gerendási dobányáért 3 clb. tallér. 
7) Gr. Károlyi György aradmegyei mácsai dobányáért 3 db. tallér. 
8) Göndöcs Benedek békés-megyei kígyósi dohányáért '2 db. tallér. 
9) Aczél Péter aradmegyei sikulai és borosjenői dohányáért 2 db. tallér. 
Ennek végeztével a válogatott faju dohányok vétettek bírálat alá; ezek között .Merk Orbán er

délyi Tasnád község·i termelő kitűnően kezelt dohánya érdemesittetett 10 frt jutalomra ; a többi ezen 
osztályu dohányok, ugyszintén a harmadik osztály.ha sorozott kerti levelek, habár igen jelesek és kitlinő
-eknek találtattak, a termelők meg nem nevezése miatt, az illető dohánybeváltó hivatalok dicsérő-okle
vélre érdemesittettek. 

E szerint a gazdasági egyeslilet által e czélra kittizött 10 clb. arany, 10 ezüst tallér, és 20 frt o. 
-eziist forintból jutalmazásokra kiosztatott 10 db. arany, 10 db. eziist tallér, és l 0 frt ezllstben; fönmaradt 
tehát 10 ezlist frt, a mi az egyesület rendelkezése alá visszabocsáttatott. 

Kelt Egerben, 186 . Augusztus 27. 
Schik Ignácz, 

e ltiök. 

Bor·oviczényi Gyula m. k. 
Rainer Ignácz m. k. 
Makay Félix m k. 

Réder [( á?·oly m. k. 
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III. 

Jelentése 

a kertészeti osztály biráló bizottságának. 

Alólirottak a Hevesmegye és a Jászkerület gazdasági egyesülete által a kertészeti osztályban 
rendezett kiállitás tárg·yainak megbirálására, illetőleg jutalmazására lévén kiküldetve, eljárá

sunkról van szerencsénk a következő jelentést előterjeszteni. 
1-ör. A kertészeti osztályt igen gyengén találtuk képviselve, valósziniileg nem részvétlenség, 

<le a czikk előállítására korai idény, s a gylimölcstermésre mostoha időjárás miatt. 
2-01'. Valamennyi czikk közt a dinnye volt legerősebben képviselve. 
3-or. Arnnyos dicsérő oklevélre érdemesnek találtattak e következő tárgyak: a 165 sz. a. az eg

ri érsekség által - ; a 131 sz. a. Sir Antal - ; 162 sz. a. Szabó Alajos által kiállított dinnyék . 
A 186. sz. a. Martonffy Károly által kiállitott magoncz őszibaraczkcsoportok, - a 130 sz. a. Sza

lay Antalné által kiállitott szőllőcsoport; a 100 sz. a. Novák Francziska által kiállitott 2 iiveg eczetbe 
rakott saláta. -

4-er Eztistös érdemlevélre érdemesnek találtatott a 105 sz. a. ifj. Joó István által kiállított sző
lő ; - a 80 és 81 sz. a. gr. Károlyi György által kiállitott burgundi répa és tök; ugyszintén a 130 sz. a. 
Rigó Pál által kiállitott tök. -

5-ör Harmadrendű dicsérő oklevélre érdemesittetett : a 95 és 96 sz. a. Janikovich Alajos által 
kiállított lencse és csicseriborsó; a 162 sz. a. i(j. Joó István által kiállitott bagolybvrsó, és a 170 sz. a. 
Violet urnő által kiállitott röfös bab . 

Kelt Egerben Aug. 27-én 1868. 

IV. 

Jelentés 

Berecz Fe1·encz, m. k. 
elnök. 

Ma1·tonffy Károly, m. k. 
Jancsovics István. m. k. 

biráló tAg, bizottmányi jegyző. 

a Hevesmegye és a Jászkerület gazdasági egyesülete által Egerben 1868 év 
aug: 27. 28. 29. napjain rendezett általános gazdasági állat-, termény- és ipar

kiállitás alkalmával kiállitott borok megbirálására kiküldött jury birálatáról. 

Jelenvoltak: Janikovich Alajos elnök, Babics Istv~ín, Babics· János , Csiky Sándor, Fülöp 
Jósef, Joó J ános kiküldött, és dr. Entz Ferencz, Tóth Imre, dr. Mlilnay Igmícz, dr. Fekete 

Károly föl kért tagok. 
A Jury hivatásának tekintette, hogy dijakat, kUlönösen a magyar kormányiakat, egyediil a kivi

t elre alkalmas boroknak ítélje oda, ilyenek csupán a tökéletesen kiforrott vörös és fehér borok, ez oknál 
fogva az édes borokat, milyenek az asszuk és az 1866·ikiak nagy része, díjakban nem részesíthette, okle
velet pedig ezeknek adni kevés kitl"intetésnek tartván, mert idővel kitunő, kivitelre alkalmas borokká 
válhatnak, kiállitóinak jegyzőkönyvi megemlité8ét határozta el. - A Siller borok, mert kivitel tárgyait 
nem képezik, bírálatra alkalmasaknak szintén nem tartattak. 

A részrehajlás még látszólagos gyanujának is elkeriilése végett, a bor a gazdasági egyesület szá
mozott jegyeivel ellátott tlvegekből, ezektöl ktilönböző számokkal ellátott poharakba öntetett, s igy leg
szigorubban incognito izleltetett és osztályoztatott; sorrend szerint a kitiintetések az egyes boroknak 
odaitéltettek, mire minden egyes pohárnak száma nyomán a gazdasági egyes!ileti jkönyvéből a kiállitó 
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neve fölfedeztetett. - Ki volt állitva ötvennégyféle vörös, huszonkilenczféle fehér, és kilenczféle siller 
bor, ezek közt, jelesen a vörös borok közt sub clausula legkitUnőbbnek találtatott két bor, és hogy dija
zásuk is egyenlő legyen, oda itéltetett: 

110. a gazd. egyes. első dij, 4 db. arany Janikovich Alajos 1863-ik évi termés hatvani vörös 
kitünő borának. 

205. a gazd. egyes. II. dij 2 arany, és a magyar kormányi I. dij, 2 arany Fekete Károly 1865-ik 
évi termés egri vörös kitűnő borának. 

152. a magyar kormányi II. dij, 1 arany Ujhelyi János 1866. évi termés visontai vörös kitünő 
borának. 

216. a magyar kormányi II. dij, 1 arany Babics István 1862-ik évi termés egri vörös kitünö 
borának. 

138. a magyar kormányi II. dij, 1 arany Berecz Ferencz 1856. évi termés visontai vörös kitünö 
borának. 

172. a magyar kormány II. dij, 1 arany Joó János 18fí9. évi termés egri vörös kitűnő borának. 
209. az ezüstös gazd. egyes. II. dij, 1 tallér Fülöp József 1859. évi termés egri vörös kitűnő 

borának. 
139. aranyos oklevél Berecz Ferencz 1862. termés visontai vörös kitűnő borának. 
208. „ „ Fülöp József 1858. „ egri „ „ „ 
173. „ „ Joó János 1863. „ „ „ „ „ 
147. ezüstös oklevél Erdélyi József H62. egri vörös jeles borának. 

93. „ „ Gr. Károlyi György debröi jeles borának. 
92. „ „ „ ,, „ 1863. nánai jeles borának. 

210. „ „ Fülöp József 186 2. termés egri jeles borának. 
Megemlitést érdemelnek, de még bevégzetlen forrásuk miatt meg nem birálhatók : 
177- Joó János 1863. évi termés egri vörös aszuja. 
201. Bucher Alajos 1865. évi termés egri vörös aszuja. 
223. Ohács György 1863. „ „ „ „ „ 
155. Gröber Ferencz 1866, „ „ „ „ 
278. Joó János 1866. évi „ „ „ „ 
222. Ohács György 1866. évi „ „ „ „ 
207. Fekete Károly 1866. „ „ „ „ „ 
156. Gröber Ferencz 1866. „ „ „ „ bora. 
144. Szurmák János H66. „ „ „ „ aszuja. 
106. Pánthy Endre 1863. „ „ „ „ „ 
200. Bucher Alajos 1866. „ „ „ „ „ 
174. Joó János l c66. „ „ „ „ „ 
145. Morvay Károly „ „ „ „ 
111. Janikovich Alajos 1863. évi hatvani aszuja. 
125. Ferenczy Imre 1863. évi egri vörös bora. 
134. Vasváry Károly 1863. „ „ „ 
199. Bucher Alajos 1866. „ „ „ „ 
151. Ujhelyi János 1866. évi gyöngyösi vörös bora. 
211. Fülöp József 186 3. évi egri vörös bora. 
148. Erdélyi József 1866. „ „ „ 
217. Babics István 1866. évi „ „ „ 
206. Fekete Károly 1866. „ „ ,, 

98. Scha:ffner Aladár 1868. évi burgundi vörös bora. 
141. Berecz Ferencz 1866. évi visontai 

" " 140. " " 1863. „ " " " 188. Bayer József 1866. „ egri 
" " 158. Szabó Alajos 1862. „ „ 
" " A fehér borok közül : 

176. a gazd. egyes. I dij 1 arany, J oó J:inos 1866. évi egri rizling kitűnő borának ítéltetett. 
219. a gazd. egyes. ezüstös II. dij 4 tallér, Mészáros I stván 1862. évi fehér kitűnő borának. 
175. a gazd. egyes. ezüstös II. dij, 2 tallér Joó János fehér kitűnő borának. 

90. aranyos oklevél gr. Károlyi György 1861. évi nánai rizling kitűnő. 
122. 4, „ Ferenczy Imre 1862. évi egri fehér kitűnő. 
120. 

" " " " " " " " 
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123. aranyos oklevél Ferenczy Imre 1863. egri fehér kitűnő. 
153. ezüstös oklevél Ujhelyi Já_nos 1866. visontai rizling jeles. 

91. „ „ gr. Károlyi György 1866. nánai rizling jeles. 
143. „ „ Fog_lár i~tézet 1:863. egri fehér jeles. 
108. „ „ Jamkov1ch AlaJos 1848. hatvani fehér jeles borának. -

melnek, de bevégezetlen forrásék miatt bírálatra nem alkalmasak: 
225. az egri érsekség 1863. egri fehér bora. 

Megemlitést érde-

142. Foglár intézet 1862. „ „ „ 
124. Ferenczy Imre 1863. „ „ „ 

97. Gr. Károlyi György 1863. debrői fehér bora. 
127. Szabó József 1868. egri „ „ 
126. " 
129. " " " " " 

" " " " " 
Kelt Egerben, 1868. évi Aug. 27. 

v. 

Jelentés 

Jam'.lcovicli Aladár m. k. 
a boruirálati kiild. elnöke. 

Dr. Fekete Károly m. k. 
a kült.löt.tség jegyzője. 

a Hevesmegyei és Jászkerületi gazdasági egylet által rendezett s 1868. évi Aug. 
27-én megnyitott kiállitás III. osztályának negyedik alosztályában kiállitott ba

romfiak megbirálása végett kiküldött bizottság szemléje s tanácskozmányáról. 

Jelenvoltak: M6czár János bizottsági elnök, Farkas János, dr. Kálazdy M6r, Kern János, 
Majzik Alajos, dr. Oláh Gyula, Saj6sy Alajos és Xántus János bizottsági tagok. 
A III-ik osztályban a baromfiak részére kijelölt alosztályba csak egyetlen kiállító - a pesti állat

kert volt, mely társulat által beküldetett 15 tyúk faj, ugymint az arany, ezüst fehér és sárga brabanti disz
tyúkfaj, továbbá a 6 fontra hizlal ható La Flecbe és Homplome gazdasági tyúkok, a Magyarországban elő
ször a pesti állatkert által megtelepitett, a cochinchinai fajban a legnagyobb Prince Albert, melynek tojása 
is sokkal nagyobb mint a többi chocbinchinai fajoké, - továbbá a pehelylyel benőtt testü, ugynevezett 
Spanyol selyemtyúkok, melyek különösen arról nevezetesek, hogy tollak helyett egészen pehelylyel bir
nak, - végre a törpe tyukok különféle fajai, közttik egy pár Kelet-indiai bankiva ős tyukfajból. 

A bíráló választmány midőn kötelességének ismeri elismerését nyilvání tani a pesti állatkert igaz
gatóságának azon buzgó ligyszeretetéért; melyet a tyúkfajok meghonosítása körtll is kifejt, egyszersmind 
a kiállitott gazdasági és disztenyészeti tyukokat, ugy egyenként mint egytlttvéve az első jutalomra mél
tóknak itélte; teldntve azonban azon körtilményt, miszerint a hevesmegyei és jászkerületi gazdasági egy
let jelen alkalommal csak müködése tertiletén, terményekre, gazdasági és ipartárgyakra rendezett kiálli
tást, ennélfogva alólirott bizottság véleményezi, hogy a pesti állatkertnek a gazdasági és díszállatok meg
honosítása körtil kifejtett buzgalmáért jegyzőkönyvileg elismerés fejeztessék ki, a kiállitott kitünö fajok 
gazdasági és disztynkokért pedig a pesti állatkert társúlat a hevesjászsági egylet által arany dicsérő ok
levéllel ttlntettessék ki. 

Kelt Egerben 1868 évi augusztus 27-ikén. 
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VI. 

.Jelentés 

az t868. aug. hó 27, 28, és 29-én Egerben rendezett általános gazdasági kiál
lítás alkalmával a káptalan udvarban kiállitott lovak, szarvasmarhák, juhok, serté

sek és erdészeti fák birálatáról. 

Szakoszt. elnök Kovách László, és Szathmáry László, Majzik Victor, Szabó Alajos tauár. 
Farkas Ferencz birál6 tagok, s jegyző Főkövi Antal. 

1) Eger-Szalóki Lovassy József 3. sz. a. kiállitott zsemlyeszin fakó kanczája, 7 éves, 15 markos, 
erdélyi származásu, 6 hólnapos zsemlye fakó csődör csikajával, származott Oakbalt cs. k. méntől ; szép 
növése és kifejlettsége miatt 1-ső rendit arany oklevélre érdemesittetett, annál inkább , mivel a mag,var 
kormány által is 15. db. aranynyal jutalmaztatott. 

Ugyan a fentebbi Lovassy József 4-ik sz. alatt kiállitott fakó kanczája -l éves 15 markos a fen 
tebbi 3-ik sz. alattinak fia 6 hónapos csődör csikajával, mely származott Hanni Nro 8- cs. k. méntől , szép 
növése és kifejlettsége miatt 1-sö rendü arany oklevélre érdemesittetett; a m. kormánytól eziist érmet 
kapott. -

2) Herczeg Kóburg cserépvári uradalma Borsodmegyéből a 13-ik sz. alatt kiállított 1 db. fekete 
kanczája, 7 éves 15 markos, a herczeg saját méneséből 9 hónapos fekete kancza csikajával , mely szárma
zott Oakbalt cs. k. méntől, szép növése és nemes kifejlettsége miatt 1-ső rendü aranyoklevélrti érdemesit
tetett ; a magyar kormánytól eztist érmet kapott. 

3) Egri Eperjesy Rudolf 16 iksz. alatt kiállitott 1 db. 9 éves pej kanczát; pej szopos csikajáYal, 
db. ara.nyat és ezüst oklevelet nyert. 

Egri Sznéz Antal 1 két éves világos pej csődör csikaja, anyja vetló, apja cs. k. mén Clinker. 
Mező-Tárkányi Higó Pál a 10 sz. alatt kiállitott 1 öt éves sötét pej kanczát 5 hónapos vilá g0s 

pej csikajával. · 
Borsod-Várkonyi Devics Károly a 12-ik sz. a . 1 db. 3 éves világos pej kancza csikót, - Szabó 

Mihály 18. sz. a. 1 db. 3 éves pej kancza csikót, - szép növésiik és kifejlettségük miatt eziist oklevélre 
érdemesittettek ; a magyar kormány által 5 a.ranynyttl jutalmaztattak. 

4) Zsérczi (Borsod) Párvy Alajos által 7. sz. a. kiállitott 1 1 ~ éves áranypej csődörcsikó dicsé rő 
eziist oklevélre érdemesittetett. 

5) Farmosi Subich József a 17. sz. a. kiállitott 1 éves pej csikót; szép formája és állása miatt L 
db. arany és l-ső rendű dicsérő aranyoklevélre érdemesittetett. 

. 6) .Ecsédi ifj. Fáy.József 1-sö sz. a. kiállitott pej kancza csikót; H éves 16 markos, származása 
Ecsed, a.nyJa Quadrop, apJa Congres, izmos, erős , g·azdasági erősebb munkákra használható, 3 db. arany 
és 1-sö rendü dicsérö arany oklevélre érdemesittetett. · 

Szarvasmarhákra. 
7) Taskonyi gr. Szapáry Gyula gulyájából kiállított 2 db. 3 és 2 db. :l éves Uszöt; a Hortobágy 

nevii ~ éves g!önyör1i testalkatu, vékony szarvu, kis fejli legjobb iiszö 3 db. aranynyal az 1-sö szám alatt, 
ugy szmte lbnk nevezetii 2 éYes kitünö iiszö a 2-ik sz. alatt 2 db. aranynyal, és aranv dicsérő okle,'éllel 
jutalmaztattak. " 

8) Gr. Károlyi György debröi uradalmából a 3-ik sz. a. kiállított 3 db. 3 éves előhasu tiszta, ere 
deti faj hollandi üszök, szép kifejlettségük, szép állásuk miatt arany dicsérő oklevélre érdemesittettek. 
. „. 9) Eger -.Szaló.ki LoYassy J ozsef a 4. és 5. sz . a. kiállitott 1 7 éves, és 1 6 éves tiszta magyar faju 

fe.Jos tehenet, mrndemk tehén 2 db. másfél éves 2 db. szopos borjával; eredeti szépségük miatt mindenik 
tehén két-két db. aranyat, és arany dicsérő oklevelet nyert. 

. . 10) Kompolti Schik Ignácz a 6-ik sz. a. kiállitott 1 db. egy éves sveiczi liszöbo1jut; szép termete, 
kifeJlettsége és ~1il~nös. szépsége miatt 1 db. arany jutalomra és arany dicsérő oklevélre érdemesittetett. 

11) Egn U,Jlak1 Antal a 8 ik sz. a. 1dállitott 1 db. 7 éves magyar faj hasas tehenet; szépsége mi-
att eztist dicsérő oklevélre érdemesittetett. · 

• „ • 1.2) .A Nagyméltóságu egri érsek szikszai j oszágából kiállittatott a JO. sz. a. két sveiczi ökröt ; 
k1tnnö szepsegtik és nagyságuk miatt arany dicsérő oklevélre érdrmesittett.ek. 
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13) Egri Schvarcz István a 11-ik sz. a. kiállitott 1 n~gyedfü sveiczi tehenet; eredetisége, szép
sége miatt dicsérő aranyoklevélre érdemesittetett. 

14) Egri Beni Sámuelné kiállitott a 13. sz. a. 1 db. sveiczi tehenet két egyhasu borjujával · szép 
és jótartásuk miatt ezüst dicsérő oklevélre érdemesittettek. ' 

15) Egri Szöghy István kiállitott a 14. sz. a. 2 db. két és egy éves sveiczi ttszöborjut · csinos test-
állásuk és nagyságuk miatt ezüst dicsérő oklevélre érdemesitt~ttek. ' 

. 16) Kistállya~ Grónay György kiállitott a 15 ik sz. a. 2 db. nyolcz éves magyar ökröt; kitllnö 
nagysaguak, ugyannyira, hogy messze földön kellene keresni párjukat; szépségük, szép fejtik czimeres 
szarvuk miatt eztist dicsérő oklevélre érdemesittettek. ' 

Juhok. 

17) Ujvárosi Ftirst Károly kiállitott 38. sz. a. 1 db. három éves, a szarván jegyzett, ugyszintén 1 
db. 4 éves, a szarván 4 számmal jegyzett hágó kost nyiratlan gyapjúban; fésűs gazdag gyapjasak, benőve 
egész a körömig, különösen a közönséges juhok hágatására nagyon alkalmasak, s ezért dicsérő arany
oklevélre érdemesittettek. 

18) Ecsédi ifj. Fáy József kiállitott 2 db. 2 éves merinó kost és 2 db. egy éves tokjerkét gyapju
ban, ezek közül a szarván 2 számmal jegyzett két éves kos megnyiratván, gyapja megméretvén, nyomott 
123/4 fontot, ugyszintén a 16. számmal jegyzett esztendős anya tok.jerke gyapja 7% fontot mosatlan álla
potban ; ezen két db. mind testkifejlésük, mind gyapjutömöttségtik, a gyapju erőteljessége és finomsága. 
miatt arany dicsérő oklevélre érdemesítettek. 

19.) Gróf Károlyi György debrői uradalma kiállitott 4 db. harmad fU hágó kost 29. 167. 222. és. 
226. sz. alatt. 3 db. harmad fü anyát 16. 46. és 387-ik sz. alatt, ugy szintén 3. db. tokjerkét 62. 158. és 
331. sz. alatt negretti fajból megnyirva, de nyirott állapotjokban is látni lehetett tömöttségök, kitünő fi

. nomságuk, szép testalkatásuk miatt arany dicsérő oklevelre érdemesitettek. -
20.) Az egri érsekség nagy tállyai juhászatából a 6. 7. és 8. sz. a kiállitott 1. négy éves, és 1 há

rom éves hágó kost, 2. db. tok.jerkét nyirott állapotban, és 4 db. édes bárányt gyapjuban; szép testalka
tásuk miatt ezüst dicsérő oklevélre érdemesittettek. -

Sertések. 

21.) Egri Eperjesy Rudolf kiállított az 1-ső szám alatt 20. db. két éves hizó sertést :Melczer Gyu-
la s-örsi nyájából vettet, ezen sertések egyforma szép kihizlalásuk miatt ezüst dicsérő oklevélre érdeme- · 
sittettek. -

22.) Kis-tállyai Grónai György kiállitott Szunyog féle fajból 1. db. 21/2 éves kant 2. sz. alatt, 1. db. 
egy éves kant a 3. sz. alatt, 2. db. 2 éves anyasertést tavaszi malatzával; kitünö faj, szép testalkatu.ak, 2· 
db. aranynyal és dicsérő aranyoklevéllel jutalmaztattak. 

23) Az egri érseki uradalomból kiállittattak 4 db. 2 éves anya kocza mangalicza faj, kitlinő faj, . 
szép növés és hizékonyságáért 2 db. aranynyal és dicsérő arany oklevéllel jutalmaztatott. 

Erdészet. 

24) Az egri főkáptalan galgóczi erdejéből 1 sz. a. kiállitott 1 db. mocsárfa derekából egy nagy 
tőkét. Levágásakor a tövénél 8 láb szélességet mért, de a ledöntés alkalmával alja fölrepedt, és igy a 
tövétől 3 öl magasságból lehetett a két láb vastagságu tőkét egész gömbölyliségben lefürészelni, mely 
még akkor is 5 láb 8 hlivelyk vastagságu volt. Gytirtizetét megolvasva 327 évesre mutat. Egyik fele 
ki volt politirozva, legszebb butornak s különösen gömbölyti asztalnak használható, a másik fele flirészelve 
természetes állapotát mutatta. Ezen szép példány dicsérő arany oklevéllel jutalmaztatott. 

25) Az egri érseki uradalomból, s különösen a Sólymosi és Felső-Tárkányi erdőkből kiállittatott 
a 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. IG. 17. 18. 19. és 20. sz. alatt 2 db. bikkfa töke, 2 db. tölgyfa 
töke, 1 db. jávorfa., 2 db. cserfa, 2 db. szilfa, 3 láb vastagságban, ép egésséges állapotban, ugyszintén 2 
szál tölgyfa 11 öl egyenes hosszaságban, valamint szerszám fák minden alakban, és kész faeszközök egész 
az égetett szénig; ily szép, minden alakban és nagyszerli.en kiállitott fanemtiekért dicsérő arany oklevél
lel jutalmaztatott. 

Magyar Orvoook és Természetvizsgálók Munkálatai. 48 
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26) Gyöngyös városa benei erdejéből kiállitott 40 különböző fanemet kis darabokban, szakavatott 
összeállitással, melyeknek egy része politirozva, a más része természetben gyalulva, kívülről a fa haja 
alól-felül fürészelve, s a fa nevével ellátva volt darabonként, és egy gömbölyü tokban szépen összeállítva, 
melyért arany dicsérő oklevélre érdemesittetett. A 26. sz. a. kiallitott fa.neműeket Gyöngyös vásosa a 
gazdasági egyesületnek ajándékozta. 

Kelt mint fenn 
Jegyzette: 

Főkövy Antal, m. k. 

VII. 

Jelentés 

az egri kath. Legényegylet igazgatósága által i868. augustus 27. 28. s 29-én 
a magyar orvosok és természetvizsgálók XIII. nagygyűlésének emlékére az érseki 

lyceumban rendezett iparkiállitásról. 

1. 

.Az egri kath. Legényegylet igazgatósága J 868. april 26-án tartott gyülésében az egy
let elnöke Szakáloafalvi Lengyel Mik 16 s prépost-kanonok indítványa folytán határozattá 
emelte, hogy a folyó év augustus havában, midőn a magyar Orvosok és Természetvizsgálók 
Eger városát tisztelendik meg XIII-ik nagygyülésök megtartásával, az egylet tagjai által ipar
kiállitást fog rendezni saját házánál levő helyiségeken, és a részvételre az egri iparüző mes
tereket is felhívja. Ennek következtében a czéh-testületek elöljáróihoz megkereső levelek 
küldettek, melyekben a kiállítás czélja és hasznossága ismertetett. Bejelentési határnapul 
junius l-je tlizetett ki. · 

Ezen határozat folytán junius 10-én ismételve gyűlés tartatván, ebben az egylet el
nöke által tudomásra juttatott, hogy a már 10 nap óta elmult jelentési határidőig csupán egy, 
a timár-czéhtársulat nyilatkozott, és ez is tagadólag, okul hozván fel a kiállitási iclő rövidsé
gét; a többi czéh-társnlatok a felhivásokra nem is válaszoltak. 

Minthogy a felhívásoknak sikere nem lőn, az egylet titkára Tóth István inditványozá, 
hogy kisértessék meg azon, ugyan szerfölött fáradságos eljárás, hogy az iparüzök személyesen, 
- ugy szólván házról házra - kerestessenek meg, és buzdittassanak a részvételre, 1) mert 
csak ezen eljárás mellett lehet sikert reményleni. · 

.Az indítvány elfogadtatván, az egylet titkára bizatott meg az egész kiállítás rendezé
sével azon kötelezettség mellett, hogy koronkint az elnökséget értesítse a dolog menetéről. 

Ez alkalommal az egylet pénztárából l 00 frt o. é. utalványoztatott, mely kölcsönké
uad részint a szegényebb egyleti tagoknak anyagbeszerzésre, részint pedig az egylet által az 
iparüzőknél megrendelt munkadarabokra előlegül adatott .~i. - Ezen összegnek a takarék
pénztárból való kivételével, az egylet buzgó pénztárnoka Urményi Antal bizatott meg. 

II. 

Létrejövén a kiállitás, augustus 21-én a Hevesmegyei és Jász-Kun-kerületi gazdasági 
egyesület felkérte az egri kath. Legényegylet igazgatóságát, hogy csatlakozzék a Gazd. Egyes. 

1) Ezen eljárás sikere már kétszer, - 1862-ben és 1863-ban - bizonyult be, midőn ugyancsak az egylet titkára az egylet 
alakulásának ünnepélyeire hasonló ipark.iállitást rendezett. 
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által rendezett kiállításhoz, melynek egyik helyiségeül az érseki lyceumban levő főelemi tan 
osztályok termei jelöltettek ki. 

A Legényegylet igazgatósága készséggel engedvén a felkérésnek, az iparkiállitás csat
lakozására nézve a következő pontokat emelte határozattá : 

1-ször. Az egri kath. Legényegylet készséggel csatlakozik a Hevesm. ésJász-Kun-ker. 
Gazd. Egyes. kiállitásához, mindazonáltal saját firmája alatt és kiilön teremben állítja ki az 
ipartárgyakat. 

2-szor. Maga rendezi önállólag az iparkiállitást. 
3-szor. A vizsgáló bizottság a Legényegylet igazgatósága és a Gazd. Egyes. tagjaiból 

vegyesen alakuljon. 
4-szer. A Gazd. Egyes. által kiosztandó jutalmakra a Legényegylet által rendezett 

iparkiállitás igényt tart. 
5-ször. A Legényegylet igazgatósága azon tagjait - mesterlegényeket, - kik a ki

állitá8ban részt vesznek, külön is jutalmazza. 
Ezen határozatok megállapítása és elfogadása után a legényegyleti iparkiállítás a 

Gazd. Egyesületi kiállításhoz csatlakozott. 
Az ünnepélyes megnyitás augustus 27-én történt, melyet azon örvendetes esemény 

tett emlékezetessé, hogy a m. Orvosok és Természetvizsgálók XIII-ik nagygyülésének elnöke, 
Kis-Apponyi Bart a k ovi cs Bé 1 a egri érsek ö kegyelmessége, továbbá Kubinyi 
Ág o s t o n , gróf S z a p ár y G y u 1 a ő méltóságaik é& s z ám o s j el e s , o r s z ág o s fér
f i a k tisztelték meg nagybecsü jelenlétök által, kiket az egylet Elnöke lelkes beszéddel üdvö
zölt. Ugyanezen jeles férfiak szivesek valának nevöket a Legényegyleti Emlékkönyvbe 
írni, mely által az egyletnek nagybecsü emléket hagytak hátra. 

A bírálat a megnyitás napján ment véghez; - a biráló bizottmány tagjai valának: 
Az egri kath. Legényegylet részéré51: Bizottmányi e 1 n ö k: Szakálosfalvi Lengyel 

Mikl6s, legényegyleti elnök; · 
tagok : Vincze Alay"os, legényegyleti alelnök, SeblJk Lászl6, tanár, Ürményi Antal, 

pénztárnok, Iútbik Nándor, Sír Venczel, Szab6 Sándor, védnökök; 
bizottmányi jegyző: T6th István, legényegyleti titkár. 
A Gazdasági Egyesület részéről: Kürthy F'erencz, központi föszolgabiró. (A többi 

bizottmányi tagok sokoldalú elfoglaltságuk miatt nem jelentek meg). 

m. 

A) A Hevesmegyei és Jász-Kun-kerületi Gazdasági Egyesület jutalmában követ
kezők részesültek : 

1. Pénzbeli jutalmazásokban. 

1) Reintz Rudolf, szer kovács mester, egri polgár, 67. és 105. szám alatt kiá!litott tized~érlege és 
esztergályaért, mely kittinő szorgalom és tiszta munkáról tanúskodott, annak készitése és csISzolásaért 
két darab arany jutalmat és oklevelet nyert. . 

2) Sfr Venczel, asztalos mester, egri polgár, legényegyleti védnök, 56. szám alatt kiállitott remek 
játék asztaláért, melynek egyik oldalán malom-, a másikon molnár-játék v~lt betett funérmunkával, ezen 
darab tiszta munkája és tigyes készitéseért két darab arany- és oklevéllel JUtalmaztatott. 

48* 
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3) Balczerovits József, czipész mester, egri polgár, legényegyleti védnök, 97. és 102. számok 
alatt kiállitott remek női selyem topánok és férfi csizmáért, melynek kitünő tiszta munkája, és különösen 
jó szabása a nézőt meglepte, két arany jutalmat és oklevelet nyert. 

4) Vágá,sy Lajos, könyvkötő mester, egri polgár, legényegyleti védnök, 73. szám alatt kiállitott 
„E g r i k a t h. Legény egy l e ti E m 1 ék k ön y v" piros chagrain-bőr aranyozott kötéseért, melynek 
tiszta és izléses, de egyszersmind erős, tartós munkája is elismerést érdemelt; jutalmul két darab aranyat 
és oklevelet nyert. (A derék kiállitó ezen Emlékkönyvet az egyletnek ajándékozá, és ebbe irták be ma
gokat azon tisztelt látogatók, kik a kiállitást megszemlélték.) 

Az elősorolt négy kiállitó azért részeslilt két-két darab arany jutalomban, mert a hatvani prépost, 
Janik ovi cs Alajos úr személyében lelkes emberbarát és iparpártolóra talált; - ugyanis ő az ál
tala, a Gazdasági kiállitásban nyert jutalmat, négy darab aranyat, azon nyilatkozata mellett adta át az 
egylet elnökének, hogy azzal az eddig megbirált négy első kiállitó jutalruaztassék. 

5) Bábli Gáspár, férfi szabó mester, egri polgár, 10. szám alatt kiállitott asztalteritöért, mely több 
százféle darab klilönféle szinti posztó darabokból készült, közepén Magyarország czimere selyemmel ki
varrva, ezen fáradságos és tiszta munka jutalmazásaul egy darab aranyat és oklevelet Dyert. 

6) Szabó Sándor, férfiszabó mester, legényegyleti védnök, 113. szám . alatt kiállitott bekecs és 
népöltönyért, melynek zsinórzása kittinő szorgalommal készlilt, s szabása sikerlilt, jutalmul két darab 
ezüst tallért nyert. 

7) Kozma Mihály, bodnár segéd, legényegyleti tag, 117. szám alatt kiállitott négyféle borra ké· 
szlilt kis hordócskát, melynek négy csapján a kiállítás alkalmával négyféle bor folyt, szorgalmas munká 
jáért két darab ezlist tallér jutalmat nyert. 

8) Ba1·áth J ános, nőszabó segéd, legényegyleti tag és könyvtárnok 51. szám alatt kiállitott 
szőr-kelme ruhát, melyet maga szabott és varrt; kitűnő tiszta és szép munkája, izléses és divatos szabása
ért két darab ezlist tallérral jutalmaztatott. 

9) Csáky Im1·e, férfiszabó segéd, legényegyleti tag 28. szám alatt kiállitott egy pár fekete peru
vien nadrág készitéseért, mely szorgalmas és tiszta munkáról tanuskodott, két darab ezüst tallér jutalom
d ijban részes tilt. 

10) Szijjártó István, asztalos segéd, legényegyleti tag, 109. szám alatt kiállitott pipere asztalká
nak készitéseért, mely sima, tiszta munkát tUntetett elé, két darab ezlist tallér jutalmat nyert. 

11) Falcsik Sándo1·, asztalos segéd, legényegyleti tag, 20. szám alatt kiállitott diszes, állványnyal 
ellátott lyra alakú csizmahúzóért, mely nem csak újdivatú és diszes alakú, hanem tiszta, szép munkája 
által tünt ki, két darab ezüst tallérral jutalmaztatott. 

12) Kontúr Lajos, lakatos segéd, legényegyleti tag, 31. szám alatt kiállitott fexir-zárért, melynek 
egyszerli de tiszta munkájáért, klilönösen pedig a nehezen fellelhető rej tett rugany-zár beillesztéseért, 
két darab ezüst tallérral jutalmaztatott. 

13) Fónagy András, kovács segéd, legényegyleti tag, 53. szám alatt kiállított srófvágóért, melyen 
a különös tiszta kireszelés és solid készités vonta magára a birálók figyelmét, két darab ezüst tallér ju
talmat nyert. 

14) Bátorffy Lajos, férfiszabó segéd, legényegyleti tag, 13. szám alatt kiállitott kanonoki quadrá
tus készitése- és szabásaért, mely tiszta szép varrása által tlint ki, két darab ezüst tallérral lőn jutalmazva. 

15) Király Hermin, egri varrónő, 116. szám alatt kiállitott szalmakalapjáért, melynek szorgalmas 
kézimunkája figyelmet keltett, két darab ezüst egyforintost nyert jutalmúl. 

16) Domboróczky István, kötélgyártó segéd, legényegyleti tag 23. szám alatt kiállitott ruhaszáritó
jáért, mely erős, tiszta munka és szorgalomról tanuskodik, két darab ezüst egyforintos jutalomban 
részesült. · 

. 17) Vályi Nagy Imre, csizmadia-segéd, legényegyleti tag,· 24. szám alatt kiállitott egy pár magyar 
lakkcs1zmáért, mely különösen tiszta, szép és izletes készitésü lévén, két darab ezüst egyforintost nyert 
jutalmúl. 

II. Diszoklevelekkeli kitüntetések. 

1) T6th István, egri érseki lyceumi nyomdász, legényegyleti titkár, 118. szám alatt, az érseki 
lyc. könyv- és kőnyomda termékeiből csoportozatot állitott ki ; - az elismert jó hirben álló intézet, mely
nek művei a párisi kiállitáson is képviselve voltak, arany diszoklevéllel tiszteltetett meg. 

2) Schwartz István, egri gőzmalom tulajdonos, 65. szám alatt őrleményeiből érdekes csoportozatot 
állitott össze, elzárt szép nagy livegekben, melyekben a buzától egész a legfinomabb lisztig, a fokonkinti 
átdolgoz~s látható volt; - a gőzmalom jeles készitményeiért, melyek a párisi világkiállitásra is ktildet
tek, tulaJdonosa arany diszoklevéllel tiszteltetett meg. 
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3) Lázár és Kánitz, egri keményitél gyárosok, 75. szám alatt szép csoportozatot állitottak ki 
készitményeikből elzárt üvegekben olykép, hogy a búzától egész az elkészült legfinomabb kemé
nyitőig a fokonkiqti átdolgozás látható volt ; - elismeréstll arany diszoklevelet nyertek. 

4) Breyer Henrik, egri keményitö gyáros 64. szám alatt hasonló érdekes csoportozatot állított ki 
más alakban, itt is elzárt külön livegekben elő volt tüntetve a fokonkinti átdolgozás a tiszta buzától a leg
finomabb keményitöig; - tulajdonosa arany diszoklevelet nyert. 

5) Sztupka János, szappanosmester, egri polgár, 96. szám alatt szép csoportozatot állitott ki 
saját szappan készitményeiböl, melyek különféle alalmk és minőségUknél fogva kedvesen lepték meg a 
szemlélőt, - ismert jeles készitményeiért ezüst díszoklevelet nyert. 

6) Radácsy Pál, tímár mester, egri polgár, legényegyleti védnök 112. szám alatt kiállitott egy 
ritka nagyságu, igen szépen és tisztán ritka tlgyességgel kidolgozott fekete tehén bőrért ezüst diszokle
velet nyert _iutalmúl. 

7) Gáspár József, puskaműves mester, egri polgár, 1 l. szám alatt kiállitott egy régibb szerkezetű 
kétcsövű vadász fegyvert, mely arany- ezüst- és aczél lemezekkel volt diszitve, és ezeken szép vésés· mű volt 
látható, ezen ritka ügyességű vésésért eziist oklevelet nyert. 

8) Buchm· Teréz, egri divatárnsnö és női diszruü készitőné 61. szám alatt kiállitott meglepő csi
nosságú, és jó izléssel össze állitott női fejékért, melyek a kiállítást megszemlélö nővilág osztatlan tetszé
sét nyerték meg, ezllst diszoklevéllel tiszteltetett meg. 

9) Biiche1· Gusztáv, likőrgyáros, egri polgár, legényegyleti védnök, 69. szám alatt igen érdekes 
csoportozatot állított ki, saját készitményü különféle izü és zamatú likörjeib öl, melyek finomságaért ezlist 
diszoklevcllel tiszteltetett meg. 

10) M01·vay Ferencz, szűrszabó mester, egri polgár, 36. és 37. sz. alatt kiállitott egervidéki kivarrott 
szüreiért, melyen különösen a ki varrás a készitő és kiállitó ügyességéről és szorgalmáról _tett tanúságot 
elismerésUI ezüst diszoklevelet nyert. 

11) Braun Ká1·oly, czukrász, egri polgár, 103. szám alatt kiállitott egy görögdinnye .s~.eletet, 
czukorból készítve, melynek meglepő hasonlatoss~ga a legkedvezőbb benyomást tette a szemlelore, -
szorgalma és jó izlésröl tanuskodó munkájaért ezüst diszoklevelet nyert jutalmúl. 

12) Zochor· Vincze.. esztergályos mester, egri polgár, 90. szám alatt kiállitott vadászkUrtért, mely 
tiszta, szép és szorgalmas munkára mutat, ezlist diszoklevelet nyert. 

13) Kalmá1· István, lakatos segéd, legényegyleti tag és .dékán,, 5?. szám alatt egy pamutg~mbo
lyitót állitott ki, melynek ügyes készítése, különösen tükör tiszta k~cs1szo~ása szorgalmas mun.k~snak 
tünteti elő a kiállítót, elismeréstll és buzditásul ezüst diszoklevelet és Jutalmul a legényegylettől Ket da
rab ezUst egyforintost kapott. 

14) Locz A1·min pesti gyártulajdonos .123. szám ~latt kiálli.tott egy uj ~zerk~zetli fra.nczia-bor· 
prést. - Minthogy a kiállító nem a Gazd. Egyes. terén lakik, a szabalyok értelmeben JUtalmazasban nem 
részesülhetett volna, mindazonáltal tekintve a kiállitás iránti érdekeltségét, a szállitási költség fedezésére 
40 frt o. é. és ezüst díszoklevelet nyert. 

15) Dluhopolszky Antal, takácsmester, egri polgár, legényegyleti. védnök 7. 8. és 9. számok alat~ 
kiállitott asztalterítő és asztalkendőkért, melyek tiszta és szép szövése elismerést érdemel, harmadrendű 
diszoklevéllel tüntettetett ki. 

16) Berta József, gombkötő mester, egri polgár 95. szám alatt piros szörből, ar~ny zsinórral át~ 
dolgozva magyar disz kardövöt á!litott ki, tiszta munkájáért, mely szorgalmáról tanuskod1k1 harmadrendű 
díszoklevéllel jutalmaztatott. ' 

17) Hl!szterényi Herniin, egri varrónő, 114. és 115. sz. a. kiállit?tt magyar mellény és kalapok ké
szitéseért, melyek meglepő szorgalom és csinnal dolgozvák, harm. r. diszoklevelet nyert. 

18) Nagy Gyula, czipész segéd, legényegyleti tag, 25. szám alatt ~gy pár selyem ~őtopányt ~1-
litott ki, melynek tiszta tüzéseért harm. r. diszoklevelet, és a legényegylettől egy darab ezlist egyform
tost nyert jutalmul. 

19) Vadasy Kálmán, magyarsziics mester, volt legényegyleti tag, 4~ . szám. alatt .mes!erré léte~e 
alkalmára készitett remekdarabját, egy fekete báránybőr bundát állitott k1, ~elynek szep k1varrása es 
tiszta munkája megérdemlé a remek nevet, harm. r. diszoklevéllel tuntettetett k1. 

20) Rácz Mihály, magyar sziicsmester, 2. szám alatt kiállitott egy dúsan kivarrott magyar ~o
hányzacskót (kostök), fáradságos munkájaért harm. r. diszoklevelet és a legényegylettől egy darab ez\ist 
egyforintost nyert. 
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B) Az egri kath. Legényegylet jutalmazásában következők részesültek : 

I. Dicsérő oklevélleli kitüntetés. 

1) Máh1· Fe1·encz, ácsmester, egri polgár, 106. és 107. szám alatt kétféle éµülettetőt állitott ki, 
kis alakban, melyeket ifjabb korában nagy szorgalommal és ügyességgel készített; elismerésül diszokle 
véllel tiszteltetett meg. 

2) Nyéky Gyula, betuszedő, legényegyleti tag, 124. szám alatt az iparkiállitási legényegyleti di
csérő oklevelet állitá ki, a müizléssel késztilt szedésért dicsérő oklevelet nyert. 

II. Pénzbeli jutalmazások. 

(A Legényegylet csak ugy lehetett képes pénzbeli jutalomban részesíteni a kiállításban részt
vett tagjait, hogy az egylet nemeslelkü alapítója nagymélt. és főtiszt. Kisapponyi Bart a k ovi c s Bé 1 a 
érsek ő kegyelmessége 20 darab ezüst egyforintost volt kegyes e czélra adományozni; - ugyan e czélra 
fordíttatott néhai Stipula József apát-kanonok 2 darab arany hagyatéka, és az egylet pénztárából egy 
darab arany.) 

1) Tancsa Lajos szobafestő segéd, legényegyleti tag 122. szám alatt bejegyezve a legényegylet 
dísztermét festé ki szabadkéz munkával a kiállitásra. Ezen valóban díszes, és szorgalmas munkájáért 
két darab aranynyal és dicsérő oklevéllel jutalmaztatott. 

2) Kronesz Fm·encz, szobafestő segéd, legényegyleti tag, 119. szám alatt az egylet olvasófrrmét 
festé ki hasonló szorgalommal és jó ízléssel, melyért egy aranynyal és dicsérő oklevéllel jutalmaztatott. 

3) lnt1·ibusz ·István, szabó segéd, legényegyl. tag, 14. szám alatt kiállított magyar öltözeteért egy 
darab ezüst egyforintost és okl. ' 

4 ) Hauselbaue1· János, kötélgyártó segéd, legényegyleti tag, 21. 22. szám alatt kiállitott kötőfé
kek tiszta munkájáért egy db. ezüst egyforintost és okl. 

5) Kovalik János, nőszabó segéd, legényegyl. tag, 26. szám alatt kiállított mider- és harisnyakö
töért egy db. ezlist egyfor. és okl. 

6) Elek Mihály, fazekas segéd, legényegyl. tag. 30. sz. a. kiállított cserép dohány-tartóért egy db. 
ezüst egyforintost és okl. 

7) Béne K1·ist6f, könyvkötő segéd, legényegyleti tag, 32. szám alatt kiállított könyvbekötésért 
egy db. ezüst egy forintost és okl. 

8) Kovács István, magyarszücs segéd, legényegyl. tag, 34. sz. a kiállitott bekecsért egy db. 
ezüst egyfor. és okl. 

9) G1·eskovics Lajos, lakatos segéd, legényegyleti tag, 41. sz. a. kiállított pamutgombolyitóért 
egy darab ezüst egyfor. és okl. 

10) Henel Jakab, lakatos segéd, legényegyleti tag, 42. sz. a. kiállitott kávéőrlöért egy db. ezüst 
egyfor. és okl. . 

11) Pám János, bodnár segéd, legényegyl. tag, 54. sz. a. kiállított tukör fenekü hordócskáért egy 
db. ezüst egyfor. és okl. 

12) Szabó Lászl6, bodnár segéd, legényegyl. tag, 68. sz. a. kiállitott ttlkörfenekü hordócskáért, 
melyből kétféle bor folyt a kiállítás alkalmával, egy db. ezüst egyfor. és okl. 

13) E1·hold János, asztalos segéd, legényegyleti tag, 7 6. szám alatt kiállito t t kis varrópárnáért, 
rejtek fiókkal, egy db. ezlist egyfor. és okl. 

14) B erecz Mátyás, férfiszabó segéd, legényegyl. tag, 108. sz. a. kiállitott egy pár fekete magyar 
nadrágot egy db. ezlist egyfor. és okl. 

15) Bornemisza Ká1·oly, asztalos segéd, legényegyleti tag, 110. szám alatt kiállitott czukorszelen
czeért egy db. ezüst egyfor. és okl. 

16) Nagy Im1·e, asztalos segéd, legényegyleti tag, 111. sz. a. kiállított állványért egy db . ezüst 
egyfor és okl. . · 
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17. Szücsi András, czipészsegéd, legényegyleti tag, 120. :;z. a kiállitott egy pár nőtopánért egy 
db. ezitst egy for. és okl. 

18. Dallos Mihály,!csizmadia segéd, legényegyleti tag, 121. szám alatt kiállitott egypár chagrain
csizmáért egy db. ezüst egyfor. és okl. 

A jutalmak kiosztása 8eptember 8-án délután ment végbe a Legényegylet házánál, 

midőn ez alkalomra - az egylet ünnepélyes megnyitásának és zászlaja felszentelésének évfor

dulati napja levén -- sz a v a 1 a ti- és szini e 1 ő ad á s rendeztetett. 

Az ünnepély fényét emelte az egylet nagylelkű alapítója nagyméltóságú és fötiszte

lendő Kisapponyi Bart a k ovi e s Bél a ő kegyelmessége becses megjelenése, kit a mélt. 

főkáptalan és a clerus több tagja környezett, megjelent részben a megyei és a városi tiszti

kar és számos vendégek, kiket az eg·ylet termei magukba fogadni képesek nem voltak, miért 

is az ünnepély az egylet tágas udvarán tartatott meg. - A kiállítók Érsek ő kegyelmessége 

kezeiből vették át szorgalmuk által kiérdemelt jutalmokat a jelenvolt vendégek örömnyilvá-

nitása és éljenzései között. · 

Igy fejeztetett be az iparkiállítás, mely a Magyar Orvosok s Természetvizsgálók XIII. 

nagygyülésén~k emlékére rendeztetett. 

Kelt Egerben, 1868. év september 9-én. 

Jegyzette: 
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8 
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10 
11 

T6th István, 
legényegyleti titkár, a biráló bizottmány 

jegyzöje. 

Lengyel Mikl6s, 
ez. prépost, kanonok, a biráló bizottmány 

elnöke. 

Az egri kath. Legényegylet által rendezett iparkiállitás tárgysorozata. 

Értéke 

Kiállított tárgy Kiállító Jutalmúl nyert 

frt 1 kr 

Piros kivarrott paplan 12 - Soltész György, paplanos mester -
Magyar dohányzacskó (kostök) 20 - Rácz Mihály, magyar szűcs mest. G. E. okl. L. E. 1 ez. n. 
Szakáll és bajusz 9 20 Buchelt Henrik, fodrász mester -
Dohányvágó-gép, tolóval . 20 - Lacheman Ágoston, késes segéd -
Evö kés és villa, ~benfa nyéllel 10 - Lacheman Jakab, késes mester -
lJtazó bunda, gazdagon prém. 200 - Burián János, német-szűcs mester -

Ot rőfös asztalterítő 15 - Dluhopolszky Antal, takács m. Gazd. Egy. oklevelet. 
Asztalkendlik, 24 db. egyben 30 -

" n 

Asztalkendők, 12. db egyben 15 -
" " Asztalterítő, posztó darabokból 60 - Bábli Gá~pár, férfiszabó mester Gazd. Egy. egy arany. 

Duplapuska, véséssel . 300 - Gáspár József, puskamtlves mest. Gazd. Egy. oklevelet. 



Kiállitott tárgy 

12 Női téli pézsmagallér . 
13 Kanonoki quadratus . 
1':1: Magyar nadrág és mellény 
15 Papir diszmü kápolna 
16 Kép, hárászszal behintve 
17 Vadász táska 
18 Vadász öv 
19 Töltény tartó. 
20 Lyra alaku csizmahűzó 
21 Piros kötőfékek . 
22 Nemzeti szinti kötőfékek . 
23 Ruha száritó kötél 
24 Lakkcsizma 
25 Selyem topány 
26 Mider, tűzve . 
2'1 Harisnyakötő .. 
28 Fekete magyar nadrág 
29 Barna felöltő . . 
30 / Cserép dohánytartó 
31 Fexir zár . . . . 
32 Könyv bekötése . 
33 Fekete atilla . 
34 Báránybőr bekecs 
35 Eczetszesz mustra 
36 Egri ·nagy szűr 
37 Egri gyermek szűr . 
38 Régi divatű egri kontyfésü 
39 Csont kanál . . 
40 Hétféle fésű 
41 Pamutgombolyitó 
42 Kávéőrlő 
43 Báránybőr bunda 
44 <;Hajfestés . . 
45 Eletnagys. fényk. mellarczk. 
46 Csizmatörlő, diszmü 
4 7 Billard kefe 
48 Ruha kefék 
49 Hajkefék, nyéllel 
50 Hajkefék nyél nélkül 
51 Női szőrruha . 
52 Pamutgombolyitó 
53 Srófvágó 
54 Tükör fenekü boros hordócska 
55 Üvegcsoportozat • 
56 Játszó asztal . 
57 Remekrajz 
58 Funéros sétabot . 
59 Faragott sétabot 
60 Chemiai eczet 
61 Női fejék 
62 Ezüstös magyar főkötő . . 

Értéke 

frt kr 

30 -
10 -
15 -

5 -
10 -
15 -
10 -

5 -
15 -
10 -
10 -

8 -
18 -
5-
8 -
1 50 

11 -
22 50 
- 50 

384 

Kiállitó 

Burián György, németszücs m. 
Bátorfy Lajos szabó segéd. 
Intribusz István, szabó segéd 
Császár Mária 
Rábinger Róza 
Eisenhút Antal, keztyüs mester 

" „ 
Falcsik Sándor, asztalos segéd 
Hauselbauer Ján., kötélgy. segéd 

" Domboróczky Istv., kötélgy. segéd 
Vályi Nagy Imre, csizm. segéd 
Nagy Gyula, czipész segéd 
Kovalik János, nőszabó segéd 

„ 
Csáky Imre, szabó segéd 
Reiner Mihály, szabó mester 
Elek Mihály, fazekas segéd 

4 - Kontúr Lajos, lakatos segéd 
4 - Béne Kristóf, könyvkötő segéd 

38 - Barsi György, szabó segéd 
35 - Kovács István, m. szűcs segéd 
- 50 Briger Mór, eczetgyáros 
50 -
45 -

2 50 
- 80 

6 80 
12 -
12 -

100 , -
5 -

35 -
10 -

4 -
6 -
9 -
2 -

60 -
12 -
30 -
4 50 

50 -
125 -
5-
5-
3-
1 -

10 -
28 -

Morvay Ferencz, szürszabó mest. 
„ 

Csáby György, fésüs mester 
„ 
„ 

Greskovics Lajos, lakatos segéd 
Henel Jakab, lakatos segéd 
Vadassy Kálmán, m. szűcs mest. 
Kronesz Fer., szobafestő segéd 
Mihály József, fényképész 
Eichbrunn József, kefekötő mest. 

„ 
„ 
" „ 

Baráth János, nőszabó segéd 
Kalmár István, lakatos segéd 
Fónagy András, kovács segéd 
Pám János, bodnár segéd 
Parádi üveghuta 
Sír Venczel, asztalos mester 

„ 
" „ 

Piszkor Antal, fűszer kereskedő 
Bucher Teréz, divatárusnő 

„ 

Jutalműl nyert 

G. E. két ezüst tallért. 
L. E. egy ez. frt okl. 

G. E. két ez. tallért. 
L. E. egy ez. frt okl. 

n 
G. E. két ez. frt. 
G. E. két ez. frt. 
G. E. okl. L. E. 1 ez. ft. 
L. E. egy ez. frt. 

G. E. két ez. tallért. 

L. E. egy ez. frt. okl. 
G. E. két ez. tallért. 
L. E. egy ez. frt. okl. 

L. E. egy ez. frt. okl. 

G. E. · oklevelet. 

" 

L. E. egy ez frt. okl. 
L. E. egy ez. frt. okl. 
G. E. oklevelet. 

G. E. 2 ez. tallért. 
G. E. okl. L. E. 2 ez. frt. 
G. E. 2 ez. tallért. 
L. E. 1 ez. frt. okl. 

G. E. 2 aranyat, okl. 

G. E. oklevelet. 

e 
~ 
;;) 

'"' 0 
00 

63 
64 
65 
66 
67 
6t-
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
1 
1 
1 

01 
02 
03 

104 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

Kiállitott tárgy 

Aranyos magyar főkötő 
Keményitő - gyár csoport 
Gőzmalmi lisztcsoport . 
Pálczák 
Tizedmérleg . . . 
Kétféle borra hordócska . 
Likőr-csoportozat . 
Fekete gyermekszür . 
Szürke gyermekszür . 
Fekete nagy szür 
Emlékkönyv . 
Magasságmérő . 
Keményitő - csoport . . . 
Varrópárna . . 
Ruha fogas . . 
Ruha fogas 
Varró asztalka, fehér 
Varró asztal, barna 
Piros bársony varró asztal 
Oval tükör . 
Kis pipere tukör 
Szivartartó 
Tintatartó . . 
Nád tőrbot . . 
Mogyoró törbot 
Dohányzó bot ébenfából 
Dohányzó bot megyfából . . 
Vadászkiirt 
Puskapor-titlök . 
Dohány és szivartartó . 
Sakk tábla, figurákkal . 
Egy pár patent hordó csap 
Aranyozott öv- és kardkötö 
Szappan-csoportozat 
Kék selyem féltopán . 
Pir_os bőr féltopán 
Aranyszinü börtopán . . 
Lakbőr-kamásli . . 
Egy pár zergebőr csizma . . 
Egy pár téli csizma 
Görögdinnye-szelet, czukorból 
Egri régi szerkezetü borprés 
Buza mérő, esztergály . 
Háztető csoport . 
Kisebb háztető . 
Egy pár fekete magy. nadrág 
Pipere tükör rejtekkel . 
Czukor szelencze 
Pipere állvány 
Fekete borjűbőr . . . . 
Egri bekecs és nadrág . 

Értéke 

frt llu 
20 -
25 -
50 -
70 -
45 -
30 -
20 -
40 ~ 
40 -

100 -
10 -

5 -
25 -

G -
JO -
10 -
15 -
15 -
15 -
10 --
5 -

15 -
10 -

8 -
4 -
8 -
5 -

10 -
6 -
4 -
5 -
1 -

35 -
20 -
10 -

8 -
12 -

& -
12 -
16 -
5 -

80 -
30 -
55 -
25 -
11 -
15 -

2 -
10 -
35 -
30 -

Magyar Orvotiok és Természetvizsgálók Munkálatai. 
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Kiállitó Jutalműl nyert 

Bucher Teréz, divatárusn_ö -
Breyer Henrik, kem. gyáros G. E. diszokl. 
Schvartz István, gőzm. tulajd. G. E. diszokl. 
Braun Emánuel, kárp. mester --
Reintz Rudolf, szerkovács mest. G. E. 2 ar. okl. 
Szabó László, bodnár segéd L. E. 1 ez. frt. okl. 
Bucher Gusztáv, likörgyáros G. E. oklevelet. 
Kretschmár A., szürszabó mester -

-
" -
" Vágásy Lajos, könyvkötő mester G. E. 2. ar. okl. 

Sir Venczel, asztalos mester -
Lázár és Kánitz, kem. gyáros G. E. diszoklev. 
Erhold János, asztalos segéd L. E. 1 ez. frt. okl. 
Zochor Vincze, eszterg. mester -

-
" -
" -
" -
" -
" -
" -' 

" -
" -
" -
" -
" -
" 
" 

G. E. okl. 
-

" -
" -
" -
" Berta J t'1zsef, gom bkötö mester G.E. okl. 

Sztupka János, szappanos mester G. E. okl. 
Balczerovits József, czipész mest. G. E. 2 ar. okl. 

-
" -
" -
" -
" -
" Braun Károly, czukrász mester G. E. okl. 

Struka Antal, bodnár mester -
Reintz Rudolf, szerkovács mester -
Máhr Ferencz, ács mester L. E. diszoklevelet. 

" " Berecz Mátyás, szabó segéd L. E. 1 ez. frt. okl. 
Szijjártó István, asztalos segéd L. E. 1 ez. frt. okl. 
Bornemisza K. asztalos segéd L. E. 1 ez. frt. okl. 
Nagy Imre, asztalos segéd L. E. 1 ez. frt. okl. 
Radácsy Pál, timár mester G. E. okl. 
Szabó Sándor, szabó mester G. E. 2 ez. tallért. 
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114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
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Értéke 

Kiállitott tárgy 

frt 1 kr 

Kiállitó 

Téli magyar mellény 8 - Heszterényi Hermin 
r 

Két férfi posztó kalap . 7 -
" 

„ 
Szalma sapka 1 - Király Hermin 
Négy csapos boros tonna. 20 - Kozma Mihály, bodnár segéd 
Nyomda művek csoportozata 150 - Tóth István, érs. lyc. nyomdász 
Egyleti olvasóterem festése . 15 - Kronesz Fer., szobafestő segéd 
Egy pár nöi topány 7 - Szücsi András, czipész segéd 
Egy pár chagrain-csizma . 10 - Dallos Mihály, czizmadia segéd 
Egyleti tanterem kifestése 20 - Tancsa Lajos, szobafestő segéd 
Franczia borprés . 150 - Locz Armin, pesti gyáros 
Legényegyleti dicsérő oklevél 10 - Nyéky Gyula, betűszedő 

-
A kiállitott tárgyak összes értéke : 297 4 frt 80 kr. 

A Legényegyleti munkakiállitási hiteles jegyzőkönyvbé51 kiírta 

Egerben, 1868. év september 9-én. 

Jutalmúl nyert 

G. E. okl. 

" G. E. 2 ez. frt. 
G. E. 2 ez. tallért. 
G. E. diszoklevelet 
L. E. egy ar. és okl. 
L. E. 1 ez. frt. okl. 
L. E. 1 ez. frt. okl. 
L. E. 2 aranyat, okl. 
G. E. 40 frt. okl. 
L. E. dics. okl. 

T6tli István, 
egyleti titkár, a kiállitás rendezője. 

HARMADIK RESZ. 

A MAGYAR ORVOSOK ÉS TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 

EGERBEN TARTOTT XIII-ik NAGYGYŰLÉSE 

BEZÁRÓ ES PARÁDON TARTOTT 

HITELESITŐ KÖZGYÜLÉSÉI~EK JEGYZŐKÖNYVEI, 

OKMÁNYAI ÉS SZAl{ERTEKEZÉSEI. 

\, 
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A magyar orvosok és természetvizsg·álók XIIl-ik nagygyűlése 1868-ik 
évi Aug. 28-án tartott bezáró közgyűlésének jegyzőkönyve. 

1) A közgyülést Bartakovics Béla egri érsek ő kegyelmessége, a 
nagygyülés mélyen tisztelt elnöke, a lyceum dísztermében, reggeli 9112 óra
kor nyitotta meg. 

2) A megnyitó közgyülés jegyzőkönyvét Kátai Gábor titkár ol
vasá fel, mely minden észrevétel nélkül helybehagyatván, bitelesitteték. 

3) A titkár jelenti, miszerint az orvos-sebészi szakosztály indít
ványt nem terjeszt a közgyülés elé, de igen két pályakérdést, melyekre a 
jutalmat Szurmák Vilmos orvostudor, egri gyakorló orvos tüzi ki. A pá
lyakérdések következők: 

a) "Van-e, s ha igen, tehát mi befolyása van az ugynevezett sáp
kórnak a méh-betegségekre, úgyszinte a szülés folyamára , valamint az 
úgynevezett puerperal betegségekre?" Határidő a jövő évi nagygyülés 
ideje. A dij 100 frt. o. é. 

b) "Annak, ki a kinalt oly alakban állitja elő, melyben az keserü 
izét igen - de hatályosságát nem vesztve - a szükségelt adagban kis 
gyermekeknél is a legczélszerübben nyujthat6 !eszen" 100 frtot tüz ki. 
Határidő mint a másiké. 

Szurmák tagtársunknak a nagygyülés szives köszönetét fejezé ki, 
a pálya.kérdések mihamarább kitüzésével az állandó központi válaiszt
mányt bizv'án meg. 

4) Az államorvosi szakosztálytól következő inditványok tétettek át: 
a) Ambró János értekezéséből kifolyólag, ki a gyermekek arány

talan halálozásának okát egyrészt a népnevelés ügyének ki nem elégitö 
voltából, másrészt a nem okleveles, csak szabadalmazott szülésznők felü
letes képzettségéből származtatja: intéztessék felirat a ministeriumhoz, 
hogy e két pontra nézve megfelelőleg intézkedjék s addig is, mig az or
szág több részén szülésznőket képező intézetek állittatnának, a megyék 
és városok szólittassanak fel, hogy évenkint a pesti egyetemre küldjenek 
fel saját költségükön a szülészn<5i tanfolyam bevégzésére alkalmas kép
zettségü nőket. 

b) A közegész!légügyi s egyéb tudományoknak a felső háznál le
endő képviseltetése tárgyában a szakosztály a központi választmányt véli 
megbizandónak a nagygyülés által , hogy a felisőház szervezésekor ezen 
ügyet mozdítsa elő. 

e). Pólya József azon inditványa, hogy a fötörvényszékeknél s a 
közigazgatási közegeknél orvosi szakférfiak részint szóbeli, részint irásbeli 
véleményezőkül alkalmaztassanak, ki vitel végett a központi választmány
hoz lenne átteenclő. 
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( d) Tárgyaltatván a közegészségligy rendezése, a szakosztály saj-
nálatát nyilvánitja a felett, hogy a magy~r orvosok és természetvizsgálók 
által kidolgozott s a kormányhoz felterjesztett terv el nem fogadtatott, 
melyhez továbbra is ragaszkodik, - az egyetemi orvosi_ kar helyreálli
tását pedig szükségesnek tartván, a szakosztály felkéri a közgyülést, hogy 
azt a magyar kir. közoktatási miniszteriumnál kérelmezni és szorgalmazni 
méltóztassék. -

Erre élénk vita fejltidött ki, melyet Balogh Kálmán indított meg, 
ellene szólván az indítványnak, vitatván, hogY, az egyetemi orvosi kar 
felállítása egészen felesleges , mig Kubinyi Agoston, Kovács Endre, 
Knöpfler, Doleschall, Bódogh, Halász, Korbélyi pártolták azt, mígnem 
végre abban }()n megállapodás, hogy a cultus miniszter az orvosi kar hely
reállítására megkeresend() leszen és azt Flór Ferencz elnöksége mellett gr. 
Szapáry Gyula, Kubinyi Ágoston, Kovács Seb. Endre, Jedlik Ányos, Pó
lya József, Knöpfler Vilmos, Halász Géza, Kátai Gábor, Rózsay József, 
Szabó Alajos, Gerlóczy Károly, Batizfalvi Sámuel, Sztupa György, Poór 
Imre, Bódogh Albert, Frantz Alajos, Korbélyi Endre, Horváth György, 
Oláh Gyula tagokból álló küldöttség kérelmezze. 

e) Bolyó Károly és Niedermann Gyula kéressenek fel, hogy 
az elmekórokra vonatkozó orvosi müszavakat készítsék el s azt a központi 
választmánynak adják be. 

A nagygyülés mindezeket elfogadja azon értelemben, a mint azt 
a szakosztály ajánlotta, s foganatositásukkal az állandó központi választ
mányt bízza meg. 

5) A természettani szakosztály azon indítványa, hogy a földren
gések által látogatott vidékeken comparativ mérések tétessenek, Szabó Jó
sef eWterjesztése folytán, ki azt jegyzé meg, hogy ez eredményre nem ve
zetne, miután a földrengés intensitására nézve tiokkal csekélyebb, mint
sem hogy az feldomborásokat hozna létre s különben is ilyen mérések a 
vasúti mérnökök által az e tájon most készüWben lév() vasutakon eszkö
zöltetnek, oda módosittatott: 

hogy a jelen földrengésre vonatkozó positiv és negatív adatok a 
magyarhoni földtani társulathoz küldetnének be, mely azokat felhaszná-

- landja. 
6) A gazdasági szakosztály e következ() indítványokat tette: 
a) A nagygyülés útján intéztessék felterjesztés a földmívelési-ipar 

és kereskedelmi miniszterhez, hogy a statistikai osztályban a gyümölcsé
szeti statistikának is kellő hely adassék és ennek készítésére megérdemlett 
gond fordittassék. 

b) Martonffy Károlynak selyemtenyésztésre vonatkozó igen be
cses értekezésében kifejtett hét pontból álló indítványa a nagygyülés utján 
terjesztessék fel a földmüvelési miniszterhez, s különösen ajánltassék 
figyelmébe, hogy a tanító képezdék szervezésénél a selyemtenyésztés 
gyakorlatilag tanittassék. 

c) Szabó Alajos indítványa nyomán kéressék fel a bel- és föld~ 
müvelésügyi miniszter, hogy állattenyésztésünk érdekében a tiszti állator
vosi állomások állitassanak vissza - illet5leg a hol kell, szerveztessenek és 
az ezekfentartására szükséges összeg az 1868. évi budgetbe is felvétessék. 
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Mindezen inditvfoyokat a közgyülés magáévá teszi, s foganato
sitásukka l az állandó központi választmányt bizza meg. 

7) Az archaeologiai szakosztály feliratot indítványozott a kultusz-
miniszterhez azért: 

a) Hogy a magyar akademia által már évek óta tervezett s kérel
mezett országos archaeologiai bizottmány miel()bb életbe lépjen. 

b) Hogy a templomépitése.knél, vagy a középkori műemlékek 
kijavitásánál a tervek a felállítandó országos archaeologiai bizottmánynak 
észrevételek tétele végett fölterjesztessenek. 

c) Hogy egyetlen műegyetemünkön, hol mérnökök képeztetnek, 
kik nem ritkán templomtervek készítésére is vállalkoznak, a müegyetem 
növendékei az építkezési styl ismereteiben btivebb kiképzést nyerhes
senek. 1) 

d) Hogy a cultusminiszter erélyesen odahatni szíveskedjék, hogy 
a régészeti kalauz minden lelkésznek országos alapból megküldessék. 

Ugyancsak a régészeti szakosztály még az egyházi hatóságokhoz 
is kiván intézni felhivásokat, azért: 

a) Hogy az egyházi hatóságokhoz tartozó papnöveldében az eg·y
házi mfüégészet rendes tantárgy gyanánt tanir.tassék, és • 

b) Hogy a mfüégészeti kalauz megszerzésére kegyesen buzdit-
sanak. 

Mindezek elfogadtatnak, sikeresitésük az állandó központi választ
mányra bizatván. 

8) A társadalmi szakosztály a nagygyüléstfelkérendönek határoz
ta, hogy a központi bizottmányt utasítaná, miszerint az óvodák körüli hi
ányok elhárítására és ezen jótékony intézet fel virágoztatás~tra szolgáló 
módok foganatosítására keresné meg Eger városát. Az óvoda érdekeinek 
figyelemmel kísérésére pedig mélt. Lévay Sándor püspök és Isaak László 
alispán urakat bízná meg. 

A nagygyülés Eger városának valamint minden kigondo~ható, 
ugy a kisdedóvási téreni előhaladását is őszinte szivvel lélekkel ohaJtván, 
csak örömére szolgál, h~ a mennyire hatásköre e téren engedheti, ~ n~
vezett köztisztiszteletben álló két férfiut, Eger városának különben is k1-
tünö polgárait, az óvoda érdekeinek figyelemmel kísérésére ezennel fel
kérheti. 

9) A gazdasági szakosztály bizottmánya jelenti, hogy a Heves-me
gyei gazdasági egylet bizottmányához csatlakozott és mindenben osztja 
annak véleményét. 

10) Rózsay József indítványára Gerlóczy Gyula felkéretik, mi
szerint a gazdasági és ipartárlatról az évkönyvbe felvételre kimerít() je
lentést készíteni sziveskedjék. 

Tudomásul vétetik. 

Gerlóczy Gyula megígérte, hogy ezen jelentést sz1vesen elkészi: 
tendi. 2) 

1) Ezen pontot, mert épen ezen szakmának külön tanárn van a műegyetemen, a parádi közgyülés kihagyand6nak ha-
tározta. L. alább a parádi gyűlé s jegyzőkönyvét. A sze1·k. 

2) Lásd alább. 
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11) Szab6 József inditványozza, hogy a jelen nagygyülés év~ 
könyvébe vétessenek fel mindazon pót~~~~ályok, melyek ~. köze~ehb1 
nagygyűléseken keletkeztek, 3) továbbá koz~ltessék benne .a kozpon~1 v~
lasztmány névsora, s egyszersmind k~zp~nt1 vál~sztmány1 tagul. aJánlJa 
Balogh Kálmánt, Kubinyi Ágoston aJánlJa Bókai Jánost, Peregrrny Ele
ket, és gr. Szapáry Gyulát, Halász Géza ajánlja Hor:váth Györgyöt, 

kik is megválasztatnak. 

12.) Oláh Gyula inditványozz~, hogy. a központi választmány 
dolgozza ki a nagygyülés alapszabályait a mai ko~ szellemében és azt 
helybenhagyás végett a jövő évi nagygyülésnek terJeSzsze elő. 

13.) Kátai Gábor azon oknál fogv~: mivel suk~n vanna~. orv?stár
saink közül olyanok, mint például a fürdoorvosok, kik nagygyuléGe1~keu 
- mert azokat még a fördé>idény alatt Aug. hóban szoktuk tartam, -
legjobb szándékuk mellett sem vehetnek részt, de meg il~enkor még a 
gazdászattal foglalkozók is javában el vannak halmozva nyán ~unkával, -
inditványozza: hogy gyüléseink tartására September hónapJa, pl. annak 
második fele tüzessék ki. 

Elfogadtatik. 

Ezen indi'tvány azon m6dositással fogadtatik el, hogy a jövő évi 
nagygyülés Septembernek ne második, de első felébe~ tartassék meg, 
egyébiránt a gyülés határnapjának kitüzése a központi választmányra 
bizatik. 

14) A számvizsgáló bizottmánynak a titkár által felolvasott je
lentése s illetőleg javaslata 

15.) Kubinyi Ágoston inditványozza, miszerintHevesmegye hely
irata küldessék meg mindazon városoknak, hol már n~gygyül~sek tar
tattak, ugyszintén azoknak is, melyek bennünket meg h1vtak, mmt Mara
maros-Sziget, Arad, Győr, Szathmár és Fiume. 

16. A pályakérdésekre vonatkozólag jelenti a titkár, miszerint ez 
évre ki fognak tűzetni : ... 

a) A Koczianovich-féle, ujra, mely most a Szurmákféle pályadIJJal 
200 és néhány forintra növekedett ; továbbá 

b) Majer István kanonoké, mely ez idénről pályázat nélkül maradt; 
szintén másodízben és 

e) A Szurmák-féle, harmadik pont alatt emlitett, orvosi pálya
kérdés. 

17. A titkár jelenté, miszerint megnyitó közgyülésü?k óta Gyé>r 
városa meghívó levele is megérkezett és azt felolvasá, mely is .hangos él
jenzéssel fogadtatott s jelenté tovább, miszerint Máramaros-Sziget: Szath-

1 

helybenhagyatik 4), 

Elfogadtatik. 

Tudomásul vétetik. 

•)A na"'ygyülések munkálat11.it én e czélból tehetség em szerinti gonddal összekeresget.tem, azon~~n: i~le1~ évkön~~: ben id közlötteke~ kívül (3-4-ik lap) semminemű olyan végzést nem találtam, mely az alap- vagy pbtszab Y0 a iá~~~~ 
telezö erejére emelkednék. 

' ) Lásd a 64-ik lapon. 
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már-Németi, Győr és Fiume tehát azon v~írosok, melyek nagygyülésün
ket a jövő évre kebelűk be meghivták. 

Erre az egész nagygyűlés Fiume nevének hangoztatásn.ban tört. 
ki, oly erős és harsány lelkesedéssel, minőnek vándorgyüléseink újabb 
folyamában tanúi még sehol és soha nem voltunk. 

18) Darányi János kijelenti, miszerint Arad városa meghivását, 
mint annak megbizottja, ezúttal is ismétli, 

mi is örvendetes tudomásúl vétetett s tetszéssel fogadtatott. 
19) Erre nagygyülésünk köztiszteletü elnöke eWteijeszti, misze

rint nincs más hátra, minthogy jövé> évi nagygyüléstink helyét tűzzük ki 
és tisztviseWit válaszszuk meg. Mire kevesek kivételével,- kik azt még most 
korainak tartották - az egész nagygyűlés ismétlődött hangos lelkesedéssel 
Fiume városát kiáltotta ki, mire az elnök kinyilatkoztatta, hogy jövő évi 
nag·ygyűlésünk székhelye Fiume leend. 

20) A tisztviselők választására kerülvén a sor, a jövő évi fiumei 
nagygyülés tisztviselöiűl hosszas s igen élénk tanácskozás után követke
zők választattak: Elnökökül Scarpa Pál lovag és báró Vécsey József, Sza
bolcs meg-ye főispánja. Alelnökökül: Matkovics Gáspár, Ipolyi Arnold és 
Halász Géza. Titkárokúl: Radics Ákos, Poor Imre, Bódogh Albert. Megje
gyeztetvén. miszerint jelen rendki vüli esetböl,és eljárásból, mit csak is az ma
gyaráz meg, hogy Fiumébe megyünk, a tisztviselőknek az eddigi szokás
tól eltérő módon az uttal nagyobb számmal választását illetőleg jövé>re 
semminemű következtetés nem leszen vonhat6. Pénztárnokul továbbra is 
Rózsay József, Ellen őrül: az alelnökséggel megtisztelt Halász Géza helyett 
Bat.izfalvi Sámuel választatott, kik is a nagygyülésnek bennök helyezett 
bizalmáért szives köszönetüket fejezték ki. 

21) Ekkor a nagygyülés elnöke Bartakovics Béla é> kegyelmes
sége rövid beszéddel zárta be a nagygyülést, mely hosszan tartó szives él
jenzéssel fogadtatott . 

22) Flór Fereucz, másodalelnök élénk tetszéssel fogadott beszéd-
del vőn bucsnt a nagY,gyiiléstől. . 

23) Kubinyi Agoston az ~llandó központi választmány elnöke, majd 
24) gr. Szapáry Gyula, Heves megye főispáni helytartója s legvégül 
25) Knöpfler Vilmos vettek bucsút a nagygytilésté51, . 

melyek az ezzel bevégződött nagygyülés részéről élénk tetszéssel 
fogadtattak. 

Jegyzette: 
Dr. Kátai Gábor 

n11gygyülési titkár. 

Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Munkálatai. 

.Pl6r Ferencz 
elnök. 
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Gazdászati és ipartárlati jelentés. 

(A z4rközgyülés jegyzökönyvének 10-ik pontjához.) 

Dr. Gerl6czy Gyulát6l. 

I. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgytilése, a gazdasági kiállitások s ipartárlatok
nak rendezését, mint haladásunknak egyik Jeghata.lmasabb eszközét melegen felkarolta, sőt azt czéljának 
jelentékeny alkatrészetil, eszközétil el is fogadta, vezéreltetve ez elhatározásában ülési székhelyének privát 
érdekei előmozdítása, és még inkább, eleket tulszárnyaló közgazdásza. ti előnyök által ; miért is mintlenki 
könnyen átláthatja, hogy a vándorgytilés még e tekintetben is kielégiteni óhajtja müvelődéstink és a nem
zetgazdaság követelményeit. 

Csodálatos, de igaz, hogy a legjobb mag a legnemesebb eszme, ha kősziklára esik nem kel ki, 
ha rosz földbe hull, elsatnyul, és rnegfogamzás esetében is, távÓlról sem képes oly mennyiségű s minőségű 
gyümölcscsel kedveskedni, mintha jó földbe vettetett volna. - Hevesmegye s ajászkerlilet gazdasági egye · 
sülete által Egerben mult évi augusztus 27-én rendezett kiállitásról (kivéve a borkiállitást) a közvélemény 
fájdalom sok tekintetben ily módon nyilvánult, és attól, e dús kincsekkel megáldott, s kiválólag földmí
velő megyéből nagyon sokan ily lehangoló emlékkel bucsuztak el. 

Valóban kár, hogy a magyar orvosok s természetvizsgálók e nemes czélja, jó szándéka igy félre 
ismertetett ! 

Hisz midőn az ország minden részeiből, sőt még a külföldről összegytllt természetbuvárok, t.udó
sok ily czélszerüen rendezett tárlatokban győződhetnek meg arról, rniképen alkalmazza a vidék népe a 
természet törvényeit a gazdagság s iparnál, azaz: miként uralkodik a természet felett a természettel, és 
igy rövid idő alatt is áttekinthetik az egész megye, vidék gazdasági s ipar viszonyait, ezeknek fejlődé
sét, haladását; akkor egyszersmind, a vándorgyülés ez önérdeke mellett, épen ily tárlatok által nyujtatik 
a városnak vidék s megyének a legkedvez l\bb alkalom bemutatni, feltüntetni valódi érdemeit, buzgó 
szorgalmát, munkásságát, melyek a jelen europai culturviszonyok között a józan szabadságra, democrá 
tiára alapitandó alkotmányos élet.linkben egyedül lehetnek az ember becsének, befolyásának, a tettdus s 
nem üres hazafiságnak mértéke, alapja és ismertető jele. 

Mindenki bámulta, -- az okok még akkor előttünk ismeretlenek lévén, - hogy e gazdag megyé
ben e szép alkalmat meg nem ragadták, hol a valódi hazaszeretetnek legszebb bizonyságát lehetett vol
na szolgáltatni. 

lm lássuk közelebbről , mennyire sujtja igazságosan a kövélemény a közjó iránt nyilvánult r ész
vétlenséget. 

8ajnos, hogy az augustus 28- án reggel 8 órakor tartott zárgyülés megbizása folytán épen nekem 
jutott a szomoru feladat tolmácsolni azt , miszerint a hazafiságban minden megyét föltilmulni törekvő He
vesmegyében, a mag rosz földbe esett, az emlite tt mag asztos czélt ugy látszik nem fogták föl, vagy leg
alább - mint utólag fájdalmasan értesültünk - a megyei tisztek közönye miatt, kik közti! sokan a föispán
által körözött felhivást a kiállításban résztveendő, közzétenni elmulaszták, fel nem foghatták. - Ez utóbbi 
körtilmény mindenesetre az ítélet szigorát enyhiti, és ez bírt rá engem is, hogy a gazd. kiállitást iukább 
a méltányosság mint az igazság szempontjából biráljam meg. 

Nehéz azonban, sőt majd nem lehetetlen - hisz mindenki tudja - elpalástolni azt, miszerint 
Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyestilt megyéből, - mely 11710 O mértföldnyi tertilettel 321,537 
főre rugó népességgel bir, és azok között 1028 nagy földbirtokos, 48,921 kis birtokos találtatik - a gaz
dasági kiállításban, mint az ember nemesitő munka diadal Unnepélyén, mindössze 73 gazda vett részt 
305 kiállított tárgygyal. 

E tény már magában mind E'n részletezés nélktil is az igazságosan sujtani szokott közvélemény 
mérlegét sulyosan terheli, s az annyiszor emlegetett hazaszeretetet kérdésessé teszi, ezt még a tisztviselők· 
nek említett közönye sem képes ellensulyozni, mivel ha a kis birtokosokat részvétlenséggel, saját érde-
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keik elh~nya~olásával .n~m.v~dolhatnám is., lehetetlennek tetszik nekünk, hogy az 1028 nagy birtokos 
ugyszólvan m1_nden pohtika1 hulapban maJdnem egy évvel előbb, és több i~ben megjelent nagygyltlési 
programm s UJSá~ok elolvasása után tudomást ne szerzett volna arról, miszerint Egerben a magyar orvo
sok s természetvizsgálók XIII-ik nagygyülése alkalmával a hevesmegyei s jászkerllleti gazdasági egye
sUlet által kiállitás rendeztetik. 

Nehogy tulzással, részrehajlással vádoltassam, nézzük meg közelebbről e sötét képet, ta lánmég
is találunk egy-egy fénypontot, melyek elsötétült kedélylinket felvilágositják, találunk bizonyosan egyes 
kitunő férfiakat, kik polgártársaik, s a haza boldogitásáért a tárlat rendezésénél sem szüntek meg ll. köz
jónak áldozatokat hozni, s végre, kik a magyar orvosok s természetvizsgálók vándorgylllése által felkarolt 
eszmét szinte felfogták, azt erejökhöz képest ápolni törekedtek. 

Eltekintve a magyar orvosok s természetvizsgálók fogadását rendező egri középponti választ
mánynak a kiállitás tekintetében is elismerést érdemelt sikeres müködésétől, a gazdasági kiállitás szer
vezésén.él kiváló dicséretes tevékenységet fejtettek ki: Visontai Kovách László hevesmegyei s jász
keriHet1 gazdasági egyesület elnöke, R i g ó A n t a l az emlitett egyesület titkára, Marton f f'y Kár o ly 
Dr. F e k e te K. s F ü l ö p J. s. t. A legény-egylet által rendezett ipartárlat létestilését ismét legföképen a 
fáradhatlan buzgalmú 'f ó t h Istvánnak, E'gri érseki nyomdásznak tulajdonithatjuk. 

Ezeké tehát t. olvasó az érdem, hogy az általuk teljes erőmegfeszitéssel felmutatott csekélységet, 
az utolsó óráhan megtekinthett.tik, és a megye ipar - s gazdasági viszonyairól legalább némi fogalmat is 
szerezhettünk. 

E hazafiak, valamint azok is, kik talán még e nemes czélra közreműködve mély fájdalmamra ál
talam név szerint nem ismeretesek, fo g-adják önzetlen feláldozásukért, a keleti indolentia ellenében is ki
fejtett buzgalmukért és elért eredményért a vándorgyülésnek hálás köszönetét. 

Hisz ők részökről mindent elkövettek, a megye gazdasági viszonyainak kellő feltüntetéseért, de arról 
csakugyan nem tehettek, hogy igen kevesen találkoztak polgártársaik közlll, kik e magasztos eszméért 
lelkcslllni tudtak, kik velök a haza mikénti boldogitásáról hason nézetben voltak, s kik világos tudattal 
birtak az ember valódi érdemének, becsének alapjáról. 

A termény, dohány, kutészet, gyümölcs, borkiállítás és ipartárlat tárgyai a lyceum három na
gyobb és egy ki3ebb földszin ti szobájában gytijtettek össze, s mutattattak be; a ló, szarvasmarha, juh, ser
tés, baromfiak, és erdészeti termékek ismét a káptalan nagy udvarában voltak elhelyezve. 

Augusztus 24-én, min t a megnyitó közülés napján, mindenki kérdezősködött a leendő kiállitás 
iránt, és az érseki köze héd előtt s után fel is keresték az imént emlitett helyiséget, - miután eddig a 
máshol rendezett tárlatok szokás szerint, a nagygyülés első napján megnyiltak, mivel ez volt a magyar 
orvosok s természet· vizsgálók első valódi öröme, a vidéknek és lakóinak tekintélyét emelő első dicsősége. 

De minden tudakozódás hiába történt, a kapustól, vagy a kiállítási szobák ajtóinál álldogálóktól 
azon lehangoló választ nyerték : hogy a kiállitási tárgyak még nincsenek mind itt, magának a társulatnak 
megnyitása pedig, az elnök távolléte miatt bizonytalan. 

Véirre a várva várt nap elkövetkezvén, a kiállitás délelőtt 9 órakor V. Kovács László által megnyit
tatott, tehát mikor már délelőtt a szakosztályi tilések befej ezése után, a megjelent vendégek egy része sür
getős teendői miatt hazarándult, más része előre Parádra sietett, a többi pedig utazási készületeivel és 
bucsuzással volt elfoglalva. 

Igy aztán természetes, hogy a természet-vizsgálók nagy része a gazdasági kiállitást és ipartárla
tot éppen meg sem tekinthette, más része pedig csak futtában átpillanthatván, Egerbe fáradozásának 
egyik czélját hiányosan érte el. 

II. 

Könnyebb áttekintés végett, lrgczélszerübb lesz a Hevesmegye rövid termelési statistikája után, 
a kiállitás egyes ágairól a hiteles tárgyjegyzékhől készitett statistikai adatokat, s nyomban Hevesmegye 
s a jászkerületi gazdasági egyesület kebeléből kikUldött biráló-bizottság jelentését kellő figyelemmel ki
sérni, igy aztán mindenki - bár nem is volt alkalma a kiállitást megtekinteni - a gazdasági kiállitásnak 
világos, s mint hiszem a leghűbb képét szemlélheti, vizsgálhatja meg, és a netán szükséges, általam térhi
.ány miatt fel nem tüntethetett tanulságos következtetéseket és gazdasági viszonyokat is megállapithatja 

Gazdasági kiállitás. 
a) Szemes gabona kidllitás. 
Az 1865-iki hivatalos adatok szerint Hevesmegye 1.171,041 holdon termel: 865 ezer pozsonyi 

mérő buzát, 408 ezer p. m. kétszerest, 331 p. m. rozsot, 224 ezer p. m. árpát, 213 ezer p. m. zabot, 11 
· ezer p. m. kölest, 7 ezer p. m. főzeléket, 134 ezer p. m. burgonyát, 286 ezer p. m. kukoriczát és 17 ezer 
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p. m. egyéb szemes terményt ; e mennyiség azonban mint Martonffy K. a topographiában megjegyzi, 
jobb években még sokkal többre teendő. . 

E czim alá foglalt kiállításban (ideértve gyapJumustrákat, dugaszológépet stb. kiállitásokat) ver
senyzett 13 gazda, 100 különböző terménynyel, melyekből esik 24 a buzára, 15 a rozsra, 20 az árpára, 8 
a zabra, a 5 a kukoriczára, 4 a repczére, 4 a bükkönyre, 1 a baltaczimra, 1 a luczernára és 17 a köles, répa, 
gyapjumustra, a dugaszológépre stb. 

A bíráló-bizottságnak erre vonatkozó jegyzőkönyvéből kitünik, hogy a 14 versenyzö közül nyol
czan 30 tárgygyal tiintettek ki, közöttiik kiválólag, - mint ezt fájdalom mindeniitt fogjuk látni - az 
egri érsekség, fökáptalan, gróf Károly György és gróf Szapáry Gyula járulván legnagyobb részvéttel a 
kiállitás czéljához. 

b) Dohány kiállítás. 
18t:l6-ik évben 10,44:7 katastr. hold volt dohánynyal beültetve, és az egész megyében 134,055 

mázsa termeltetik. 
E kiállításon két kiállitó jelent meg, még pedig az egri érsekség egy csomó kápolnai zöld do

bánynyal, és a kormány (dohány beváltó hivatalok) Magyar- és Erdélyország különféle dohánytermelő vi
dékeiröl való (ha jól emlékszem talán 130 féle) dohánynyal, mely szép gyüjtemény, majdnem egy egész 
szobát elfoglalva, a körültekintőket kellemesen lepte meg. - Sajnálom, hogy a kormány által kiállitott 
dohányok jegyzékét kezeimhez nem kaphatván, a t. olvasóval nem közölhetem; külöuben a kormány ál
tal megnevezett egyes dohány-termelök kitüntetéséről tanuskodik a bíráló-bizottságnak. jegyzőkönyve, 
rnely szerint a megjutalmazottak száma 10, kik mindnyájan más megyebeliek, s mint kitiinő okszerü do· 
bánytermelők az egész országban ismeretesek. 

e) Gyürnölcs és kertészeti kiáll1tás. 
Hevesmegyében gytimölcsösül nagyrészt a szőlők is szolgálván, az évi termés 55,060 vékára 

becs ültetik. 
Tekintve azonban a kedvezőtlen időjárást, más részt azt, hogy nyári gyümölcs mint mondják e 

vidéken igen kevés van, a g,Yümölcs kiállitás ellenében jogosan különös igénynyel frl sem léphetünk , de 
annál inkább a kertészet iránt, mert alig hihetjiik, hogy annyi gazdag nagy birtokost magában foglaló 
megyében csak az érsekség üzne kertészetet, ugy szólván egyedul képviselve a konyha kertészetet. Kü
lönben a gyümölcs termelés és kertészet küzdterén megjelent 29 egyén 36 kiállitási tárgygyal. 

b) Bor kiállítás. 
A megyében szőlőtőkével beültetett tcrlilet 27,422 katastr. holdra, az évi termés pedig 300 ezer 

akóra rug. 
A bor kiállitás a legsikerültebb lévén, ez képezte az egész kiállitásnak fénypontját, és nélküle ez 

teljesen elsötétült volna. Itt volt alkalmunk az egri bort a maga valóságában felismerni, s meggyőződni 
arról, hogy a veres bor, mit Pesten mindenütt egri név alatt árulnak, s egri névre kereszteltek, Eger 
nemes föld é ből éppen nem, vagy a lehető legkisebb mérvben buzgott föl. 

E borverseny felejthetlen marad azokra nézve, kik azt látták , tanulmányozták, de felejthetlen 
leend különösen azok előtt, kik a birálatnál megjelenve, maguknak kellett ama hihetetlen nemes tüzü, 
átlátszó granátszinU, zamatteljes és csábító nectárt megizlelni, mely az embert bájjal, örömmel tölti el, s 
mely az okszerü mivelés, cultura iránt minden hazafit lelkesit, és a közgazdában, teljes megváltozhatlan 
meggyőződéssé, biztos tudattá változtatja a hitet, hogy az igy kezelt s ápolandó borban, Eger s az ország, 
dusan gyümölcsöző természetes monopoliummal, világ-kereskedelmi áruval, és gazdagodásunk egyik 
kiváló eszközével bir. -· Klilönben e nagyszerü eredmény felett ne csodálkozzunk, mivel itt a legkitünőbb 
bort ermelők. valódi szakemberek léptek a küzdtérre s megmutatták, mikép ama nagy birnek s dicsőség
nek, melynek Eger s borvidéke eddig örvendett, képesek és jövőre még nagyobb mérvben akarnak is 
kellőleg megfelelni. - A mi pedig magát a versenyt illeti, ebben 27 termelő 89 faju s különböző helyek
Től való fejér s veres borral 151 palaczkba vett részt. E 89 féle borból jut a veresre 42 (ideszámítva 1 
ürmöst, 1 burgundit és l rajnait), a sillerre 11, a fehérre Hl, az aszura 17 (hozzá véve az essentiát s 
hegyaljait is), ha pedig az évek szerint osztályozzuk, akkor az 1866. évről 24, 62-iki 13, 63-ról 10, a 
többi hátralevő 42-féle faju bor ismét 1858, 59, 67 és 68 stb. évekről eredett. 

E bemutatott borok legnagyobb része Eger szőlőhegyein termett; ugyanis 56 esik Egerre, 30 He
vesmegye borvidékére (Gyöngyös, Hatvan, Visonta, Jászberény, Árokszállás stb.) 13 pedig különböző he
lyeken oszlik meg. 

A bíráló bizottságnak rendkivüli lelkiismeretességéről, szakavatott s tapintatos eljárásáról tanus
~odó jelentésből megérthetjük, hogy a 89-féle borból 26 arany vagy ezüst dijra és oklevélre; 32 pedig a 
~egyzökönyvben való megemlitésre találtattak méltóknak. - A 27 termelő közül ismét 12 díjban, 13 a 
Jegyzőkönyvi megemlitésben részesült, s így csak két termelö jelent meg mint kiállitó, kik kitüntetésre 
nem érdemesittettek. 
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e) Ba1·ornfi kiállítás. 
Ezt két ten:yé~ztő képviselte, a 11.est.i állatkert 33 .darab és egy egri 5 db. tyuk, kakas és csirkével. 
Valóban saJnalnunk kell, hogy Ily nagy gabona-termelő megyében az okszerű baromfi-tenyész -

t~s.„~ mely a városokban s. általában az egész országban napról napra növekedő husdrágulás folytán rend
k1vuh nagy nyereséggel krnálkoznék, - elhanyagoltatik, és mi fejlődésének tanui nem lehetttink. 

j) Ló, szarvasmm·ha-, sm·tés, jiih és erdei fák kiállítása. 
. Az 186?-iki hivatalos adatok szerint Hevesmegyében találtatott: 33,822 ló, 13,830 ökör, 331,012 

tehen, 430,832 Juh, 2443 kecske, 40627 sertés és 1,1 69 szamár. 
A mi pedig magát a kiállitást illeti, szemben e tekintélyes számokkal azon megjelent: 

. . a) 11 lótenyésztő 22 dai-abbal, még. pedig volt közöttük egy más-fél éves csődör, 10 anya-kancza 
es 11 csikó 5 hónapostól kezdve öt évesekig. 

b) 10 szarvasmarhatenyésztő s gazda 27 dbal, különösen látható volt 6 ökör, 8 tehén, 10 iisző, 3 borjú. 
e) Juhtenyés~tő .28 darabbal, köztök 12 kos, 9 jerke, 3 anya, 4 bárány. 
d) 3 sei·téskiállitó 33 darabbal, közöttük 20 hizó sertés, 2 kan, 6 kocza, 4 malacz. 
e) Hevesmegyében az erdöség 113,080 kat. holdat foglal el, ezt képviselte 4 kiállitó összesen 78 

darabbal, köztük 9 drb töke, 6 lapát 40 klillő s talpfa, 2 tekenő, 2 tál stb. 
E számok kevés összehasonlítással annyira szembeszökők, hogy további magyarázatra nem szo

rulnak, annálinkább, mivel a kiállitásban résztvevők majdnem mindnyájan jutalmazásban részesültek. 
Ugyanis jutalmat nyertek a lótenyésztők közül 10-en 11 darabbal, a szarvasmarha kiállitók 

közöl 10-en 16 darabbal, juhtenyésztők közül 4-en 22 darabbal, a sertés kiállitók közöl 3-an 28 darabbal. 
Az erdészeti kiállításban résztvett 4 kiállitó közill ismét 3 tüntetteték ki a kiállítási jegyzék 20 

i,;orszámával. 
E tények hiszem mindenkiben azon itéletet kelték föl, melyet fentebb fájdalommal kényszerítve 

valék kinyil vánitani. 
III. 

Ipartárlat. 
A lyceum egy nagyobb és egy kisebb földszinti szobájába helyezett ipartárlat a gazdasági kiál

litásnál aránylag sokkal sikerültebbnek mondható, tekintetbe vevén azt, hogy az egri legény-egylet által 
rendezett, és klllönösen Tóth 1 s tv á n érseki nyomdász mint egyleti titkárnak buzgó tevékenysége, vezérle
te alatt léteslilt. Ez oly körülmeny nálunk hol az elöitéletekkel telt társadalomnak alapját, az ember becsét 
nem a munka képezi, hol az uralkodó születési rendek, középkori nézetek ellen, az emberi méltóságnak 
és a XIX. század szabad eszméinek megindult kiizdelmében lefelé mindnyájan aristokraták s csak felfelé 
akarunk lenni s vagyunk dernocraták, melyet csakugyan szemünk elöl téveszteni nem lehet, s nem sza
bad. - Mert valóban az általános közöny, hátramaradás mellett, az egri mesterek, nagyszámu önálló 
iparosok elmaradásának egyéb okát képzelni sem tudom, mint hogy az ipartárlatot. ennek rendezését a 
legény-egylet karolta fel ; azért méltán annál nagyobb elismerést érdemelnek követésre méltó példaadá
sukért a mesterek, kik megszabadulva az elöitéletektöl a legény-egylet által rendezett tárlaton megjelen
ni, versenyezni nem átallottak, és a tárlatot becses iparczikkeikkel érdekesebbé, vonzóbbá tenni törekedtek. 

Valamint kiváló figyelemre s kitüntetésre méltók ama szegény, de szorgalmas munkás legények, 
kik a magasztos eszme által lelkesülve, nemes öntudatra ébredve, sok tekintetben nagy ügyességről ta
nuskodó iparczikkeikkel megjelentek a küzdtéren versenyezni azért, hegy Eger város iparosainak, mes
tereinek becslile7ét megőrizzék és tények által megmutassák, mikép nincs okunk még aggódni Magyaror
országban az ipar jövő fejlődése felett. 

Ez t. olvasó ama felejthetl en s kellemesen ható benyomás, melyet az ipartárlat gondos megtekin-
tése minden szemlélőnek emlékébe vésett. · 

(.Az ipartárlatban kiállított egyes czikkek kimutatását a jiitalmazottak névsorának jegyzékével együtt, 
Tóth ls~ván érseki nyomdász, az egri kath. legényegylet titkára, s a bizottrnány jegyzője, szakavatott, 1·észletes és 
pontos Jelentésében, a gazdászati, állatgyógyászati és rnílipm·i szakosztály többi jelentései között a 37 8-386-ik 
lapokon közöltük, Sze:rk.) 

* * „. 
Ime t. olvasó ez ama tükör, melyben Hevesmegye gazdasági s iparviszonyait híven lemásolva 

megláthatni, és azt tovább szemlélve meggyőződhetünk, miszerint val ii mely község, város és megye te· 
kintélyét, közügyekheni befolyását azáltal óvhatja meg leginkább és biztosíthatja, ha anyagilag megerő
sítve gazdagabban, szellemileg miveltebben szálland a sikra ! 

Engedje meg a Mindenható, hogy ez utóbbi forró óhajtásunk, ha elöbb nem, legalább mikor majd 
a magyar orvosok s természetvizsgálók (valószinU már az ujabb nemzedék) Hevesmegyébenl, különösen 
Egerben ismét megjelenendenek, a legnagyob h áldással kísérve beteljesedjék. 
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Azon városok levelei, melyek a mag·yar orvosok és természetvizsgálók 
nagygyűlését kebelükbe meghivták. 

(A b1:záró kilzgyüléM jegyzökönyvének 17-ik pontjához.) 

Máramaros Sziget meghivója. 
(Kubinyi Pcrenczhez intézve.) 

M'éltóságos Elnök Úr! 
A méltóságos elnökségnek a magyar orvosok és természetvizsgálók ez évi Egerben tartandó 

nagygyülésérei szíves meghivását szíves köszönettel vettük, azonban a hely távol fekvése miatt ottan kül
dött által városunkat ez alkalommal legjobb akarat mellett sem képviseltethetjtik. 

Alkalmat vesztink azonbau itt magunknak, miután ugy esett értésli.okre, hogy az 1869-iki nagy
gyülés helyeli.l Arad lenne kiszemelve, az 1870 vagy eshetiíleg 1871. évi nagygyülés helyeül városunkat 
ismételve ajánlani, illetöleg ekkorra a tisztelt tudós és orvos urakat szives tisztelettel meghívni, annyival 
inkább: mivel ekkorra a jelenleg tervben levő északkeleti vagy is Debreczen-szigeti va8út valószínűleg 
ha részben is elkészülendvén, az ide utazás kényelmesben történhetendik. 

Kelt Máramaro · Szigeten, 1868-ik évi julius hó 11-én tartatott képviselő ülésiink böl. 

Szathmár-Németi városa meghivója. 

Tekintetes országos orvosi egylet! 

Breznay Pál, 
polgármester. 

Török Lajos, 
föjrgyzö. 

M:idön hazafias iidvözletét kli.ldi közönségünk a magyar orvosok és természetvizsgálók ez évben 
tartott nagygyülésének fontos eredményekkel kivánt megtartására s bevégzésére egyszersmind ezen or
szágos egyesület nagy horderejli rnüködésétöl áthatva. 

Tisztelettel kéri föl, hl•gy jövő 1869. évben, ha már más elöintézkedés nem jö tt létre - az or
szágos összejövetel helyéül városunkat - melynek környéke történelmi és természeti nevezetességgel is 
hir, kijelölni s eziránt közönségünket értesíteni méltóztassék. 

Kelt Szathmárt 1868 August. 6-án tartott közgytilésböl. 

'rávirat Fiuméből. 

Fiume képviselő testülete. 

Gyene Károly, 
pulgárnagy. 

Jo6 Gábor, 
föj egyzö. 

Távirat. 1868. Aug. 9. 12 óra 00 p. 
Érkezett „ „ „ 4 „ 39 p. 

Nagyméltóságú Bartakovics Béla érsek urnak, a magyar természettudósok nagygyülése 
elnökének. · 

A helybeli községtanács mai napon elhatározá, felkérni a tekintetes nagygyli.lést, hogy az 
1869-ik évi nagygytilés megtartására Fiumét vá}aszsza. Az irásbeli felhivás meg fog kl'ildetni. Addig is 
méltóztassék nagyméltóságod forró ohajunknak kedvező tért késziteni elö. 

Aug. 9. 1868. 
Verneda Ernő. 
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Fiume meghívója. 
A Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo Adalberto Bartakovics di Kisappony, Presidente 

della dotta sociefa dei naturalisti ungheresi in Erlau. 
Eccellenza ! 

Fiume ambisce l'onore di dar ospitalita anch' essa una volta ai dotti naturalisti ungheresi · Fiume 
desidera registrar un punto lumino -o di piű ne suoi fasti · Fiume la principale cittit marittima del I' Un"'-

1 'b . ' ' " qeria, vuo tn utar mer1to a quei sommi che i lumi della scienza tra i concittadini loro diffondendo, si 
qanno il plauso e la riconoscenza della patria. 

Eccellenza, degnatevi di farvi interprete del nostro desiderio ardente presso la chiarissima riuni
one a cui pre~iedete e di cooperare, affinche la citta rappresentata dalia congregazione qui reverentemente 
sottoscri tta, s1a sede nel 1869 agli scienziati della felice Pannonia. 

Con osseguio segnasi 

Fiume, 9. ag·osto 1868. 

Antonio Seégnér, 
Segretario. 

deli ' Eccellenza vostra 
devotissima 

La congregazione municipale 
Ernesto de Verneda, 

Pres rl ente. 

U gyanenuek magyar szövege. 
Kisa pponyi Bartakovics Béla érsek ur ő kegyelmességének, a magyar természetvizsgálók 

tudós társulata Elnökének. Egerben. 
Nagyméltóságod ! 

Fiume büszke azon megtiszteltetésre, hogy a tudós magyar természetbuvárokat vendégszere
tettel egyszer már ö is fogadhassa. Fiume óhajtja, hogy egy új fényes pontot iktathasson évkönyveibe; 
Fiume Magyarországnak elsö tengeri kikötö városa elismeréssel akar adózni azon jeleseknek , kik a tu
domány vi lágát bonfitársaikra szétárasztják, s kik azért a haza tetszésével és elismerésével találkoznak. 

Nagyméltóságod kegyes leend buzgó kivánatunkat tolmácsolni azon tisztelt gyülésen, melynek 
elnöke, és közreműködni azon czélra, hogy az alólirott gyiilés által képviselt város 1869-ben a boldog 
Pannonia tudósainak gylllhelye legyen. 

A legmélyebb tisztelettel 
Fiume Aug. 9. 1868. 

Seégnér Antal, 
t.itkár. 

Nagyméltóságodnak 

Győr városa meghivója. 

legalázatosabb 
a város képviselö testtilete 

Verneda Ernő, 
olnök. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók Tekintetes Na.gygyülésének ! Egerben. 
Hazáuknak földtani, természet és gyógytani tekintetböli viszonyai kinyomozását, az e czélból tett 

tapasztalatok tudományos megvitatását, és az észleleteknek az egész haza:. és a ktilfölddeli megismerteté
sét, mint megannyi magasztos feladatok elérését magának czélul kitüzött Onöknek általunk igen tisztelt 
gyülekezet~ , az egész haza közönségének oly rokonszenvével találkozott,hogy egymással vetélkedve sietnek 
városaink Onöket e czéljaik elérése tekintetéböl évenkint a haza egymás vidékén összegyülekező tudós 
honfiainkat, felkérni, hogy jelenlétuk által megtiszteltethessenek. 

A hazai városok sorába kivánunk mi is, Győr városának közönsége ez uttal lépni azon kérelmet, 
tekintve felhivást intézve a Tekintetes Nagygyli.léshez, miszerint tudományos vizsgálódásaik szinhelyétil, 
a jövő évre a szerény hazai várost megtisztelni sziY.eskedjenek. 

Bár elisme1jUk, hogy városunk és vidéke Onök tudomány szomjának és vizsgálódásainak a meg
felelö anyagot talán nem oly mérvben nyujtandja, mint hazánk kiesb fekvésli más városai, de ezeket 
pótolandja ezennel felajánlott szívélyes, őszint~. vendégszeretettink, és minden törekvésiink oda leend irá
nyozva, hogy szerény tehetségeinkhez képest, Onök tudományos és közhasznu működését támogassuk. 

Kik is hazafias i.idvözletUnk kijelent<·se mellett vagyunk 
Győrött, az 1868 ik évi Augustus 10-én tartott rendes közgyüléslinkből. 

A Tekintetes Nagygyiilésnek alázatos szolgái 

Győr város közönsége. 
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.. 
Nagygyűlési elnök Bartakovics Béla'· egri érsek ö excell~ntiája bezáró 

· beszéde. 

(A l>ezár6 közgyiilés jegyzőkönyvének 21 -ik pontjához.) 

Nagy tekintetü gyülekezet! 

Egernek évkönyveiben fenmaradand emléke e napoknak, melyekben a tisztelt orvo
sok és természetvizsgálók tudós társulata működését itt folytatta. A tudós társulatnak fő fel
adata, hogy évről évre hazánk más más vidékét meglátogatva ennek tudományos és az em
beriség javára fennálló intézeteit, valamint a természetnek gazdagsági tartalmát megviz,-gál váu, 
idővel az egész hazának bövebb ÍRmeretét előmozdítsa. 

Legnagyobb örömünkre szolgálna tehát, ha a tisztelt társulat ebbeli tudós és hasznos 
fáradozásának czélját nálunk is elérte s midőn l'I bucsuzás ideje megjött, magunkat. a társnlat 
barátságos emlékezetébe ajánljuk. Isten vezéreljen mindenkit visbzautazás~1bap . 

Flór Ferencz másod alelnök hucsu beszéde. 

(A zár közgyülé~ jegyzőkönyvének 2l -ik pontjához.) 

Nagy tekintetű gyülekezet! 

. . Midőn egy ~v előtt a rimas~ombati nagygyülés közönsége a ~ai 13-dik nagygyűlés 
tiszti karát magas bizalmával megtisztelte. egy részt legfényesebb kitüntetésben részesített, 
de egyszersmind nemes kötelességek teljesítésére hivott fel bennünket. 

Hogy az elsőt kiérdemelhessük , az utóbbiaknak pedig. csak némileg is megfelelhes
sünk: támogatásra volt szükségünk. 

A hatalmas támaszt Heves megye és Eger város lelkes közönsége leg11emesebb áldo
zatkészséggel és pazar kézzel adta rendelkezésünkre. 

Ily hathatós eszközök segélyével nem volt nehéz a benniink helyzett bizalomnak megr 
felelhetni: miért is a hálás elismerés egészen Heves megye és Egervárosa közönségét, nemes 
keblü honfitá.rsainkat, az érdemnek pedig csak is egy csekély része illet meg bennünket. 

Midőn tehát mindennél többre becsült bizalmukért és kegyes elnézésükért méltó há
lánkat kijelentenénk, nincs melegebb ohajtásunk, mint hogy bucsu szózatunkat szívesen fo
gadni és bennünket mindvégig jó emlékben megtartani kegyeskedjenek. 

MAGYAR 
11JDOMK.iVOS AKADBillA 

KÖNYVlÁRA 
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Kubinyi Ágoston beszéde . 

(A jegyzőkönyv 23-ik pontjához.) 

Nagytekintetti gyülekezet! 

A elválás órája közelget, s nehány perez mulva elhagyván e kedves hely~t, n~m tá
vozhatunk a nélkül, hogy forró hálánkat , elismerésünket s köszönetünket ne n lvámtanók 
az illetőknek. 

Azt hiszem, minden jelenlévő és most távozó magyar természetvizsgáló társam szive 
sugallatából szólok, ha addig míg innen távoznánk, hálaérzelmeinknek, melyektől keblünk da
gad, néhány szót engedünk. 

Mi itt 7 szerencsés napot élveztünk, napokat, melyek valamint szívünk kellemes élve
zetéűl, úgy lelkünk s tudományunk haladásának kedves kincsül szolgáltak. 

Azon bizalomnak, melyet a XII-ik nagygyülés Eger városába helyezett, midőn ez évi 
XIII-ik nag·ygyülése helyéül választotta, Eger s illetéSleg He~es .megye tökéletesen megfelelt. 
Mi mindnyájan osztjuk az érzelmet, s nincs közöttünk senki, k1 a legkedvesebb. és kellemes 
érzelmekkel s bő tapasztalatokkal ne távoznék innét. . Mert valóban s~k történt itt n.em csak 
társadalmi élvezet. de a tudományok, mezei gazdászat, ipar emelése tekmtetében, s mmd ezt a 
bölűs és czélszerü intézkedéseknek köszönhetjük. 

Mindenek eWtt hozzátok fordulunk kedves tisztviseléSink, kik szívesek voltatok e ne
héz tisztet magatokra vállalni, s ennek mindnyájunk megelégedésére oly lelkesen felelte
tek meg. 

Hála kivált Ő N agyméltóságának, mélyen tisztelt elnökünknek, ki nagygyülésünket 
valódi ma.ecenási bőkezüséggel és bölcseségg·el vezette. 

Köszönet Heves megye képviselőinek, a fötisztelend? káptalannak, e nemes város lel
kes polgárainak s minden lakosainak, kik bennün~et oly igaz magyar ~en~~gszeretettel -~o
gadtak. El nem hallgathatom még azon élvezettelJeS órákat, rpelyeket 1ttlétunk alatt a tor
ténelmileg hires és kecsteljes egri nők társaságában tölténk. Ők voltak komoly foglalatos-
ságaink közepette füszerezői és felviditói ittléttink alatt kedélyün~nek. . 

Uraim! mi elhagyjuk e szép helyet, de önöket kedves egriek el ne~ hagyandJuk; meg
tartjuk azt, µiit megtarthatunk, az itt élvezett kellemes ~apok szép emlekét és azt , hogy e 
valódi tiszta magyar városban tanúi voltunk a magyar ipar, gazdászat s tudományok nagy 
haladásának. 

A nagy természet Ura áldjon meg mindnyájunkat s engedje.hogy jövő évben ismét e 
téren Adriának partján, a magyar korona drága gyöngye, a szép Fmméban találkozhassunk. 

Magya1· Orvosok és Természetvizsgálók Munkálata i. 51 
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Heves és Külső Szolnok tö.-vényesen egyesült vármegyék főispáni hely
tartója Gr. Szapáry Gyula bucsu beszéde. 

(A zárközgyülés jegyzökö.nyvének 24-ik pontjához.) 

Nagyméltóságú elnök, 

mélyen tisztelt nagygyűlés! . 
. Ne vegyék tőlem szerénytelenségnek, ha felszólalok e teremben, hol e napokban több 
Jeles férfiu oly magasan lobogtatta a tudomány fáklyáját, s honnan önök oly bőven szórták 
közénk a ~adomány magját, - Mi nem akarhatjuk, hogy a szél ez elvetett magot elsöpörje -
s hogy. midőn önök körünkből ismét távoznak, eltiinjenek egyszersmind önök müköd~seinek 
nyomai, s meg lehetnek önök győződve, l10gy a szikra tüzet gyujtott kebleinkben, s hogy az 
önök által elvetett mag fogékony talajra talált nálunk, melyben a mag kikelvén, igyekezni fo . 
gunk azt erős növénynyé felnevelni. 

Figyelemmel kisértük önök előadásait és igyekeztünk abból tanuságot vonni; de nem 
~lég ~z, hogy örömmel emlékezzünk meg önök szives megjelenéséréH, - nem elég hogy sa
Ját kiképeztetésü~kre tanultunk légyen önök előadásaiból, - hogy megmutassuk méltók 
voltunk-e azon kitüntetésre, hogy hazánk annyi jeles férfia köztünk megjelenjen, hog-y meg
m?-tassnk, hogy haszonnal hallgattuk önök előadásait: azt tettel kell bebizonyitanunk. S hogy 
mit kell tennünk, azt önök tanulságos értekezéseikben és szaküléseikben előadták nekünk, 
- csak követnünk kell önök tanácsait, csak alkalmaznunk kell önök tanait. 

Hajói fogtam fel önök értekezéseit, azok két irányban lehetnek hasznosak mi reánk: elő
adásaik egY: részéből tanultunk, terjesztették önök közöttünk a tudomány iránti rokonszen
vet, -- megismertették önök velünk a tudomány oly részeit, melyekkel eddig alig foglalkoz
tunk ~ ez á~tal felébresztették bennünk a tudás iránti vágyat. - Emlékezetünkbe hozták önök, 
hogy ismeqük meg és becsüljük régiségeinket, melyek között hazánk és történelmünk dicső 
I?ult~ának an?yi jeleit ~aláljuk fel, - figyelmeztettek önök, hogy ismerkedjünk meg a természet 
titkaival, - ismerkedjünk meg a földdel, melyet mivelünk, s mely után élünk, hogy ne legyünk 
kénytelenek egyedül saját kárunkon tanulni,hanem felhasználhassuk mások értékes tapasztalásait. 

Ezen ébresztő szavak, melyeket önök hozzánk intéztek, nem fognak n~yom nélkül 
köztünk elhangz~ni - s mi~őn önök a tudomány nagy könyvét előttünk feltárták s mi an
nak ne~ány lapJára beletekrntettünk: nem fogunk itt megállapodni s tovább folytatandjuk 
kutatásarnkat a tudomány ezen könyvében - s e vágyat és ösztönt önök megjelenése köz
tünk bizonyára ébresztette és fokozta. 

De voltak önök előadásainak oly részei is, melyekből ennél még többet tanultunk s 
melyeknek haszna sokkal közvetlenebb és gyakorlatibb leend: önök felderitették hazánk és 
különösen meg}'."énk egyes hiányait és egyszersmind utaltak arra, hogy ezen hiányokat mi
ként orvosolhatjuk; nevezetesen 

Emlé~ezetünkbe hozták önök népünk feltünő nagy halandóságát, leginkább a nép al
s~bb osztályaiban és külö.nösen azok gyermekeinél. - Népünk aránylag csekély számát te
kmtve, ~z ~ll~rngazdászat1 szempontból kétszeres baj ; - ezen nagy halandóság oka részben 
az éghajlati viszonyokban keresendő; de leginkább oka ennek a gondatlan ápolás. 

E baj nem új és nemcsak egyes vidékeken észlelhető, hanem majdnem átalános ha
zánkban, és épen azért nem hiszem, hogy egyszerre lehetne rajta segiteni -- s ezt nem szün-
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tetendik meg egyszerre sem a kormány vagy egyes megyék legerélyesebb intézkedései, -
sem egyes orvos vagy más egyes emberbarát bármily feláldozása, hanem e baj csak fokonkint 
orvosolható minden arra hivatott tényező folytonosan kitartó közremüködése által. 

Elvárhatjuk a kormánytól, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket, hogy a haza 
minden vidéke ellegyen orvossal látva, - elvárhatjuk tőle, hogy mindent kövessen el a nép 
anyagi helyzetének javulására és a nép müvelésére ; de a haza polgárai se mulaszszák el e 
részbeni kötelességeiknek eleget tenni, - és sok az uraim , mit e téren minden egyes saját 
körében tehet: Gazdaságainkban gondoskodjunk cselédeink egészséges lakásairól s arról, 
hogy azok túlterhelve ne legyenek, - betegségnél tegyük lehetővé tehetségünk szerint az or
vosi segély alkalmazását, - mindenek előtt pedig hasson ki ki saját körében a nép anyagi jó
léte előmozditására és a nép nevelésére, mely két tényező alapja a nép mliveltetésének és 
egészségesebb életmódjának, ezek terjedésével pedig bizonyosan fogyni fog a halandóság 

aránya. Önök értekezéseket tartottak előttünk éghajlati viszonyainkról, földünk rétegei és al
katrészeiről, szőllőmű velés és a gazdászat egyéb ágairól, és szerzett tapasztalataikat velünk 
közlötték; ez által figyelmessé tettek bennünket, hogy e téren mi is szolgáltassunk önöknek 
adatokat tapasztalataink és é~zleleteink feljegyzése által. - .J1 Ba ezeket a természet tüneménye
iről és a gazdászat egyes ágairól a haza minden részeiben gondosan gyüjtJük s önö.kkel kö
zöljük, ez által hasznot teendünk a tudománynak, de hasznot teendünk saJát anyagi érdeke
inknek is. 

Különös gyakorlati hasznot tehetünk pedig mindnyájan statisticai adatok gondos 
gyüjtése által, e téren ne várjunk mindent sem a kormánytól, sem a tudományos intézetektől, 
- hanem segitsük elő ezek müködését az által, hogy kiki saját körében gyüjti ezen adatokat, 
- nagy tér nyilik itt egyesek közhasznu müködésére - de különösen nagy tér a megyék 
és megyei tisztviselők hazafias tevéke?J'.'ségére, - s hiszem ~s reménylem, . h?g~ e téren 
mindannyian igyekezni foguak az eddigi mulasztásokat pótolm és pontos stat1strnai adatok 
gondos gyüjtése által hazánk alapos ismertetését elősegiteni. 

Ezek felfogásom szerint a tanúságok , melyeket önök előadásaiból vonhattunk s me
lyeket gyakorlatilag érvényesiteni kétségkivül mindnyájunk törekvése leend. - ~e tanultunk 
- vagy tanulhattunk önöktől még mást is, s ez a szorgalom, a fáradhatlan kitartás és az 
egyesülés, mely tényezők nélkül uagy eredményeket kivivni nem lehet. - S végre még önök 
müködése által felébredt bennünk nemzeti öntudatunk büszkesége, mert azon nemzet, mely
nek annyi tudományos és jeles férfia van, kik a tudományt párosítják a hazafisággal, oly nem
zetnek jövendője van; - önök müködése előmozdítja .azt, hogy ezen jövendő dics<> legyen. 

Ez érzelmeket ébresztette bennem és rnindnyáJunk ban önök müködése - s midőn 
ezeket önök előtt tolmácsolom, s midőn önök eltávozása folytán önöknek szívélyes "Istenhozzá
dot" mondok, - fogadják megjelenésükért ismételt őszinte köszönetünket, és eltávozásuk 
után tartsanak meg bennünket szives és nagyrabecsült emlékezetükben! -

51* 
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Knöpfler Vilmos bucsu beszéae. 

(A zárközgyülés alkalmával.) 

Tisztelt közgyülés ! 

Fájdalmas perczek - midBn összhangzó keblek élvezetdus napok után válni kény
tele~~k. - - Tudvágytól ösztönözve gyűltünk ezen helyre, hol Bs magyar szellem Pan
nonfoldbe v.ert ván,d~~bot mellé a tudomány szőllő tövét is plántálta: mely honfi.vértől dusan 
áztatott talaJb~n, erBsodve! most más nekünk édes gyümölcsök élvezetét nyujtá. 

Ma, midBn sem cz1mer - sem a kardütés a férfit sem a bajnokot már többé szüli · 
Ma mikor csak tudás- és a miiveltség-fok itél emelkedésünk vagy enyészetünk felett, ~ 

ma csak méhek- s hangyák szorgalmávali haladás a jelszó. 
Zárját~k a kaput! riadtak a vészben, s véres kardot hordtak széjjel hajdan· - ma száz

ezer ,sereggel JB p~nczélos betü; nyilnak végig a kapuk s harczra száll a tudodiány fegyve
re. E fegyverrel kuzve kell a müvelt népek között a magyar fajnak dicsnevet szereznünk. 
. . B.~csut ~együnk te~át kezet vi~z?ntlátásra melegen szoritva, hogy midBn a kürt hang
Ja UJból osszeh1vand, Ádria ~zép partJain -- magyar kikötBben - ujból összegyüljünk. Ott 
a parthomokból - hullámtaJtékából gyöngyöket keressünk, melyek lánczra füzve az el
veszett leányt - szellemileg bárha - az anyához kössék. 

Most még mondjunk hálát s meleg elismerést azon férfiaknak kik fáradhatlanul s 
önfelá.ldozással vezették e sikerült gyülés ügyeit. ' 

Alelnök forvos Flór Ferencz tudor ur - s öreg méltóságos Kubinvi Ferencz ur _ 
fáradh~t~~~_jegyzBn.k monted.égoi Albert - s ügyes tollunk Kátai, ki kö;lönyt is szerkesz
tett; kulo?osen pedig azon bizottmánynak mely e megye s város részérBI müködött, minden 
egyes ta.gJa sannak bölcs elnöke kanonok Ipolyi tisztelt ő nagysága sokáig éljenek!!? 
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A magyar orvosok és teonészetvizsgálók XIIl-dik nagygyűlésére ösz
szegyűlt tagok részéröl 1868-ik évi augusztus hó 29-ik napján délelötti 

11 órakor Parádon tartott közgyűlés jegyzökönyve. 

Elnöklő másod-alelnök Flór Ferencz főorvos úr szívélyes szavak
kal üdvözölvén a szép számmal egybegyült tagokat, azon megjegyzéssel 
nyitja meg a gyülést, miként ez tulajdonképen hitelesítő közgyülés. volna: 
minthogy azonban a tegnapi napon Egerben tartatott közgyülés Jegyzé5-
könyvének letisztázása még be nem fejeztetett, inditványo~za, hogy a gyű
lés addig is, mig az említett jegyzőkönyv béfog mutattat~1, kezdené meg 
müködését, meghallgatván azon értekezést, melyet Lostemer Károly or
vos tudor úr, mint parádi fürdő-orvos, e jeles fürdőr()l a mai közgyülésben 
ohajt eWadni s azon reményben, hogy a közgyülés .ezen inditványt párto
lólag helyeslendi, felhivja elnöklő fö?rv?s úr L~stemer Károly tudor urat, 
hogy bejelentett elé5adását megtartam .szivesked]ék: . . 

mely elnöki indítvány köz-helyesléssel elfogadtatván, Lostemer 
Károly tudor úr: „a parádi vaskénes timsós fli.rdöknél tett némely élet- és 
gyógytani észleletek" czimű értekezését előadja. 

Bati7.falvy Samu orvos-tudor tanár és inditványoz~a, hogy ezen ál
talános érdekességet gerjesztett és köztetszéssel hallgatott Jeles érte.kezés a 
nagygyülés évkönyvébe vétessék, mely indi:vány egy~a~gu.lag el 1s fogadtatott. 

Most Babics István úr egri érsekségi uradalmi JOg1gazgató, úgy 
azonban µiintha mátrai bányatársulat"-nak képviselője, a nagygylilést a 
föntisztelt társul~~ nevében és megbízásából lelkes beszéddel üdvözli és 
felkéri, hogy a . társulat által mivelés alá vett bányákat látog.atásával meg
tisztelni szíveskedjék, 

mely szíves meghivás örvendeztető tndomásul vétetv~n elfogadta~ 
tik, a bányák megtekintése. elhatároztatik s annak végrehflJtására a mai 
nap délutáni órái tüzetnek k1. 

Erre Erdei Pál orvostudor úr a mátrai bányamivelés történetét rö
vid, de velős vázlatban adja elő és egyszersmind azon intézményekré5,1 is 
értekezik, melyeket a mátrai bánya-társulat e vállalat~~k ~k- é~ lehetől~g 
czélszerü és hasznot hajtó kezelése tekintetéből tett. Emhti, ~:nszermt: 1-s.zör 
gé5zfejtésre 4 gőzgép szolgál, melyek munkája azonban kissé drága, mmt
hogy egy löerö 24 óra alatt 1 forint 20 krajczárba kedíl; 2-szor a ~uz
dát melyben előbb két henger és 18 zuzdanyil volt alkalmazva, annyiból 
átváltoztatta, hogy a két henger helyett, még 18 z~zdanyil~ .állittatot~, fel, 
úgy hogy a zúzda jelenleg 36 znzdanyillal dolgozik. ~mlit~ értekezo ur 
továbbá, hogy 3-szor: kilugzási huta is vagyon a réz k1készitésére, mely-
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nek módját is részletesben előadván, megjegyzi, miszerint egy egy mázsa 
réznek kikészittetése jelenleg 17 forint költséggel jár; mondja továbbá ér
tekező ur, hogy egy fuvóra készitett kohó is létezik és végre 5-ször meg
ismerteti az itteni ércztelepeket is. 

Erre nézve Kubinyi Ágoston úr pótlólag megemlíti , hogy a nem
zeti muzeumban gyönyörű szinréz darabok vannak lerakva, melyek a né
hai bányatársulat bányáiból kerültek ki. 

Mire Szabó Alajos igazgató úr azon indítványt teszi, hogy ezen 
igen érdekes és közkasznú értekezés, telyes tartalma szerint vétessék fel 
a nagygyülés évkönyvébe • 

• mely inditvány a közg·yülés részéről nem csak közhel yesléss~l elfo
gadtatik, hanem értekező úrnak érdekes előadásaért köszönet 1s sza
vaztatik. 

Most elnöklő másod-alelnök úr jelenti, miszerint Fiume városa 
már táviratilag értesittetett arról, hogy a jövö 1869-dik évben tartandó 
XIV-ik nagygyülés székhelyeül megválasztatott, egyszersmind a mostani 
tisztviselők nevében hozzácsatolván azon igéretet is, miként e választás 
frásban is fog a nevezett várossal közöltetni, valamint minden városnak, 
mely a nagygyűlést azon megtiszteltetésben részesiteni szives volt, hogy 
azt jövő évre saját keblébe meghivt::i, a nagygytilés nevében , ennek szives 
és hálás köszönete irásban ki fog fejeztetni. 

Továbbá inditványozza, miként a kies Parád nagylelkű birtokosá
nak, gróf Károlyi György úr ö nagyméltóságának, ki a nagygülés tagjait 
a mai napon oly kitűnő kegygyel és igazi magyar vendégszeretettel elfo
gadtatni méltóztatott, ezen nemeslelkű szi vességeért a nagygyülés nevében, 
annak tiszteletteljes és hálás köszönete szinte írásban nyilvánitassék. 

Ezen három indítvány közlelkesedéssel elfogadtatott és foganato
sításával az elnökség megbizatott. 

Erre a tegnapi napon Egerben tartott zárközgyülés jegyzőkönyve 
hitelesités végett felolvastatván, ennek következtében a következő indít
ványok te1·jesztettek elő, ugyan is: 

hogy a Szurmák Vilmos orvos-tudor úr által kitűzött pályakér
dést illetőleg a határidőnek meghatározása, melyben a versenyző mun
kálatok beküldendők lesznek, a Pesten Rzékelő központi választmány bi-
zassék meg. Továbbá: . . 

hogy a régészeti szakosztály részéről tett indítványnak 7-ik pontja, 
mely miután az tpitészeú styl a budai műegyetemnél külön tanár által
tüzetesen elífadatik, fölöslegessé vált, tekintet nélkül elmellőztessék, végre: 

hogy a jegyzőkönyv azon pontja, melybeti a jövő évi nagygyűlés 
tisztviselőinek választása fölemlittttik akint bővittessék, hogy az okok tü
zetesen elősorolt8ssanak, melyek az idei nagygyülést arra indították, hogy 
jövő évre két elnököt, három alelnököt és három titkárt megválasztani 
czélszerűnek vélvén, a tisztviselőket az emlitett számban meg is választot
ta, mind a barom indítvány közhelyesléssel találkozván, elfogadtatott s a 
felolvasott jegyzőkönyv ez értelemben hitelesittetik. 

Kubinyi Ágoston lelkes szavakban köszönetet mond az idei nagy
gyülés tisztviselőinek , jelesen a nagy-gyülés elnökének nagyméltóságu 
és fötisztelendő kisapponyi Bartakovics Béla egri érsek , éR az elnök 
uraknak , különösen Flór Ferencz főorvos {1rnak, továbbá Kátai Gábor és 
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Albert Ferencz titkároknak, 6b Rózsay József pénztárnoknak, azon siker 
koronázott fáradalmaikért, melyekkel e nagy-gyülés ügyét pártolni, czél
jait előmozdítani, hasznát fokozni s az együttlétet élvezetessé tenni szi
veskedtek 

mely nyilatkozatot a közgyülés egyhangulag helyeselte, magáévá 
tette és elhatározta, hogy e köszönet-nyilvánitás, mint az egész gyülés 
nyilatkozata a jegyzőkönyvbe felvétessék. 

Azután Frantz Alajos Heves-megyei rendes főorvos azon inditvány
nyal lép fel: hogy valamint mult évben a nagygyülés maradandó emlé
kére, a Baradlánál, Rozsnyón, Dobsinán és másutt emléktáblák felállitása 
rendeltetett el, ugy a jelen évi nagy-gyülés emlékére is ne csak Egerben, 
mi már határozatba ment, hanem Parádon is emléktábla állíttassék fel. 

Mely indítvány közbeegyezéssel és lelkes helyesléssel elfogadtat
ván, foganatosítása a központi választmányra bizatott. 

Végre a mai közgyülés elnöksége részéről ezen közgyülés jegy
zőkönyének hitelesité$e a központi választmány azon t. ez. tagjaira biza-
tik, kik e jelen közgyűlésben részt vettek. · 

mely elnöki intézkedés tudomásul vétetvén, a gyűlés befejeztetett 
és tagjai az elnöklő alelnök úrnak a mai napon is t.anusított szíves, tapin
tatos és jeles eljárása és fáradságáért még egyszer hálás köszönetüket ki
fejezvén, szétoszlottak, hogy Parád nagylelkü birtokosának szíves vendég
szeretetét élvezzék és e gyönyörü helynek természeti gazdag kincseivel 
közvetlen megtekintés által közelebbről is megismerkedhessenek. 

jegyzette: 

Dr. Albert Ferencz, 
mint a magyar orvosok és természetvizsgálók 

XIII-ik nagy-gyülósének egy ik titkár:i. 

Fl6r Ferencz, 
elnök, 

Gerl6czy Károly, 
k. p. v. tag, 

R6zsay József, 
HaMsz Geiza, 
Sztupa Görgy, 

Po6r Imre, 
Kubinyi Ágoston, 
Hunfalvi János, 
Bati~f alvy Sámuel, 
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A parádi vaskénes timsós fürdöknél tett némely élet és gyógytani 
észleletek. 

Dr. Laiteiner Károly, 

parádi fürdöorvostóJ. 

Tisztelt nagyggyülés ! 

Szenvedők, kik a parádi völgyben fakadó ásványvizektöl enyhet, egészséget nyertek, ország
szerte ösmeretessé tevék azokat, - hazánk orvosai és természetbnvárai pedig, részint tapasztalás foly
tán, részint ásványviztani irodalmunkból, szorgalmas elödeimnek kitünő müveiböl, s legközelebben He
ves és Külső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyék leírásába méltatott „Parád gyógyvizei s fttrdőin
tézetei" czimii rajzból ismerik a parádi ásványvizek természeti s vegyi sajátságait, azok gyógybasznát 
és százados történetét; nem lehet tehát szándékomban ismétlések hosszas elmondásával fárasztani a 
tisztelt nagygyülés figyelmét, csak 

A parádi vaskénes timsós fürdöknél tett némely élet- és gyógytani észleletek 
közlésére kérek engedelmet. 

A parádi vaskénestimsós vizben fürdő betegen különféle alanyi és érzéki tünetek sorozatával 
találkozunk, melyek a bőrön, a bőr alatti szövetekben, a hajszáledényekben, a vérdusabb szervekben és 
a közérzületben jelenkeznek. 

A bőrhám föliiletén összegyült hámlemezkék, a veríték és bájmirigyek váladékával együtt a 
vaskénes timsós fürdőben elhagyják helyiiket és si.ámtalan apró, uszkáló, zsirfényli lemezkék alakjáb 1m 
lepik el a fürdöviz tükrét. 1 

A börhám simasága, zsirossága e körülmény folytán csökken, s a bőrön mindenütt, de különö
sen a kéz- és lábfőkön számtalan apró ráncz észlelhető. 

A bőr alatti kötszövet, a hajszáledények és idegképletek, a felületes izomrostok kisebb-nagyobb 
mértékben összehuzódnak, mi miatt, az említett részekben levő hajszáledényvérkeringés némileg el· 
nyomott lesz s indokául szolgál a mélyebben fekvő szervekben jelenkező vértorlódásoknak, melyet{ az 
agyban némi szédelgést vagy főfájást, a tüdőkben kissé nehezült légzést, a hasiirbeli zsigerekben, me
leg érzettel párosult feszültséget és az iiterekben erősebb érlökést eredményeznek. 

Oly sze1·vekben, melyekben dagok, izzadmányok fészkelnek, vagy hol szöveti lazulások vannak 
és helyzetváltozások ; nem ritkán szoritó érzés, sőt rövid ideig tartó fájdalom is mutatkozik. 

Végre a vaskénes timsós fürdőket általános lankadtság és fázékonyság vagy csekély hevülés és 
izgatottság szokta követni. 

~zek voltak azon tiinetek, melyek a vaskénes timsós fürdőben az emberi szervezetet érik. · 
Es ezen jelentéktelennek látszó tünetek kiséretében látjuk az idült lefolyásu nyavalyák miatt ros

katag testet feltldlilni, látjuk dagoknak, izzadrnányoknak eloszlását, idült loboknak rendkivtili vérzések 
nek megsziintét, évekig tartott fekélyek hegedését s végre, midön tapasztaljuk az ijesztő idegbántalmak 
s leverő kedélyzavarok helyébe a rendes közérzetet visszatérni: feltámad bennünk a vágy, kikutatni s 
meghatározni a tényezőket, melyek segélyével a vaskénes timsósviz jótékonyságát eszközli. 

E czélból legközelebb en dr. Schenk bécsi egyetemi tanársegéd szives közreműködésével és gór
csövével vizsgálatokat tettlink némely szövetekre és elemi szervezetekre. 

Szemle alá vétettek a szintelen és színes vérsejtek, a genytestecsek, a harántcsiku izomrostok, 
a rezgő hámszálcsák és a hajszáledény-vérkeringés. 

1. A színtelen vérsejtek, melyek a górcsői szemlénél legszebben mutatták alakelemi életrevaló
ságukat, igen csekély parádi vaskénes timsós vizzel érintkezésbe hozattatván, azonnal elve$ztették ko
rong alakukat, összezsugorodtak, képzőnyéjük szemcsés lett és sejt magvaik határozottan kitlintek. 

2. A színes vérsejtek vaskénes timsós vizzel érintetvén, elvesztették színüket, összezsugorodtak 
s a magtartalmuaknál a sejtmag, szemcsésen láthatóvá lett. 
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3. A genytestecsek vaskéoes timsós viznek parányi érintésére azonnal összezirngorodtak és 
szemczézett magvaikat sötétebb színben láttaták. 

4. A harántcsiku átttinő izomrostok elhomályosodtak és megmerevliltek. Ezen vizsgálathoz béka 
mellbőrizmának rostjai vétettek. 

5. Béka sdjpadáról vet rezgőbám szálcsák, melyek igen élénk rezgmoz 11ást mutattak, a vaskénes 
timsós vizre mozgásaikat helyenként azonnal s nemsokára minden titt m egsztint tték. 

6. Élő békának górcső alá helyezett élénk vérkeringést mutatott usz rtyája vaskénes timsós 
vizzel többször ned vesittetvén, elhomályosodott. 

· 7. A véletlen hozta magával, hogy oly béka vért is vizsgáljunk, mely en a vérsejtek közt vigan 
uszkáló állatocskák voltak, a parádi vaskénes timsósviz érintkezésére eze illatkák mozogni azonnal 
megszltntek, s hosszan kinyulva élettelenekké lettek. . . 

Ezen vizsgálatokból megtudtuk: miszerint a vaskénes timsós viz veg alkrészeivel az elemi szer
vezeteket szétrombolja, a szöveteket, iromrostokat összehuzódásra izgatja, · hogy az ázalagféle állat
kákat elöli. 

Ha tehát a vaskénes timsós viz, fürdők gyanánt alkalmaztatik, bizon . an képes oly _változáso
kat eredményezni, melyek a betegre nézve előnyösek, - és pedig : a beteg li6re a vaskénes timsós fli.~·
dökben nemcsak mint kiiiritő, de mint felvevő szerv is munkásságra, a flirdőbill vasrész.eknek, a légbol 
élenynek felvételére ösztönöztetik. Továbbá a beteg lágyreszei, melyek kór· potok ~1att ell~zultak~ a 
parádi vaskénes timsós fürdőkben visszanyerik rugékonyságukat. Végre a askén~s tims~s fürdő azert, 
mert a bőr alatti hajszál edény hálózatban vérkeringést okoz, bizonyos dag knak, 1zzadmanyoknak fel
szivódását biztosan eszközli. 

A parádi vaskénestimsós viz tehát hatalmas erősitőleg-oszlatd gydgy, r, mely biztos gyógysikert 
tanusit a következő kórállapotokban: 

a) Idillt gyomor bajokban, melyek rendellenes beidegzésből szárm ak, s átalános gyengüléssel 
járnak. 

b) Idült bélhurutnál, ha ezt át alános kimerültség követi. 
n) Lépdagoknál, melyek váltólázból származtak és átalános gyen 
d) Nagyfokú aranyeres vérzéseknél, és ezek következményeiben. 
e) Idült méh és petefészek lobnál, rendellenes bószámok, méhvérz k és helyzet változásoknál, 

id g bajokban, melyek a méhkórok következményei. 
' \ f) Idült lefolyású és átalános gyengülést eszközlö görvély, csúz, é 

g) Sápkórban. 
h) Végre vérzések, csonttörések, és ficzamokból származott gyen lés, bénulás és zsugoroknál. 

Értekezés a mátrai bányamivel röl, 

melyet a magyArhoni 01·vosok és természetvizsgálók 13-ík nagygyülésének hi telesítő ésében 1868-ik évi augustus 29-én 
Parádon előadott 

Dr. Erdey Pál. 

Tisztelt Közgytilés ! 

A Mátrai bányatársulat Igazgatósága nevében hazafiui tisztel 
tisztelt hitelesitő Közgyülést e kies völgyben egy heti buzgó munkál 
alázatosan meghivni az ebédu~áni órákban fél órányi távolságra eső 

te! van szerencsénk Udvözölni a 
<lások végeztén, s egyszersmind 
nyászi telepünknek kegyes meg-

tekintésére. · 
Sajnáljuk ugyan, mikép műveink jelenleg nagyobbára nem rn ködnek, mert julius .elej.én törté~t 

felhőszakadás által tavunk gátja elszakitva lévén, az üzlet minden ne ére elker~lhete~len v~z kifolyt,. mi: 
nél fogva mig a gát helyre nem állittatik, műveink szünete}ni fognak, e me.?t~kmthet1k a tisztelt ~yülés1 
T agok azok belszerkezetét és berendezését, s bányatelepemket, mely ket rov1den per summas ap1ces le
irni, s megismertetni lesz szerencsém, miután a helyszinén nagyobb, tisztelt Közgytilési közönséget be
fogadható t erem hiány.a végett nem tehetem. 

Mag·yar Orvosok és Természetvizsgálók Mnnkálatai. 52 
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Mielőtt azonban a művek és telepek rövid ismertetését adnám, engedje meg a tisztelt közgytilés 
egy rövid történeti vázlatát előre bocsátani az itteni banyaműveletne-k azok kedveért1 kik ezt eddigelé 
nem ismerik. 

A Mátra hegyekben, hol már az ősi időkben még a löpor feltalálása előtt tizött bányamllveletnek 
nyomai jönnek elé; 1840 körül a gyöngyös-oroszi erdőkben, 1850-ben a parádi timsófürdök körtil egyes 
társulatok által turzások kezdettek, melyek a következő években nagyobb mérvben folytattatván, s imitt 
amott vérmesb reményeket ébresztvén, a társulatok 1861 ben unioba egyesültek, melynek czélja volt a 
kiboc:>ájtan<ló részvényekből bejövendö pénz segedelmével a helyszínén érczkikészitési műveket felálli
tani, hogy ez által az érczköböl a fém kihozassék, és értékesittessék, s ez által az igen távol eső hutákba 
beváltás végett kiildött érezek fuvarozási költségei megkiméltessenek. 

A terv létesült, a kívánt összeg mintegy 200 ezer forint összejött, a művek felépittetése 1863. 
megkezdetett, s 1865-ben nagyobban befejeztetett, de ezen miívek belszerkezete egyátalában oly hiányos 
volt, hogy azokkal az üzletet haszonnal folytatni lehetetlen volt, s ez oly időben fedeztetett fel, midőn 
már a törzstőke, s az alatt kinyert kölcsön is elköltctett, 1865-ben tehát a társulat felfizetéshez fordult, 
mely 1867-ben ismételtetvén, ennek segitségével a kikészítési mivek átalakittattak, kijavittattak, s a föki
készitési módnak a lugozásnak kétszeri átváltoztatása a jelenlegi stadiumba jutott, melyben az öt hóig 
tnükö<lö rnüigazgató ur ügyes és szakértő vezetése mellett, ércztelepeinken nyert érczeinkből az általa 
behozott lugozási móddal a fém elég olcsón, gyorsan és biztosan nyeretik ki, minél fogva ércztelepeink 
tartóssága, s tovább terjedésünkben fokozatos gazdagodása mellett a társulat vidorabban és megnyug
tatva nézhet a jövő elébe. 

A társulat kikészítési műveihez tartoznak: a Zuzda, a lugozási Huta, és a Kohó, melyekhez meg
kivántató mozgósító erőt szolgáltatja az ezen művek közt fekvő Kazánház, hol kőszén által fentartatott 
tűzképezte gőz fejtetik ki, szóljunk tehát legelőször is ezen gözfejtésről. 

A Kazánházban felállított 4 gőzkazán és egy szivat tyú 56 lóerejű gőzt képes kifejteni, mely a 
mostani igen felcsigázott kőszén termelési és fuvarozási költségek mellet t, midőn t. i. egy mázsa nemti 
kőszén 36 krba jő, az egy ló erejü gőz 24 órára 1 frt 20 krba kerül. Kedvező kilátásba tehetjük azon
ban, hogy ha a tár.sulat a nemti és mátranováki határokban létező szabad turzásra t'elkért telepeken ma
ga fejtet kőszenet, cs azt tulajdon fogataival szállítja, ezen tetem es költség jóval leszállittatik. 

A Zuzda 1865-ben készült el, s junius hóban indittatott meg, de szerkezetében lévö hibák miatt 
üzletképes nem volt, ezek az utóbbi Úekben nagyobb költség reá fordítása mellett kijavittattak, s az 
egész a hengerek mellőzésével, 18. uj nyillal szaporittatott, s az üzlet benne akadály nélkül folytattatba
tik, de a várakozásnak még sem felel meg, - mert 1-ször a mozgósító erő, a gőz szerfelett drága. 2-szor 
A kőzet igen kemény, s igy kevesebbet törhet, mint tervezve volt. 3-szor A fém veszteség 50. száztóli 
is igen nagy; a miért is az ezentúl csak i 112 fontos zúzérczeknél nyerend alkalmazást, és csak oly ki
terjedésben, mint a kohászathoz szükségeltetik, hogy t. i. az itt megkivántat.ó vegyitéshez elegendő ko
vand-dús eszközök nyerettessenek. 

A kilugozási Huta azon mü, mely a társulat telepein fejtett Érezek felkészítésében legnagyobb 
fontosságú, mert rövid idő alatt, és megállható kiadások mellett fémeink fötényezőjét a Rezet kilugozza 
60. száztólit tartalmazó Cementmarává, mely a kohó mellett felállíttatott lángkemenczében felolvasztatván 
feketerézzé alakittatik, ez pedig Gardherdben rosettenrézzé rafiniroztatik, s a kereskedésbe szétvitetik, 
- az ilykép megnyert réz oly tiszta, hogy bécsi mérvadó próbák szerint 901 1 oooo salakot tartalmaz ma
gában s ennél fogva tisz taságára nézve a magyarhoni kohókban készített Réz mindegyikét feltilmulja. 
Ezen lugozási hutában eleinte sósavali lugozás hozatott be, a sósavnak azonban magas ára miatt mint 
nagyon költséges azonnal elhagyatott, ezt követte későbben a felolvasztott konyhasóvali lugozás, s ez 
sok mindenféle előre nem látott zavarok által többször félbeszakitva, két évig folytattatott, de a tapaszta
lás bebizonyítván, hogy igen késedelmes s ez által költségesebb, s nagyobb mennyiségű ércztömeget 
kilugozni képtelen, ezen mód is abba hagyatott, és julius elejével egy ujabb lugozási methodussal cse
réltetett fel, mely most kedvező viszonyok közt űzetik, és érczeink sajátságainak legjobban felel meg. 
Ezen lugozási mód ebben áll : a szegényebb érezek a szabadban megpörköltetnek nagyobb kupokban, és 
azután zuzatnak össze érczlisztté, a gazdagabb érezek ellenben először zuzatnak meg, s azután pörköl
tetnek a pörkölde kemenczéjében, az igy már egyszer megpörkölt, s ez által kéntelenített ( entschwe
felt) és sósavali megöntözés által chlorizált érczliszt, nehány napig többszöri forgatás mellett a szabad
ban hagyatik, azután ismét a pörkölésbe megy, hol nehány óra tartama alatt megtüzesittetik, s fakádak
ba töltve meleg vízzel kilugoztatik, 48 órai lugzás után az érez mint Cementréz, a kádak aljára tett vas
forgácsokon leülepedik. Ezen eljárás föelönye abban áll, hogy rendkivtili sebességgel eszközöltetik, s az 
által lehetségessé teszi, igen nagy mennyiségű érez kikészítését, mert ha váratlan akadály közbe nem jő, 
havonkint 5. s igy évenkint 60. ezer mázsa érez készittethetik ki. 

A Kohó az 1865/66 télen készült, egy fuvóval, a több ízben rajta teljesített kisérletek tökéletesen 
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soha sem sikerültek, sőt nehányszor egészen meghiusultak, a fogyatkozások kipuhatolására felkért szak
tudósok ezt azon k?r~lményben találták, miszerint az olvasztásra alkalmazott érezek nem valának kellő 
leg kovandosak (kies1g) s a szélhúzás nem eléggé széles, ezen hiba a legutóbbi id őben már kijavittatott 
és kis~rlet fog ú~ol~g a kohóval tétetni, a mint a zuzdai kezelés által elegendő mara nyeretik, mint re~ 
ményhk kedvezo sikerrel. Rendeltetése a kohónak az, hogy a Zuzdában készUlt marákat a 10. fontosnál 
gazdagabb, kivált ezüst és arany tartalmu érczeket dolgozza fel. ' 

Ezen leirt művekhez az anyagot szolgáltatják a mátrai bányatársulat birtokában lévő ércztele
pek, mindössze 27 bányamezön1 ezek közöl az érczfejtés eddigelé 6 bányamezön teljesittetik, t. i. a felső 
György, a közép György, és a Katalin tárnában; a többiekbeni érczfejtések jobb időkre tartvák fel néhá
uyán jelenleg feltárlati munka folytattatik, s ez biztos számítás szerint néhol fél, máshol egy év 'mulva 
befejeztetik, a midőn ezek hihetőleg szinte érczfejtés tárgyai leendenek, ilyenek: a Jó szomszéd - a Ka
talin tárna nyugoti csapása - a Sándor tárna és a Szt. István turzás. 

Ez az említettek között a legnagyobb fontosságú, felfedeztetett esetleg 1862-ben nyáron a Lahó
cza hegy nyugat t>jszaki része egy vizmosásában, és két munkásnak 6 heti fáradsága után 5-600. mázsa 
tisztitott érczet adott, mintegy 30 ezer forintnyi értékben, de a földszinéről litött tárna minduntalan be
dülvén, s az érczmenet elveszvén, az itteni munka félbehagyatott, és ezen ércztelepnek a mélységben nye
rendő kiaknázása egy ~ völgyalj felett már több évvel előbb kinyito tt Isten adománya czimü tárnának 
tovabb folytatása által vétetett munkába, mely nagyfontosságú munka a legutóbbi éveken pénz hiány vé
gett többször félbeszakittatván, ujabb időben szakadatlanul folytattatik s még csak 9 ölnyi távolság lévén 
hátra a felső tárnáig, 5 hó alatt be fog fejeztetni; a jelenlegi munkahelyen a kövezetben lényeges válto
zás vétetik észre, s itt ott már ércznyomot tanusitó darabok tűnnek elé, mik a telér közeledtét gyanittatják. 
A Jó szomszéd tárnában, hol ezüstben gazdagabb érezek találtatnak, érdekünkben feküdvén a telért mély
ségben is megismerni , s így az érczfejtést nyereségesebbé tenni, - egy már munkába vett 10 öles akna 
készíttetik, mi hihetőleg fél év alatt elkészül. - A Katalin tárna nyugoti csapásán az érczfejtés megkez
detik, a mint nagyobb munka erövel rendelkezhetünk. A Sándor tárna szép reményekkel kecsegtet, de 
feltárására még több időt, és nagyobb költségeket igényel. 

Legterjedtebb, legbiztosabb, legkitartóbb ércztelepzete a társulatnak a György te 1 ér, mely a 
felső György tárnában nyittatott fel 1862-ben egy a földszineig kinyúlt ercztelepzeten ( Ausleifung) a fel
fedezett érczközegbe, és lefelé kedvező sikerrel miveltetvén 1854-ben 10 öllel alább a közép György tárna 
nyittatott meg, és a telepzet minden oldalról kikutattatván, nem messze az érczes telérzet kezdettől egy 
42 öl széles keresztvágást nyert, melly a mellső 22 ölében fejtésre érdemesnek találtatott, felteszszük azon
ban, hogy beljebb tovább is, talán egész széleségében azzá válik, ha a feltárlati munkák ol~ szerencsésen 
fognak fizetni, mint azon a 3 öl széles, a hegy alá bemenő csapáson, mely l 1/2 év óta munk~ban van a k~ · 
reszt vágás elején, hol ölröl ölre fokozatosan oly nag! mérvben. tömörlilnek az érezek, m1k~pp a 18-dik 
ölben hol jelenleg dolgoznak, kétszer, sőt háromszor is felülmulJa az ércztartalom azon ~enn.yiségét, mely 
a csapás kezdetén észleltetett; de ha a kérdéses telér~ek 22 ölnyi szélességét veszszli.k 1s feJtésképesnek, 
ez oly ritka természeti tünemény, milyet több bányárnkban megfordúlt szakértő bányász még nem látott. 
- Hol jelenleg üzetik az érczfejtés, Juliusban 17 hevér 84 Augusztusban 16 hevér 15 mázsa rezet tar
talmazó tisztított érczeket fejtett; az utolsó 6 havi f'ejtésnek eredménye havonként egy hevérre ::JO máz a 
71; 3 fontos tisztitott, és 120 mázsa 11/ 1 0 fontos zúzércz. . .. 

A Katalin tárna, mely a György tárnától oldalvást 11 öllel mélyebbe~ fekszik, hosszabb, és tobb 
oldali kiterjedésében 2 nagyobb tekintetet érdemlő közeget mutat fel, az egyik az úgynevezett rézvágás 
a másik a nyugoti csapás, ebben 2 lat ezüstöt 15 denár aranyat, 20 font rezet. tartalmazó fákó érezek 
(Fahlerz) találtatnak meglehetős mennyiségben, a másik évek_ óta sza~a~at~an m1vel~tben van, 7- fon
tos érczeket nagy bőségben szolgáltatván, melyek közt nem ritkán szmrez is találtatik, néha havonként 
15, 20 mázsára való. . . . . , 

E két tárnában űzött Érczfejtés a legközelebbi Jövőbe~ nagyob.b. eröv~l terve~tet!k iízetnt, s a 
feltárlati m]lnkák befejezésével több helyen megnyitan~ó érczfeJt~ssel böv1tt~t01 . oly k1tei:iedésbe~, bog~ 
azon mennyiségű érez szereztessék meg, mely müvernkben k1lugoztathatik, es felolvasztatbat1k, m1 
76-80 ezer mázsáig te1jedhet 4-5,000 mázsa réz nyereménynyel. , . . . . 

Ez a jelen időben hitünk és reményünk, elérjlik-e ~iamar e non plus ultrat, az idő fog:ia beb1zony1-
tani. Prudens föturi temporis exitum caliginosa nocte prem1t Deus. . 

A valahára megtalált könnyű, és jutányos kikészit~si mód a .fentebb elöadot~ lngozás által, es a. 
napról napra szebb eredményeket szülő szerencsés feltárlab munkák Jogg~l é~ okkal igen sz~p reménye
ket költenek ezen bánya mii.vetet jövője iránt, minél fogva az elcsllggedés1g, sőt kétségbeesésig lehango~t 
kedélyek megnyugtathatnak, és a Bányabirtokosok érdekéb~n áll erélyly~_I, és gondos ut~nl~_tá . ~l eszkö: 
zölni, és létesiteni mindent, mi ·a czélhoz jutáshoz igényeltetik, lelkesen kovetvén a római koltö mtésétt. 
„ Tu ne cede malis, at contra audientior ito." 

--o-+--~ 
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