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) TÖRTÉNETI VÁZLATRA VONATKOZÓ OKMÁNYOK. 

1. 

A magyar 01·vosok és természetvizsgálók nagygyülésének alapszabályai, a mint 
azok 1841-ben megállapíttattak. . 

Célja ezen gyűlésnek: személyes ismeretség, orvosi és természettani ismeretek, tapasz
talatok és 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 gyűlés, még pedig Pesten, szeptember 6-kán és 
következő napjaiban, jövendőre pedig évenk~nt csupán egyszer; azonban minden következő 
gyűlések helyét, mely hazánk majd ama, majd eme népesebb vagy főbb iskolákkal s jelesebb 
intézetekkel, nemkülönben kitünő természettani ritkaságokkal díszlő városa lehet, mind-en~or 
az utolsó gyűlés határozandja meg. 

A gyűlésre megjelent minden tag a határidő előtti három nap alatt magát az e végett 
megválasztandó ügyvivőnél, ki egyszersmind alelnök egy személyben, és jegyzőnél szemé
lyesen beirván, belépti jegyet kap. 

A szintén előre megválasztott elnök a kitűzött napon megnyitván az ülést, a jelenlevők 
nevei, úgy az alapszabályok is felolvastatnak, s a mult gyűlés óta talán elhunyt nevezetesebb 
magyar orvosok és természetvizsgálók_ felett emlékbeszédek tartatnak. 

A külön tudományokkal foglalkozó tagok iránti tekintetből külön osztályok rendez
tetnek, ugymint: az orvosok és sebészek, physic.usok, geographusok és astronomusok, 
mineralogusok, geognosták, chemikusok és pharmaceuták, zoologusok, physiologusok ·és 
botanicusok, végre a· veterinariusok és oeconomusok részére; magában értetvén, hogy a 
résztvevő tagok számához és minős~géhez képest ezen oszt~lyokat szapotítni vagy keves
bítni szabad leszen. 

Diplomaticus nyelve gyűléseinknek a magyar, ezen vitetvén jegyzőkönyvünk is, mind
azáltal hazai nyelvünkben kevéssé jártas ügyfeleink deákul, sőt saját anyai nyelvükön is 
adhatják közléseiket. · 

Utolsó két 'nap·on közgyűlések tartatván, .ezeken a részletes ülésekben a legnevezeteseb
beknek tartott dolgozatok vagy fölfedezések ujra felolvastatnak. 

l.;. 
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Minden választás vagy fontosabb tárgy titkos szótöbbséggel döntetik el s a szavazásban 
minden beirtrésztvevö tagnak egyenlö joga van. . 
· Utolsó napon kijelöltetik a legközelebb tartandó gyülés11ek helye, megválasztatikjövöre 
az elnök, továbbá az aleluök és ügyvivő egy személyben, s a jegyzö is, mely utóbbiak a 
kitűzött helyben vagy annak közelében lakván, szállásokról, kirándulásokról, rendes élelem
beli ellátásról, gyülési termekről, mulatságokról előre gondoskodni s a sikert jó eleve hírlapok 
által országszerte közretenni kötelesek lesznek. 

Vé , etül az _elnök befejezi a nagygyülést. 
Mint nyilvánosság emberei, a tudomány terjedését és polgártársaink művelődhetését 

vevén tekintetbe, a tudományt kedvelö vendégek között minden közgyűlés alkalmával a 
hely kiterjedéséhez képest elég zámü jegyek osztatnak ki. 

2. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyiilésének előrajza. 

. 1. FEJEZET. 

A nagygylilé,sröl, köz- cs szakíllésekröl. 

1. §.A nagygyűlés elözm-ényeiröl. 

A nagygyülés előkészületeit annak tisztviselői, a gyü.lés helyén alakult központi s 
albizottságok és a központi állandó választmány egyetértőleg intézik. Nevezetesen: agyülé·s 
idejét, előrajzát - programm -- megállapítván, hírlapokban közzéteszik, a meghívásokat 
szokás szerint szétküldik; az utazás-, szállásról, étkezés-,·ismerkedési estélyről, mulatságról, 
ülési termekről gondoskocluak; gondoskodnak, hogy a gyülés helyének s vidékének termé
szettani ritka ágai és egyéb nevezetességei, intézetei s viszonyai hely irat, kiállítások, 
mutatványok, kirándulá ok, veretendő emlék-fémek (emlékpénz, Medaille) s más művek 
által megismertessenek. Átalában mindent akként rendeznek be, hogy a nagygyűlés célját, 
mely az ismeretek kicserélésével a szaktudományok müvelése, terjesztése, a vidék érdekeinek 

-emelése és a kölcsönös ismerkedés, - lehetőleg elérhesse, s minél több eredmény által 
legyen tanulságos s örök emlékű. 

2. §.A beirásról. 

A nagygyülés helyén a megnyitó közülést megelözö 3 napon - közönségesen a város
házán vagy más alkalmas épületbeu - a pénztárnok és egy külön bizottság jelenlétében a 
megérkező tagok magukat a nagygyűlés kellően rovatozott név könyvébe sajátkezüleg írják 
be. Mindenki be.irja vezeték- s keresztnevét, polgári állását, a szakosztályt, melyben müködni 
vagy résztvenni akar, tartandó tudományos értekezésének címét, állandó lakhelyét és· a 
gyülés hclyéni lakását. A mennyiben már előbb - az utazási igazolvány kiállításakor -
ne~ fizetett, a meghatározott dijat leteszi. Ekkor igazolási jegygyel látta tik el, melylyel. a 
beirott tagnak minden jogával s előnyével élni felhatalmaztatik; nevezetesen: minden beirott 
tag bir közüléseken és azon szaküléseken, melyekbe szakismereteinél fogva beíratta magát, 
szavazati joggal, részt vehet dij nélkül az intézetek, kiállítások, gyüjtcmények látogatásában, 
résztvehet - illö dij mellett - a közebédekben, mulatságokban s kirándulásokban; meg
kapja díj nélkül az elöbbeni nagygyülés „Munkálatait", a hivatalos „Napi K9zlönyt", az e 

.. , 
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~élra készített helyiratot - topograp~ia, - érmet, s egyéb adományokat a neki szóló 
Jegyek- s iratokkal együtt. 

. Az elkésett tngok :1 nagygyülés <,gész tartama 'alatt felvétetnek. A beíratás utolsó 
na?J.~n,. a megnyitó küzülés ~löestéjé11, ta1·tatik az ismerkedési estély, melynek célja a köl
cs~nos .1sm.~rkeclés rs a szakfürífok csoportosulási tájékozása, mi a szakosztályok szervezésére 
elokész1tésul szolgál. 

A nag:ygyülé~ J.neghiv:ott ta.gja gyanánt tekintetik az egyetemes orvos-gyógyszerészi 
kar; valammt tagJaI leh,etnek mmd?zok, kik állás11k vagy hivatásuknál fogva a természet- . 
tu~ományo~ valamely ~igával, t~vHbbá a régészettel, gazdászattal vagy mű.iparral tt!:do
mcmyosan foglalkoz1iak vagy pedig ezeknek őszinte kedvelői. 

A köziiléseken hölgyek is mindenkor szívesen látott vendégek. 

3. §.A nagygyűlésről. 

A gyűlés helye .minden évben vál.tozván, az a bezáró közÜlésen (lásd a 4. §-t) választatik 
meg. Akkor a meg_l:nvó városok levelei felolvastatván, ha az indokok komoly megfontolása 
s t~rg~alás~ után 171egállapodás nem hozható ~étre s az elle_rrnézetek ki nem egyenlíthetök 
- .~tt is, mmt egyeb választásnál szavazás ut_Ján a viszonylagos (relatív) többség elönti el 
az ugyet. · 

, A_.n~gygyülés idejét, me.ly leg!nkább aug~szh1;s 15-kétöl szeptember hó 15-ikeig esik, 
a zarkozulés, vagy -azonnal ki~ondJa? vagy pedig annak leendő gyülhelyviszonyaihozalkal
mazandó meghatározását, a kozpont1 állandó választmá.nyra és tisztviselőkre bízza. 

A nagygyűlés tartama 5-6 nap, mely idő a köz- és szakülésekre s tán célszerüen köz-
be vetendő kirándulásokra fordítandó. -

A nagygyűlés tisztviselői, kik az ügyvitellel vannak megbízva: elnök 2 alelnök 2 titkár 
pénztárnok, ellenör. · ' ' ' 

. „ !!a rendkívüli ~iszonyok igénylik, a szükséghez képest több tisztviselő, illetőleg ügy 
v 1vo 1s választathatik. · _ 

Az elnök, alelnökök, titkárok egy évre, a pénztárnok, ki egyszersmind levéltárnok is és 
az ellenőr 3 évre választatnak. . 

Az elnökök egyike az orvostudorok közül v~lasztatik; az egyik alelnök és egyik titkár
nak pesti lakosnak kell lenni. 

A tisztviselöknek egyetemlegesen kötelességük az ügyvitel, a multra és a jövöre vonat
kozólag. 

A mult nagygyűlés tiszti kara pontosan végrehajtja a reá bízottakat, s foganatosítja. 
a hozott határozatokat. . 

Az ujonnan választottak pedig jókor elkezdenek a leendő gyűlés érdekében müködni. 
Az összes ügyvezetés az elnököt s alelnököket illeti. Az elnöknek, ki a közűléseken elnököl 

lcg;·~bb feladata. az ülés tapintatos vezérlete. Az alelnökök az elnököt távollétében helyet: 
tesitik. Ezek a titkárokkal együtt mindent elkövetnek, hogy a tagok méltányos kívánalmai 
teljesüljenek. Ily célból a központi állandó_ választmánynyal közrehatólag a leendő gyűlést 
kebelébe fogadó hatósággal és hatóságokkal folytonosan érintkezvén azokat a teendőkröl 
értesítik. ' 

A titkároknak f~bb hivatása a közüléseken a jegyzőkönyvet vezetni, a hivatalos ~,Napi 
Közlönyt" s „Munkálatokat" ~erkeszteni. 

A tisztviselőknek teendői éz ügyrend §§-ban eo-yes tá.rgyakra vonatkozólag bőveb~cn 
adatnak elő. . · 

0 
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4. §. A köz ü 1ésekrő1. 

K ö z ü 1 és rendszerint kettő - egy megnyitó és egy bezáró - tartatik. Alapos okból 
tartatbatik 3-ik is. 

A. A megnyitó vagyis első köziilés tá1·gyai: 

a) Eluöki megnyitó beszéd. 
b) A helybeli hatóságoktól üdvözlet. 
e) Az alelnökök, titoknokok előadásai. 
cl) Hivatalos levelek, jelentések az üdvözletek-, küldöttségekről s a jövő évi nagy

gyűlésre történt meghívások előleges közlése 
e) Az alapszabályok s ügyrendnek - ha kívántatnék - felolvasása. 
f) Rövid közérdekű értekezé ek, melyek tartására és kidolgozására - ha önként nem 

jelentkeznek - ismert tudományos férfiak a tiszti kar által felszólíttatnak. . 
g) A. pénztári szám~dás megvizsgálására s egyéb felmerülő tárgyakbani vélemény

adásra küldöttségek neveztetnek. 
h) A külön szakokra beírt tagoknak osztályozott névjegyzékét az elnök, vezérletrc 

alkalmas egyéneknek, oly czélból adja át, hogy a szakok ülését megnyitván, azoknak meg
alakulását eszközölje. 

B. A bezáró köziUés tárgyai : 

a) A.z elnök az ülést megnyitja. 
b) Az előbbeni közülés jegyzőkönyve felolvastatván, hitelesíttetik. 
e) Jelentés a zakosztályokban a közülés elé terjesztetni határor.ott indítványokról, 

pályakérdések s egyéb határozatot igénylő tárgyakról.· 
d) Jelentés a pénztárvizsgálatról, ennek kapcsában a tiszteletdíjak s egyéb kiadások 

megállapítási!., költségek fedezése s a „Munkála,,tok" szerkesztéséről hozandó végzések. 
e) Uj indítványok, javaslatok tárgyalása. · 
f) A. jövő nagygyűlés helyének és személyzetének a fönnebbi 3. §-ban körülírt módoni 

meg~álasztása. Egyéb választások, küldöttségek s a hitelesítendő bizottság kinevezése. 
'g) Előadások, melyeket a szakülések a közülésekben felolvastatni kívánnak. Ezekne~ 

közérdeküeknek kell lenni s csak kivonatban előterjesztetni; felolvasásuk iránt a nagy
gyűlés tisztviselői a szakűlések hivatalnokaival határoznak. 

h) A.z elnök zárbeszéde és búcsúszavak. 

5. §.A szakülésekről. 

A.z eddig megillapított szakosztályok következők : 
a) Orvos-sebészi; él~t- és ·bonctani; államorvosi, társadalmi alosztálylyal; 

·, b) füvész- és állattani; . ~ 
c) ásvány-, föld- és vegytani; • 
d) gazdászat, állatgyógyászat és műipari; - mely osztályok különben a· tagok számá

hoz és minőségéhez képest összekapcsolhatók, vagy alosztályokkal szaporíthatók: 
Mennyire lehetséges, a szakosztályok helyiségei úgy jelöltetnek ki, hogy egy épületben, 

vagy legalább k_özel legyenek egymáshoz. ~ . 

7 - - -~ 

. . .!1- szakok ideiglen~s vezetésével,. üléseinek megnyitásával közűlésileg megbízottak, a 
k1Jelolt termek?.en m~gJelenvén, a beirt tag?~ névsorát s tartandó értekezéseik jegyzékét 
bemutatva, eln~k és Jegyzők ._választására hivJák fe1 a szak ülést. Mindenik szákban egy elnök 
azon napra · s 2 Jegyző a szakulések egész tartamára szótöbbséggel választatik. A. szakelnököt 
tehát naponkint az ülés kezdetével kell választani. 

A vándorgyűlés tudományos élete leginkább a szakülésekben nyilvánul; itt tartatnak 
a legérdekesebb szóbeli előad.ások, vitatkozások. Ezeket a keletkezett eszmecserékkel szerves 
egészszé csak ügyes jegyzői toll alkothatja; azért a szakjegyzők választására a legnagyobb 
gond forditandó. -

Előadásokat bármely müvelt nyelven tarthatni. 
Az .ülés -ideje kezdődhetik reggeli 8-9 órakor s __ : ha lehetséges - úgy osztassék be 

hogy a tagok más szakok üléseit is látogathassák. Szaküléseket délután is lehet tartani. 

A szakűlések t~rgyai : 

1. Minden szaknak kötelessége a hely érdekében működni. Azért különös figyelemb~ 
veszi a helynek orvosi, természettan~, történ eti, műipari, gazdasági viszonyait, ritkaságait 
s nevezetességeit. 

Az uralgó járványok, tájkórok, közintézetek, kórházak, fürd~k megvizsgálására, a gaz
dasági, műipari, archaeologiai kiállítások, gyűjtemények megszemlélésére s ezekrőli jelentés
tételre mindjárt az első ülésből bizottsagot küldvén ki, a beérkezett véleményeket tárgyalja. 

2. A. tapasztalatok, ismeretek, ujabbb találmányok s felfedezések sz<;Sbeli közlése. 
3. Értekezések a szak által meghatározott sorban és időtartammal, s ezek feletti vit~t

kozások. 
4. Indítványok, javaslatok, kérdések kitüzése ezeknek a közülés elé terjesztése. 

- II. FE.JEZET. 

. 
6. §. A.z állandó középponti választmány. 

.Az állandó középponti választmány őrködik a magyar orvosok és természetvizsgálók 
nagygyüléseinek összhangzó működése, szellemi és anyagi érdekei felett, s annak céljait 
közremüköd~sével elősegíti. E szerint felada.t::t: 

1-ször. A gyűlések között az összefüggést fenntartani , miszerint az évenkinti gyülések 
érdekében teendő intézkedésekre nézve a tisztviselőknek s a helyszinén müködő hatósági 
központi s albizottságoknak segédkezet nyujt. 

2-szor. A. nagygyüléseknek kezdemény ez ö, v é 1 e mén y ez ö ~ végrehajtó közege: 
a) Kezd ez m é n'y ez ö, hol célszerünek tartja, a. közgyülés~ekjavaslatot terjeszteni elő; 

, b) véleményező oly kérdésekben, melyekben a nagygy;ülés tanácsát kikéri; . 
e) végrehajtó mindazon tárgyakban, melyeknek foganatosítására a nagygyüléstől 

megbízást vőn; ilyenek a pályakérdések s egyéb munkálatok "kitűzése s megbirálása. 
A központi állandó választmánynak székhelye P est, tagjait ~ közgyülés választja, s 

időről-időre kiegészíti. Számuk határozatlan. A.z állandó központi vál~sztmány kebelé~öl 
elnököt s ha a mu'nkaszaporodás igényelné, alelnököt, jegyzőt (ha -k1vántatnék, kettőt) 
választ. Magát szakokra felosztva osztályozza a szerint, hogy minden szaktudom:ínyt kép
vjseljen. „. 

.. 
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lII. FEJEZET.. 

7. §. A k i r á n d u l á s o k r 6 l. 

A kirán dulások kétfélék: vagy közel esők s a gyűlés tartama alatt egy napon s délutá
nonkiut megejthetök, vagy pedig hosszabb útat igénylők; ekkor a nagygyűlés után eszköz
lenclök. Rendezésöket a helybeli hatóság a tisztviselőkkel intézi. Ulések a kirándulási 
helyeken is tartatnak. Mindenesetre küldöttségek bizatnak meg, melyek az eljárást vezérlik. 
A töriéntek~ől hivatalos s a „Munkálatok"-ba is felveendő jelentéseket tesznek. 

IV. FEJEZET 

A nagygyülés maradandó emlékmüvel . 

8. §.Az emléktáblák; a h~vatalos „Napi Közlöny"; az évenkint meg
jelenő „Mu-nkálatok". 

_L A nagygyülések helyén örök emlékezet okáért a hálás tagok e m 1éktáb1 át á 11 í-
ta na k. · 

2. A hivatalos „N api Közlöny" a titkárok által szerkesztve mipdennap reggel megjelen, 
· magában foglalja a tagok ·névsorát, a közü.lések elörajzá.t, a szakülések helyét, idejét, köz-

-· érclek.!I foglalkozás~it; tudósít lehetöl~g kimeritqen a napi eseményekről, mulatságok:, 
kirándulásokról stb. A köz..; és szakülésen történtekről, tartott értckezésekröl kivonatot 
közöl. A „Napi Közlöny" a megjelenő tagok névsorát a közvetlen következő napon, halehet, 
lakhelyeikkél együtt és (abc rendben) fogja hozni. 

3. Az évi „Munkálatok"-at auagygyülés történeti-vázlata, a köz-és szaküléseken tartott 
értekezések, a jegyzőkönyvek, a küldöttségek, bizottságok tudományos j elentései képezik. 
A „Munkálatok"-ra nézve megjegyzendök: 

a) A „Muukálatok" közé csak azon értekezések vétetnek fel, melyeknek kinyomatását a 
köz- és szakülése~ elhatározták. Magától értetik, hogy az ily értekezé~eknck belbecse ·el kell 
b irniok. 
. b) Az értekezéseket a szerzők, ha lehet, azonnal adják át a titkároknak, vagy novem-
ber hó végeig okvetlenül beküldjék. _ 

e) E „Munkálatok" többféle szaktudományokat képviselvén, a szerkesztésre a titkáro
kon kivül egy bizottság neveztetik ki, vagy, mindjárt a gyűlésből, vagy pedig a szerkesztőség 
megválasztása a központra bizatik. 

. FEJ.EZET. 

A nagygyí&lé11 bcYétele i - kiadásai - s ezeknek kez:elCséröl. 

9. §. A n a g y g y ű 1 é s b e v é te 1 e. 

A nagygyűlés bevétele áll : 
a) a tagsági dijakbol, mely 6 forint o é,; 
b) a nagygyűlés ela.dott „Munkálatainak" beszedett árából; 
e) nagylelkű adakozók pályakérdésekre s egyéb nemes célokra tett aj_ánlataiból. 

9 : 

1 O. §. A ki ad á s ok. 

'1-"lt lé-sz_ör. A kiadások legnagyobb részét teszik az évi munkálatok szerkesztési s nyomtntási· 
KO S gel. · . 

2-szor. Az emléktáblák, na.pi közlöny s egyéb ügyvitel által okozott tartozások feclezése-
3-.s.zor. A szerkesztőknek tiszteletdíja, a titkárok és pénztárnok iltiköltségeinek egy-

részbem megtérítése. . 

11. A b e v é te 1 e k és .k i a d á s o k k e z e I"é s ér ö l. 

Mind a, bevételeket, mind a kiadásokat · a pénztárnok és ellenőr kezeli, az :i1elnökpk 
feliigyelete alatt, kik a fizetendő .összegeket utalványozzák. . 

-: 

3. 

Meghivás-a magyar orvosok és természetvizsgálók XVI. nagygyülésére. 
) 

!1- magyar orvosok ~s te.rmé~zetvizsgálók ez idei nagygyülésüket Magy.arors~ág · dél
kele.t1 szegletében Mehádián illetőleg a Herkulesfürdöben tartják meg. Szükséges-e, hocn,r 

· a mrvelt közönség figyelmét különösen hivjuk fel a mehádiai kerületben fekvő Herkul~;- · 
fürdöreJ ~elynek kitünő gyógyhatása nemcsak hazánkban, de Európaszerte ismeretes, 
melynek hire efly évezredet tulhalad, s melynek áldásos forrásainál a szenvedők ezrei kerestek 
-és keresnek sikeres . gy_ógyulást, ~emcsak ko·runkban és a · világ majd minden részé ből, 
hanem a nagy római birodalom virágzása alatt is, melynek e fqrrások iránt érzett há lás, 
sőt kegyelet es elismerését mai napig fenmaradt .annyi eml~kirat bizonyítja. E- kitü11ö forrá
sok nz orvosok figyelmét a legnagyobb. mértékben lekötik, .de bö Mpot nyernek Méhád ia 
és ~ Herkules-fürdő vidékén a természettudósok vágyai is ·átal ábl:!-n; tágas mező nyílik 
a f~vész, állatbuvár , geolog és régész, valamint · a ·történész buvárlatainak is ; ~iknek 
egyike sem fogja. elh~gyni -e vi? éket· elégedet1cnHl. Növeli a Hetkules-fü.rdö érdekét rríég az, 
hogr a Dunának nagyszerii és több h~lyen borzadályos sziklacsoportoza.ta a ~askapuval 
TraJan u~ja, és hídjának emlékei és maradványa.i, szemközt vele a még jelentékepyebb 
Szécheny1-~lt, a, ko1'ona-kápolna stb, mint az utasra nézve már önmagnkba,n .is ren~ldvüli 
érdekkel blró helyek, csak nehány órányira esnek a fürdőhelytől. 

Midőn a nagygyülés ügyvivői a haza és a külföld t. e. orvosáit és ·természetvizsgálóit 
ezen gyülés látogatására ezennel tiszteletteljesen fe lhívják, tájékozás végett a k övetkezőket 
bocsájtják ki5?tndomásra: · .. · 

1) ezen nagygyűlés f. é. szeptember 16-án kezdődik és szept. 21-én végződik; 
2) az· afapszabályok éi: telmJben ·a nagygyülés meghívott tagja gyaúánt tekirl.tetik az 

e~yetemes orvosi és gyógyszerészi kar, valamint tagjai lehetnek mindazok, kik állásuk vagy 
hivatásuknál fogva a, természettudományok valamelyik ág:íval, továbbá régészet, gazdászat 
vagy műiparral tudományosan foglalkoznak vagy azoknak őszinte k edvelő i, (a közülések'ben 
a nők is rninden~or szívesen láttatnak) ; - _ 

3) a tagok beiratása .egy külön bizottmány előtt történik -szeptember 13-, 14- és 1.5 én 
a ·~erku.les-.fürd.őben d~le]őtt 9-12-ig és délután 3-8 óráig, hol mind en tag a 6 frtnyi 
he1ratás1 díJ mellett kap egy felvételi jegyet, mely által jogosítva van a . köz- és szakgyülé- · 
seken„ a közünnepélyekben és kirándulásokban részt venni. U gyauott a szállási utalványok, 

A magyar orvosok és te:~észetvizsg4lók .M11nkdfatl\í. 2 

. ' „ 



J 

~ 

' 

10 "' . 

az aradi XV. nagygyűlés évkönyve, .a herkules-fürdői hely leirat (topographia), valamint az 
ezen alkalomra veretett érem fognak minden tagnak kézbesittetni; 

4) ,a tagok lehetőleg jutányos szállitásáról az ügyvivőE?ég gondoskodik. A kellő lépések 
már eddig is megtétettek, hogy a tagok nemcsak az ország minden részeiből, hanem a 
magyar-osztrák birodalom egész területéről gőzhajón és vasuton féláron utazhassanák Her
kules-fürdőre, - illetőleg Orsováig, hol kellő mennyiségű kocsikról gondoskodva lesz, 
melyek az utasokat meghatározott szabott. ár mellett a Herkules-fürdőbe szállitandják; 

5) hogy azonban a nagygyűlés tagjai az említett kedvezményben részesülhessenek, 
szükséges, hogy magukat ideje korán igazolási jegygyel lássák el. E tekintetben a résztvevők 
f. évi augusztus hó 31-ig Sztupa György gyógyszerész urhoz, a nagygyii.lés pénztárnokához 
méltóztassanak fordulni, ki is a hozzá intézett bérmentes levelekre, melyekhez az illet~ a 
felvételi 6 frtnyi díjt, továbbá nevének, állásának, lakhelyének és az utolsó póstának pontos 
feljegyzését mellékli, az igazolási jegyet postán azonnal megküldi; 

· 6) a tagok elszállásolása és ellátása iránt a nagygyülés székhelyén a Herkules-fürdő 
katonai parancsnoksága és Tatarczy Károly ur bérlő részéről vendégszerető intézkedések 
tétetnek; de miután a lakások csupán a fö.r~öhelyen létező épületekre vannak szorítva, 
annál inkább szükséges, hogy a szakfér:fiak magukat jó eleve bejelentsék, mert aug. 31-én 
túl az ügyvivöség a lakásra nézve felelősséget nem vállalhat. 

7) A nagygyülés előrajza a következő : 
Szeptember 13-, 14- és 15-én beíratás; 
15-én este 7 órakor ismerkedési estély; 
szeptember 16-án d. e. 9 órakor megnyitó közgyűlés és azután közebéd ; 

„ 17-én és 18-án szakgyűlések; , „ 19-én kirándulás; 
„ . . 20-án szakgyülések; 
„ 21-én bezáró közgyűlés; 

' 8) az alapszabályok szerint megállapított szakosztályok következők: 
a) orvos-sebészi, élet bonctani, államorvosi és társadalmi osztálylyal ; 
b) növény- és állattani; 
c) ásvány-, föld- és vegytani, 
d) természettani és régészeti, · 
e) gazdászati, állatgyógyászati műipari osz}ály, :mely osztályokat a tagok számá

hoz és minőségéhez képest összekapcsolni vagy elkülöníteni lehet; 
9) a szakosztályok helye és gyűlésük ideje a nagygyűlés helyén fog közhil'ré tétetni. 

Előadásokat bármely művelt nyelven tarthatni; - · 
10) a fentebbi pontokban jeJelt készül~tek és egyéb intézkedésekre nézve a nagy

gyülés ügyvivői és rendezői egyetértőleg a Herkules-fürdőben működő bizottmánynyal - - . 
minden kitelhetőt el fognak követni, hogy a XVI. nagygyűlés minél tanulságosabb és élve
zetesebb legyen. A részletekről és időközoen felmerülendő körülményekről még egy később 
kibócsátandó tudósításban fogjuk a t. szakfér:fiakat értesíteni. . 

. Kelt Pesten, 1872. junius 15-én. 

CHYZER KORNÉL tr., 
HORV.ÁTH GYÖRGY tr. 

MUNK MANÓ tr., 
'HAMARY DÁNJEL tr.; 

, a m.1gyar orvosok és természetvizsg:Hók XVI-ik 
nagygyűlésének titkárai. 

.; 

KUBINYI ÁGOSTON, 
elnök, 

SzA.BÓ JÓZSEF tnr., 
RózsAY JózsEF tr., 

a magyar orvosok és természetvizsgálók XVI-ik 
nagygyűlésének alelnökei. 

.( 

' -

4. 

m or osok és te mésze vizs áló 
1872. évi szeptember 16-tól 21-ig Herktlles-fürdö'ben (Me~ádia mellett) 

tartandó 

XVI. NAGYGYŰLÉSÉNEK ELŐRAJZA. 
Miután hazánk és a külföld orvosait s természetvizsgálóit az idei Mehádián tartandó 

XVI. nagygyülésre meghíni már szerencsénk volt, most a megjelenendő tagok érdekében. 
kötelességünknek tartjuk az utazás s gyülés előrajzára vonatkozó tudnivalókat részleteseb
ben megismertetni. 

1. Örömmel és az általÜnk megkeresett társulatok iránt a legnagyobb elismerésselje1ent
jük, miszerint a magyar-osztrák államnak valamennyi vas uti és gőzhajózási igazgatósága m ecr
engedni sziveskedett, hogy a nagygyűlés tagjai f. évi szept. 5-től okt. 5-ig a rendes vitcl
bérnek csak f e 1 é t fizessék azon pályák vonalain is, melyek hazánk határain túl esnek; ső t 
'gondoskodtunk arról is, hogy a gyüiés.·bévégezte utál} azon tagok, kiknek ideje megengedi, 

" Konstantinápolyba mehetnek, .s orinan vissza vagy ugyanazon uton, t. i. a Dunán, vagy pedig 
Görögországon keresztül Trie,stnek fél vitelbéren utazhatnak. · . 

A leszállított fele árt !:1 következő }\özlekedő társulatok engedélyez~ék: a magyar kir. 
államvasutak, a m. észak-keléti, a m. keleti, a kassa-oderbergi cs. kir. vasut, a tiszavidéki 
az első erdélyi, a kir. szab. pécs-barcsi _és mohács-pécsi vasutak: s az alföld-fiumei vas\1t~1al~ 
nagyvárad-eszéki vonala; nemkülönben a cs. kir. első dunagözhajózási, az egyesült magyar 
duna:gözhajózási és az osztrák Lloyd-társaság; továbbá a cs. kir. Ferencz-József .és az · 
Erzsébet császárné :vaspálya, a F erdinánd morva-sziléziai vaspálya, a cs. kir. {tllam s; a 
déli vaspálya-társaságok. Magától érte.tik, hogy ezen engedély~k csak a ..Mehádiába, ille-. 
tőleg Konstantinápolyba való menetre s visszajövetre használhatók; és pedig vasutakon a . 
II. és III. helyen a személyvonatokon, hajókon pedig az I. és II. helyen; de sem a vasutak 
gyorsvonatai (Eilzug-Courierzug), sem a gözhajótársaságok gyorsgőzösei (Eilschiff) nem 
használhatók. 

2. Hogy a nagygyűlés tagjai ezen kedvezményt élvezhessék, szükséges, hogy magukat 
jó előre igazolási jegygyel ellássák. ~ tekintetben a résztvevők f. évfaugusztus 31-ig Sztupa 
György gyógyszerész urhoz, a nagygyűlés pénztárnokához (Pest, széna tér, gyógyszertár a 
magy-ar koronához) forduljanak, ki is a hozzá intézett bérmentes levelekre, melyekhez 6 
forintnyi felvételi díj, továbbá a név, állás, lakhely s az utolsó postának pontos feljegyzése 
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melléklendll, az igazolási j egyet .póstán azonnal megküldi. Augusztus 3~-ig ~L bejelentés 
ailnál inkább szükséges, minthogy azon túl az ügyvivöség a lakásra nézve felelősséget nem 
vállalhat. ' 

3. A .Mehádiá,ba való utazás legcélszerűbben a Dunán történhetik, a cs. kir. dunagöz. · 
hajózási társaság hajóin, melyek hetenkint kétszer , u. m. kedden és pénteken, egyenesen 
Pestről, reggeli 61f2 órakor (a lánchíd alatti á llo114'Ísról, a~ uj tőzsde-~pül~ttel sz~mközt) 
Orsovára indulnak. - Megjegyzendő, hogy a gyűlés elött1. legcélszerübb indulási napok 
szeptember 10 és 13-dikára esnek; ezenkívül indul hajó Baziásig minden csütörtökön, 
Zimony- és Belgrádba p dig szerda és szom~atot kivéve, naponkint. - A~ '?-tó?b .említett 
indulási mód azonban csak azoknal<: való, kik a nevezett három helyen idözm kivánnak, 
mert onnan csak a Pestről kedden és pénteken indult hajókkal utazhatnak tovább Orsováig. 

4. Az Orsovára megérkező tagokat szeptember 11 és 14-én az ottani bizottmány s. 
annak elnöke főtisztelendő B o 1 esz ny A n t a 1, orsovai plébános fogadandja, és azonnal 
kocsin tovább szállíttatja Mehádiába; erre nézve szükséges, hogy a tagok igazolványi jegyö--
ket az orsovai bizottmánynak elömutas ák. - Egy kácsi ára, melyen 3 személy foglalhat 
helyet, Mehádiáig 4 frt. 50 kr. . . . . 

5. A-kik Törökországba utazni, vagy utközben Szerb- és Oláhországban k1szállm kiván- · 
nak, ~ükséges, hogy magukat belügyminiszteriumi uti levéllel l~ssák el. , . 

6. A tagok beírása szeptember 13-, 14- és 15-én d. e. 9~.12-ig, d. u . 3--8:ig Her~ules
fördőben történik, hol a. pénztárnok és egy ki.ilön bizottság Jelenlétében a megér~ezö t~g 
magát a nagygyülés névkönyvéb_c beírja, és pedi& vezeték- és keresztnevét, polgári állá~at, 
a szakosztályt, melyben mi.iködm vagy résztvenm akar, tartandó tudományos (s már .előle
gesen t isztán s olvasbatólag leir t) értekez_ésének címét ~s állandó lakhelJ'.'ét. - .A b~iratás 
után fölvételi j egygyel láttatik d, melynél fogva a beirott tagoknak mrnden Jogaival és 
előnyeivel élhet; továbbá kap ugyanakkor szállási utalványt, az aradi XV. nagygyülés · 
évkönyvét, Mehádia tájrajzát s a gy"iilés emlékére vert érmet.. . · . 

Szeptember 15-én este gyűlnek össze a tágok a társalgási nagy teremben ismerkedési 
estélyre. · . „ 

Szeptember 16-án <l. e. 9 órakor lesz a megnyitó közülés; d . . u. 3 órakor kozebéd. 
„ 1 7 -én szakgyülések. 
,, 18-án szakgyülések. _ . 

19-én kirándulás a Vaskapun át Turnu-Severmbe. 
20-án s~akgyülések. " " . , 21-én bezáró közülés. . 

A ki;ándulásokat a gyülés tartama alatt egy bizottmány fogja elöké~zíteni é~ ~ezetn~. -
A szakülésck napjainak szabad óráiban bizottsági ülések tartatn.ak, kisebb k~ran~ulaso~ 
tétetnek Mehádia környékén s a fürdök látogattatnak meg, az esti órákon pedig nepszeru 
előadások fognak tartatni. - A gyülés bevégezte után a tagok csoportonként kirándulást· 
tehetnek Anina, Steuerdorf, Oravicza kies vidékébe s a nevezetes köszénbányákba vagy -
Konstantinápolyba. 

. 

Kelt P esten, 1872. aug. 10-én. 

Chyzer Kornél tr., , . 
Horváth György tr., 
Munk Manó tr., 
Hamary Dániel tr., 

a magyar orvosok és tcrmészetvizsgál_ók XVI-ik 
nagygyiilésének titkárai. 

, 

, 
KuQinyi Agoston, 

· elnök. 

Szabó József tr., 
Rózsay József tr., 

· ~ magyar orvosok és természetv1zsgál6k XVI-ik 
vagygyülésének alelnökei. . 

-
„ ' 

13 

5. 

A magyar 01·vosoli és természetvizsgálók állandó középponti választmányának 
tagjai 1871/ 2-ben. 

Elnök: Kubinyi Ágoston. 

I. a) Orvos-sebészi szak: 
Aráuyi Lajos, tnr., Kátai Gá~or, tr. , 
Balogh Kálmán, tnr. , · Korányi Frigyes, tnr., 
Batizfalvy Samu, tr., Kov.ács S. Endre, tr., 
Barbás József~ tr., Lumnitzer Sándor, tr. , 

. Bene Ferenc, tr .. , Markusovszky Lajos, tr., 
Bókai János, tr., Pólya József, tr., 
Fromm Pál, tr., Poor Imre, tr., 
Gergulich János, tr., Rakitta 4-lajos, tr ., 
Halász Géza,· tr., Rózsay József, tr., 
Havas Ignác, tr., - Siklósy Gyula, tr. 
Horváth György, tr. , ' 

b) Társaclahni szak: 
Dux Adolf, Vadnay Károly, 
Kubinyi Ágoston, Zichy Antal. 
Toldy István, . 

II. Fiívészeti és állattani szak: 
Dorner J~zsef, Margó Tivadar, 
Frivaldszky János, Xantus János. 
Gönczy Pál, 

m. Ásvány és föl<ltani szak: 
Fa.user. Antal, . Nendtvich Károly, 
Id. ·Kubinyi Ferenc, Szabó József. 
Ifj. Kubinyi Ferenc, . 

IV. Vegytani szak : 
Jármay Gusztáv, Tha.n K.ároly. 
Sztupa György, 

V. 'Természettani szak : 
Darvas Lajos, 
Jedlik Ányos, tr. , 
·Pcregriny Elek, 

Rónay Jácint, 
Schenzl Guido, 
Sztoczek József. 

VI. Régészeti szak: 
Arányi Lajos, 
Érdy János, 
-Havas Sándor, 
Henszelmann Imre, 

Lévay Sándor, 
Rómer Flórián, 
Rónay Jácint. 

VII. Gazdászati és állatgyógytani szak : 
Entz Ferenc, Korizmics László, . 
Gerlóczy Gyula, Morócz István, 
Gerlóczy Károly, Szabó Alajos, . 
Hideghéty Antal, Gr. Szapáry Gyula. 
Hunfalvy János, 

t' 
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6. -<IS Név Cím, hivatal vagy foglalkozás Lakhely Tudományszak N 

00. 

a) A magyar orvosok és te1·mészetvizsgálók 1872 évi Herkules-fürdőben (Mehádia 
B ignio Ferenc mellett) tal'tott nagygyűlésében résztvett tagok betűszerinti jegyzéke. ' pénzügyi hivat. Debrecen társadalmi 
Bilszky Ferenc plébános Német sz. Péter gazdászati 

~1 
Binder N. orvostudor Nagy Becs kerek orvos sebészi 
Birkás Kálmán jogász Szabadka társadalmi 

Név Cím, hivatal vagy foglalkozás - Lakhely Tudományszak 
50 Biró Mór ' tanár · Heves régészeti 

Bleuer Miklós orvostudor Kálló orvos sebészi 
Bleuer Mór földbirtokos Kálló gazdászati 
Bogdánfy Gyula tanuló Arad régészet 

Aigner Imre j. tr. ügyvéd Pest társadalmi Boldizsár Imre orvostudor Nyirbátor orvos sebészi 

Aigner K ároly id. gyógyszerési Szeged vegytani 55 Bolezny Antal pléhános Ó-Orsova társadalmi 

Aigner Miklós nyug. tanácsos Pest társadalmi Borbás István gyógyszerész · Pest társadalmi 

Andrényi Bóla kereskedő Arad tá{sadalmi Borbás Vince tanár Pest állat és növényt. 

5 Andrényi Zsigmond ifj. gyógyszerész Arad vegytani Boros Bálint földbirtokos Szathmár gazdászati 

4-nvander Rudolf gyógyszerész Győr vegytani Boros Imre lelkész Fajsz gazdászati 

Anyos Pá,l k. aljárásbiró ' Zircz társadalmi 60 Borsody József törvényszéki jegyző Rimaszombat társadalmi 

Apostol ~ihály ref. lelkész Varho természettani Borsos Endre szigorló orvos Tálya orvos sebészi 

Adnyi Arpád orvos-növendék Pest orvos seb. Borszéky Samu miniszt. fogalmazó Pest természettani 
" 

10 Arányi L ajos o. tr, egyetemi tanár Pest orvos séb. Böckh György orvostudor Pozsony orvos sebészi 

Ardelean György vár. alügyész Temesvár társadalmi Bószörményi Károly jogász Szalonta "társadalmi 

B abesch Győző orvos-növendék Pest orvos seb. 65 Böszörményi Lajos gymnas. tanár Szalonta társadalmi 

B~konyi Elek jogtudor ügyvéd -- Pest társadalmi Brassay Mihály gyógyszerész Szeg szárd vegytani 

Babits István ügyvéd Ege~· társadalmi Brassoványi József lelkész Sándorbáz régészeti 

15. "Baksay István tanár Rimaszombat természettani Braun Lajos magánzó Pest társadalmi 

Baier Arnold gyógyszerész P est vegytani Brokes István földbirtokos Nagy-Lé! gazdászati 

Balázs Árpád keszthelyi intéz. tanár Keszthely gazdászati 70 Brettner Miksa gyógyszerész Pest vegytani " .. Baldt L ajos o. tr. kórházi orvos Buda orvos seb. Burger István ügyvédjelölt ~ Szeged társadalmi 

Balogh Béla lelkész Putnok fövészeti Burján J ánrnf jogász Zomba társadalmi 

20 Bánhegyi István tanfelügyelő Szepesolaszi társadalmi Butkuleszku Döme földbírtokos Bukarest régészeti 

Bánky István földbirtokos Debrecen gazdászati · Buzát Emil földbirtokos Beregszász társadalmi 

Bánky Is~ván ifj . 
" ~ " gazdászati 75- Buzay Károly v. főor"v:os Pest orvos sebészi 

Bárczay Ödön 
" 

Bárcza régészeti Buzinkay Gyula v. főorvos Győr orvos seb. 

Bárdosy Mihály plébános Zircz régészeti ChoTin Zsigmoncl orvostu\lor ·Bécs orvos seb. 

25 Barbás József orvostudor Pest orve1s sebészi Chyzer Kornél főorvos n. gyűl és i titkár . S. A. Ujhely orvos seb. 

Barkáts Gusztáv fő csendbiztos Sz. F ehérvár társadalmi Cirbusz Ferenc államképezdei igazg. Bl'!-ja társadalmi 

Barna Károly magánzó Kalocsa gazdászati 80 Coda Sándor orv. tud. főorvos Temesvár orvos seb . 

Barthal György építő-mester Nagy-Várad gazdászati Crettier Károly váro~i képviselő !Pest társadalmi 

Batta Bálint i·ef. lelkész Zádorfalva régészet Csajághy Károly lelkész 

30 Batizfalvy Sámuel o. tr. m. tnr. n .gyül. ellenőr Pest. orvos seb. Cséry Lajos ifj. jogász Pest társadalmi 

Bátorfy L ajos lapszerkesztő N. Kanizsa társa<lalmi Csiky Kálmán tanár Pest régészeti 

Bauer Ferenc magánzó Pest gazdászati 85 Csilagh Gyula hírlapíró P est társadalmi 

Bécsy Béla tanuló Szolnok társadalmi 'Czingulszky József földbirtokos Gyula gazdászati -. 

Bécsy Gedeon orv. tudor kórházi főorvos Temesvár orvos-seb. Csiszár Béla tanuló Varanó társadalmi 

35 Bécsy János orvostudor Szolnok · orvos-seb. 
. , Csiszár István gyógyszerész Varanó vegytani 

Bedő Imre fürdőbérlő Harkány társadalmi Csolnaky Lajos ügyvéd Veszprém társadalmi 

Begoaevits Károly földbirtokos Arad társadalmi 90 Csorba Gyula orv. tud. tiszti főorvos Kassa orvos seb. 

Beke László 
" 

Rimaszombat gazdászati Csorbits Kálmán gazdatiszt Jakfalv~ gazdászati · 

Beke Mihály ügyvéd Debrecen társadalmi Csősz Imre gymnás. igazg. Nyitra természettani ' 

40 Békey Imre városi tanácsnok Pest társadalmi Csuka Ödön ügyvéd S. A. Ujhely társadalmi 

Bene László tanár Pest természettani Czider Károly ügyvéd Rimaszombat társadalmi 

Bernáth Gyuht gyógyszerész Rimaszombat vegytani 95 Dálnoky Albert ügyvéd Lugos társadalmi 

Bernáth József tarul.r Buda földtani Darányi J áno& orv. tr. városi főorvos Arad orvos seb. ~ 

Bertalan Alajos 
„ 

kir. r. t anár Temesvár természettani l Dessewffy Lajos m. pé_nztárnok Eperjes gazdászati 

45 Bezerédy Sándor földbirtokos Kis-Görbő gazdászati Dicenty Pál orvostudor Győr . orvos seb. 

„' 
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Név 

Dienes István 
100 Dier Lajos 

Dobos Ferenc 
Dolmányos Dörne 
Dósa Imre 

' Dőry El~k 
105 Dr~csay Zsigm9nd 

Dubányi János 
Ecseghy Ferenc 
Eder József 
Edvi-Illés Gyula 

110 Ehrenfels Fülöp 
. Ebrenfels Mór 
Eisidorfer Gusztáv 
Eleőd Józsa 
Elcsánezky Béla 

115 Emresz Isti án 
Ercsey Ernő 
Ercsey Sándor 
Erényi Jakab 
Esze Gábor 

120 Farkas Jánoi;: 
Fark_as Jenő 
Farmady Martimiár~ 
Feichtinger Sándor 
Feledy Ferenc 

125 Fényes Istv:án 
Fesztoráczy Géza 
Fézl Ág-0ston 
Fiál ka József 
Fischer Mór 

130 Fitler Béla 
F leischer József 
Fléischman Károly 
Fonagy László 
Forrnágyi Fe.renc 

135 Forster Aurél 
Forster Elek 
Forster Géza. 
Forster Imre 
.Földváry Béla 

14D Frank József 
Franko Antal 
Freund Henrik 
Frint Mihály 

· ·. Frivaldszky ,János 
145 Frum István • 

Fuchs János 
Fuchs lgnác 

_ Fnhrman János 
, Füloky Pál 

-1,50 iFüredy László 
I Fűzy Kálmán · 

16 

Cí.m, 'hivatal vagy foglalkozás 

földbirtokos 
főgymnás. tanár 
vár. képviselő 
főreáltanod. tanár 
kir. törv.-széki bíró 
földbirtokos 
városi tanácsnok 
o. fr. megyei alorvos 
ügyvéd 
gyakorló orvos 
ügyvéd 
tr. vár. kepviselő 
tt. ügyvéd · 
gyógyszerész · 
erdőfelügyelő és jogtanácsos 
orvos.tudor 
szigorló orvos 
szigorló orvos 
gazdász 
ügyvéd 
orvostudor 
orv9studor 
ügyvéd 
gymnás. igazgn.tó 
tr. főorvos 
járáebiró 
földbirtokos 
jogász 
városi tanácsnok 
földbirtokos 
orvostudor 
ügyvéd 
főorvos eg_ret. m. tanár 
magánzó 
gazdás"z 
gyógyszerés.z 
jogász 
földbirtokos 
okl. gazdász 
gy~gyszerész 
9rvoshallgató 
pléhános 
gyógyszerész 
tr. fürdőorvos 
lelkész 
n. nmzei;imi őr 
gyógyszerész 
tanár 
vár. képviselő 
magánzó 
gyógyszerész 
m. tisztviselő 
föld birtokos 

I• 

· Lakás Tudományszak 

Kisazár gazdász~ti 
Szathmá;r természettani 
Pest társadalmi 
Pécs természettani 
Jászberény társadalmi 
Zomba gazdászati 
Arad régészeti 
B. Gyula orvos seb. 
Rimaszombat társadalmi 
Sz. Fehérv{tr orvos sebészi 
Pest társadalmi 
Temesvár társadalmi 
Temesvár társadalmi , 
Buda vegytani 
Pest társadalmi 
Batonya orvos seb. 
Sopron orvos seb, 
N. Várad orvos seb. 
N . .Szalonta gazdaszati 
S. A. Ujhely gazdászati 
Tisza Ujhely orvos seb. 
Riípz-Almás orros seb: 
Rozsnyó társadalmi 
:B-:rsekujvár természettani 
Esztergom orvos séb. 
Ro,zsnyó tá1·sadalmi 
Nagyvárad gazdászati 
Nyitra · tií,rsadalmi 
Pe~t táre.adalmi 

. Beretke gazdászati 
Ruma orvos seb. 
Sz. Feh_érvá.r társada.lmi 
Pest orvos seb. 
Pest társadalmi , 
N. Srnlontfl gazdászati 
P est társadtdmi 
Pécs társadalmi 
Gyfükőny gaz~lászati 
Buda ga zdászati 
Körmöczbánya vegytani 
Kassa orvos seb 
Turterebes társadalmi 
Szamos-Ujvár vegytani 
Harkány ory9s seb. 
N. Vá.rad társadalmi' 
Pest állattáni 
Buda· vegytani 
Temesvár természettani 
Pest társa·dalmi 
Miskolcz gazdá~zati 
N. Károly vegytani. 
N.Várad régészeti 
Agárd gazdászat~ 

' 1 i " 

s 
.... ~ ' 
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U2 
Név Cím, hiv~tal vagy fogl_alkozás 

Gábor József gyógyazerész 
Gajzágó Gábor orvostudór 
·G arami Richárd ta~ár 

155 Garay János orvostudor 
Gciszt István földbirtokos 

- · )Gergey J{ároly törv. széki biró 
. Gergulits János tr. kerül. főorvos 

Gerlócy Károly pest , árosi trínácsnok 
1 GO Gyöngyösy Rudolf reál tan~r 

, Gyöngyösy Samu l tr. főorvos 
Győrky Lajos orvostudor 

1Gyura. Adn1f ügyvéll 
Göltl Nándor gyógyszerész 

165 Gottier L. gyógyszerész -
Govrik Má1·ton ügyvéd 
Graf Vilmos gyógyszerész 
Graner Mihály orv. tr. megyei főorvos 
Grosz Miksa bánya igazgató 

170 Grozinger Károly gyógyszerész. 
. Groszman J akn.b orvostudor 

Grün Ferenc hittaná1· 
/Hainisch József - orvostudor 
ÍHajnik Jánoa kfr. jószág igazgató 

17 5 Halla J Ózsef egyetemi tanár 
Halász Géza tr. városi tiszti főonos 
Halász Orbán ügyvéd 
Hamary Dániel tr. <landá1· orv. n. gyiil. titkár 
H ámory Lajos gyógyszerész ·· 

. 180 Hamz us Gellért lelkész 
Hang Ferenc lapszerkesztő 

'I Hantken Mik•a · 1n l· oszt t 'e os . ~. , ana s 

1 

H;1se:nfeld Manó egyetemi mflg . tanár 
Hauter Henrik orvostudor 

l.85 l:Iegedüs Lajoi;: gy~gyszerész 
j Hegedüs Pál • orvos tndor 
Hegyessy Sándor földbirtokos 
Heinrich Gyula jogász 
H erman Otto kereskedő 

„. 

190 Hercr.e~h Miluíly egyetemi tanár 
Hoffer Adolf · gyógyszerész 

1Hoffer Imre technikus 
Hoffman József postamester 
Hoffmai:t Károly ellenőr 

195 Hoffman L 'ljos orvostudor 
H0nisch Dezső technikus 
Hornyay K~lmán vég;;:et jogász 
Horváth Béla törv. sz,: ki jegt·ző 
Horváth. Ferenc - tanár 

·200 Honáth Gézn. orvostuClor . 
Hor'IJáth György tr. l<órhá~i főon. n.gyiil.titk:'tl' 
Horváth .T ános v. főorvos · 
Horváth János órvo ,tuclor 

. . Horváth Sáüdor főgymnás. t.'1nái'. 
l.lfagyitr Orvosok és T.ii;nédzotviz.~g. ~Iunk itlatni. 

\ ' 

Lakás Tudományszak 

- -1 - -

Szeged vegytani 
Sza.mos Ujdr orrns sebészi 
Pest társadalmi 

/ ' 

t' 

Pest · orvos seb. 
Po t gazdászati 
Székos-Fehérv{ir tár~ail.a lmi 
Pest orvos ;eb. 
Pest ·· g 1zclá.szati 
Arad földtani 
Gyöngyös természet! ani 
Kölesd órvos- s.eb. 
Ipolyság társadalmi 
,Debreczen vogytani 
Munldco vegytani 
Pest - · társadalmi 
Pancsova vegytani 
Zala-Egrrszcg orvos seb. 
Ttítosbth1ya . ásványtani. 
Uj1·iJék · vegytai1i .-
Arad orvos seb. 
Zomba természett:m i 
V á.sárhelr orvos seb. . 
Temesvár társa.dalmí 
Prága orvos se\3. 
Pest orvos seb. 
Pest régésict 
S9pron orrns seb. 
Elek „ rngytani 
Zirc ·~ · · társadálmi -, 
J\::1.locs!J. · társad.a)mi ' 
Pest földtani 
Pest orvos~seb. 
Pest orros sel>. 
Kassa vegytani 
Dcbreczen orvos seb. 

. ' 
N. Ósalt r\ g izdásza.ti, 
Pest 'társadalmi 
Pest _ tarsacla,lmi 

. Pest t1Ír3adalmi 
Félegyháza vegytani 
Félegy-há;;-;a vegyt'.ln i 
Ujverbá~z gazd~zat~ 
Arad . gazdaszati 
Pest orvos seb. 

INyiregyháza . füldtnni 
S. A. Ujhely tarsadalmi 
Kecskemét réo·észeti-

o - , • 
Kalocsa gazdaszat1 
Pest orvos seb. 
Pest orvos seb. 
Arai1 orvos S''b. 
Kecskemét orvos seb, 
Szeged természettani 

3 
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Név 

1 
205 Inglückhoffer Károly 

Iritz Ignácz 
Isekucz Károly 
Itebei Kiss Miklós 

1 I vá~yos Pál 
210 Jákó Mihály 

Jankovits József 
J :rnky Károly 
Jármay GuRztáv 
Jarmay László 

215 Jedlik: Ányos 
J elenfy Zoltán 
J ezcrnyiczky J. 
J ókny Károly 
J ovicza Athanaz 

2 20 J Ózsa András 
Juraszek Ferencz 
Ju).·eczky Armin 
K11.bdebo Ferenc 
Kálóczy János 

225 Kálóczy Lajos 
Kamenszky Elek 
Kanizsay Károly 
Kanovits Béla 
Kármán J Ózsef 

230 Károly Ignácz 
Kátay Gábo1~ 
Kavulik Jáno 
Kern István 
Kirschbaum Felix 

235 Kiss Andor 
Kiss Antal 
Kiss Ferenc 
Kiss Fel'enc 
Kiss Ferenc 

2fü Kiss Gyula 
Kiss Jgnácz 
Kleiner Adolf 
Kl~in Jakab 
Klenovics György 

245 Klima Mátyás 
K!ima Miklós 
Klamarik János 
Koch Gyula 
Koczik Pal 

250 Kohn Gyula 
Kollár J á.nos 
Kolbay J i\.nos 
Koller János 
Köllner Lőrincz 

255 Kornay Károly 
Kornis Emil gróf 
Környey Ede 

18 

Cím, hivatal vagy foglalkozás 

hittanitr 
orvostudor 
orvostudor 
földbirtokos 
járásbiró 
kereskedő 
gyógyszerész 
főgymnás. tanár 
gyógyszerész 
szigorló orvos 
egyetemi tanár 
orvostudor 
gyorsiró 
földbirtokos 
magánzó 
orvostudor 
főjegy.ző 
gyógyszerész 
jogász 
földbirtokos 
m. kir. alapít. főtisztv. 
járásbiró 
plébános 
plébános 
lelkész 
lelkész 
orv. tud. főorvos 
plébános . 
városi képviselő 
gyógyszerész 
községi jegyző 
orvostudor 
gyógyszerész 
tiszttartó 
tr. alorvos 
ügyvéd 
ügyvéd 
lelkész 
képviselő 
városi képviselő 
állatorvos 
állatorvos 
bölcsész 
földbirtokos 
ügyvéd 
banktitkár 
földbirtokos 

. szigorló-bölcsész 
földbirtokos 
gyógyszerész 
ügyvéd 
beliigyminiszt. fogalmazó 
tanuló 

Lakás 

Kalocea 
Hóclm.-Vásárh. 
Pécska 
Ittebe 
Monor 
Szathmár 

. Baja 
Temesvitr 
Pest 
Pest 
Pest 
Pest 
Pest 
Ocsa 
Pest 
Kálló 
Sz. Fehérvár 
Rózsahegy 
Ara'd 

Tudományszak 

régészeti 
orvos sebészi 
orvos seb. 
társadalmi 
társadalmi 
társadalmi 
vegytani 
természettani 
vegytani 
orvos seb. 
természettani 
orvos seb. 
társadalmi 
gazdászati 
társadalmi 
orvos seb. 
társadalmi 
vegytani 
gazdászati 

Muslá~ társadalmi 
Tiszaörs régészeti 
Pest társadali:ni · 
Uj verbász gazdászati 
Pécs gazd. és társad. 
Karczag orvos seb. 
Berzeúcze társadalmi 
Pest gazdászati 
Vukovár füvész. és vegyt. 
R. Gladna gazdászati 
Rozsnyó orvos seb. 

• 
Szeghalom vegytani 
Kapriora gazdászati 
N. Szalonta • orvos seb. 
Szegszárd társadalmi 
Pest gazdászati 
Zombor régészeti 
Temesvár állattani 
Pest társadalmi 
Pest orvos seb. 
Pest , orvos seb. 
Beszterczebánya tetmészettani 
Bártfa társadalmi 
Zombor társadalmi 
Szeged társadalmi 
Kehida gazdászati 
Eperjes füvész. és állatt . 
Karva gazdászati 
Eger vegytani 
Arad táreadalmi 
Buda állattani 
Pest társadalmi 

Név 

1 
Kőszeghy Mihály 

'Kováts Albert 
260 Kováts Eduárd · 

Kováts Ferenc 
Ko\·áts József 

-, Kováts Lőrinc 
Kovátsy János 

,- 265 Kőváry Tivadar 
Kövessy Ferenc 
Kövesdy János 
Kozmovszky Antal 
Kracz Ambró 

270 Kralitz Béla 
jKralovánszky I stván 
Kranzlein Mihály 
Krau s Benjamin 
Kubinyi Ágoston 

2'75 Kubinyi Elek 
Kubinyi Ödön 
Kucsinic Henrik 
Kunewalder Zsigmond 
Küry Oszkár 

280 Kurtz Gusztáv 
Küttel Károly 
Küttel Samu 
Lakner Lnjos 

. Lamberlenghy Fercnz 
285 Lángh Keresztély 

Láng Márton 
Lányi Gyula 
Lavatka Béla 
1'chóczky Tivadar 

290 Lengyel Dániel 
Letzter Lázár 
Litsek Ákos 
Lobmeye1· Antal 
Lojka Hugo 

295 Loskay Fidel 
Lovassy Miklós 
Lovxich Gyula 
Lucich Gyula 
Lucich 1stván 

300 Lumniczer Károly 
Lux Jakab 
Madarász Gusztáv 
Magyar Antal 
lVfagyar Gyula 

305 Magyary Károly 
l\Ingyary Sámuel 
Major Menyhért 
Malatinszky Sárnlor 
Málnay Ignácz 

310 Mályusz Károly 

19 

Cím, hivatal vagy foglalkozás 

főorvos 
tanár
földbirtokos 
lyceumi tanár 
orvosnövendék 
honvédőr_nagy 
földbirtokos 
gymn. igazgató 
főorvos . 
".árosi képviselő 
vár. képviselő . 
gymnás. tanár 
kir. tanácsos 
ügyvéd 
kereskedő 
kereskedő 
kam. nagygyülési elnök 
tanfelügyelő 
földbirtokos 
hadseregi orvos 
orvostudor 
törvényszéki tisztviselő 
orvostudor 
ügyvéd 
tanuló \. 
aljáráshiró 
olasz eonsul 
gyógyszerész 
hittanár ~ 
ügyvéd 
gyógyszerész ·
ügyvéd 
tr. állami gymn. igazgató 
fényképész 
orvostudor 
orvostudor 
tanárjelölt 
tariár 
jogász 
orvostudor 
fő reált. tanár 
magánzó 
főorvos 

· !orvostudor 
/városi kapitány 

1 
tanu~ó , 
maganzo 

l ~őor,vos JOgasz 

1 

hittanár 
· gyógyszerész 

j orvostudo1· 
tr. m. főorvos 

. ·" '\ 

Lakás Tudományszak 

Szathw~ír orvos sebészi 
P est társadalmi 
Szathmár társadalmi 
Gyula-Fehérvár társadalmi 
Kun-Sz.-Márton orvos seb. 
Nagy-Bánya termész. és rég. 
Komárom gazdaszati 
Belényes természettani 
Székcs-Fehénár orvos seb. 
Dcbreczen társaclalmi 
Pest · társadalrr.i 
Szathmár . r égészeti 
Szeged földtani 
Pest társadalmi 
Győr gazdászati 
Szeged gazdászn,ti 
Pest társadalmi 
Német bál ti régészeti 
Klenocz gazdászati 
Pécs társadalmi 
Pest orvos seb. 
Jászberény társadalmi 
Pest orvos seb. 
Temesvár természettani 
Temesvár társadalmi 
Kalocsa társadalmi 
Temesvár társadalmi 
Verbász vegytani -
Zenta gazdászati . 
Pozsony · társadalmi 
Békés vegytani 
Munkács régészeti 
Losoncz orvos seb. 
Szeged vegytani 
Pest - orvos seb. 
Ruma orvos seb. 
Pest fűvészeti 
Sopron régészeti 
Pest társadalmi 
N agybányu. orvos seb. 
Pozsony természettani 
Pozsopy társadalmi 
Győr orvos seb. 
Mcző:-Berény orvos seb. 
Rozsn1'Ó gazdászati 
Buda társadalmi 
Buda társadalmi 

'N. Enyed orvos seb. 
Tisza-Roff természettani 
Szabadka társadalmi 
Paks /gazdászati 
Pest gazdászati 
B. Bánya oi·vos seb. 

3* 
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Név Cím, hivata1 vagy foglalkozás 

brargó .Tivadar egyetemi tanát· 
Márky Frigyes földbirtokos 
Marko Imre keresked ő 
Markos Mihály plébános 

015 Markovi ts Demeter tr. fogorvos 
Markovits Sándor orvmituJor 

· Maroky Ferenc . plébános 
;\l::i.rtinovi.ts Péter /gyógyszerész 
l\Inthei<les Jltnos r orr ostudor 

320 Mauér Károly · orvostudor 
iMauks Janos kereskedő 
NJqzoveczky János v. hivatalnok 
Mednyánszk,v ándor ügyv éd 
Médovic A. o. tr. eg. ü. tan. szerb fejd. képY is. 

325 Medov ie Milan tanuló 
Melichor F erenc kir . ügyész 
Meray Fereuc bányás.zati tiszt. 
Merzics J ános gyógyszerész 
:Vfeskó Sándor kir. ügyé.sz 

330 Mészáros I stvá.n földbirtokos 
Mészáros Dániel földbirtokos 
I\Iészáros Kornél fölJ birtokos 
l\foyer Rezső gyógyszerész 
Mezey Adolf tr. kórházi főorvos 

335 Mihálovits Jcíuus képezdei ta,nár 
Mihálovits Márton gyógyszerész 
Mikecz János földbirtokos 
Milkó. Ignác tr. jár. orvos 
:Milovits Bálint lelkész • 

340 Mindszenty Péter füvész-tanár 
Modos Péter Yar. képviselő 
1\loesz l\Iik sa földbirtokos 
Molnár F erenc orvostudor 

. ~_folnár György földbirtok oR 
3,15 ;nlii.ller János földbirtokös 

J\Iont~degoi Albert Fer enc kir. tanfelügyelő 
Miiller Keresztt'·lv r. k. lelkész 
Müllner Pál · k. r. tanár 
Munk Manó tr. ezredorv.os n . gyi.il. 1.itk. 

350 Nagy József orvos tudor . 
· Nagy István ' refqrm. lelkész 

Nagy ~~ajo s ifj. magánzó 
Nagy Odön müegyet. hnll gntó 
Nagy Pál lelkész 

355 Nagy Soma mérnök 
Násztl Mór 
N aszti ts János 
Nei;nes Ferencz 
Némethy Ernő 

·360 Némethy K.ároly 
N émet;h Lajos 
:Neuman József 
Nagel István 

g yáros , 
tisztvis r-lő 
s'zolgabiró 
kir. ügyész 
reál. tanár 

!

lelkész . 
apát - , 
_képezdéi tánár 

f 

Lakás 

1 
Pest 
Kar ász 

IRozsny(i 
RákQs 
B<'.cs 
Bécs 
Alsó-Nytiros 
Szabad-Szállás 
Pöstyé~ 
Uj-Verbasz 
Buda 
Pest 
Eger 
Belgrád 
Belgrád 
Esztergoill 
Buda 
Gyöngyös 
Makó 
Eger 
N. Kálló 
Eger 
l\liskolcz 
Pest 
Baja 
Baj a 
lfényes-Lidke 
0-Becse 

Görgeteg 
Temesvút· 
Király 
Pest 
Uj-Kigyóc 
Szabolcs 
Egor 
Nádudvar 
T emesvár 
Herkules-fö.rdő 
Solt 
Nagy-Várad 
K ecskemét 
Szolnok 
Knéz 
Ó-Orsova 
Pest 
Buda 
Körmend 
Győr 
Arad 

'D ebrcczcn 
B.-Gyula 
N.-Várad 

Tudomány szak 

állattarii 
túrsadalmi 
társadalmi 
tfrsadalmi 
orvos t>ebészi 
orvos seb. 
gazdászati 
vegytani 
or \'OS seb. 
orvos seb. 
j gazdászati 
társadalmi 
társadalmi 
orvos seb. 
társadalmi 
társadalmi 
ásvány- és földt. 
vegytani 
társadalmi 
gazdászati 
gazdásrnti 
gazdászati 
vegytani 
orvos seb. 
gazdászati 
vegytani 
gazd{t szati 
Ol'VOS seb. 
gazdászati 

1 fii vészeti 
társadalmi 
gazdászati 
orvos seb. 
gazdáezati . 
gazdászati 
természettani 
természettani 
t{irsadalmi 

· orvos seb. 
orvos seb. 
term. és a,rchcol. 
társadalmi 
természettani 

· régészeti 
'term. ásv. s földt. 

· gazdászati 
- term. és gazd. 

gazdászati 
társadalmi 
földtani 
állattani 
társadalmi 
társadalmi 

( 

~ 1 
r:n 1 

Név . 

1 

. lN yikos ZsigmoncJ 
365 10111j Lajos 

Olaj Szilárd 
Orbán Antal 
Orbán Bertuhw 
Ormos János . 

370 Ormos Zlligmond 
Oszvalcl J Ózsef 
Ott Kon;i:ád 
Otrobán Nándor i 
Paly János 

375 Pap Mór 
P ap Simon 
Party Ferenc 
Paulovits Szilanl 
Pausz N ánd r· r 

380 Pavlovits Ignác 
· P avlovits Mark 

Pecher János 
Péchy Zsigmond 
Perzsay Ferenq 

385 Petrovits János 
Piatrik Ferenc 
P ilich Kálmán 
Plasztits Döme 
Plechl Szilárd 

390 Polgár Mihály 
Polyák László 
Poor Imre 
Popovits A. 
Pos~pisel Győző 

395 Pozsgay György 
De Potere Kristián 
Prém Lajos 
Prohászka Endre 
Puky Ákos 

100 Radisits György 
Raichl Konrád 
füiichl Péter 
R ajcsányi Pál 
Rakits Janos 

405 Ra~ita Alajos 
Ráth Mátyás 
Rétazl Gyula 
RibiánszkY. Gyula 
Robitsek Ágoston 

110 Rohrbach Kálmán 
Roskoványi Bertalan 
Roskoványi László 
'Rosko·ványi Miklós 
Rosu Tivaclar 

415 Röszler Adolf 
, Hottár Márk 

' 
Cím, hivatal vagy foglalkoz t'. s 

ügyvéd 
ügyvéd 
ügyvéd 
tr. főorvos 
premonstr. áldozár 
hirtokos 
főispán 
ruagánz~ , 
or vos sz_lgorlo 
tr. d::inJárorvos 
plébános 
földbirtokos 
gyógyszerész 
m. főpénztárnok_ 
'ár. főkapitány 
föld birtokos 
ügyvéd 
var. képvi selő 
gyógyszerész 
m.-főjegyző 
jogász 
tr. főorvos 
vár. képviselő 
ügyvéd 
kereskedő 
v. főorvos 
ügivéd vár. képviselő 
gazdatiszt 
tr. főorvos egyet. tanár 
orvostuclor L 

gyógyszerész 
mérnök 
kapitány 
földbirtokos 
vár. képv iselő 
-0rvostudor 
magánzó 
földbirtokos 
földbirtokos 
árnszéki: ülnök 
ügyvéd 
főorvos 
fördőbérlő 
lelkész 
ügyvéd 
jogtudor 
gyógyszC'ré~z 
kir. tanácsos 
k. tábl. biró 
tanuló 
gymnas. tanar 
ügy véd 
cs. k. alezrec1 cs 

Lakás 

Pest 
Baja 
Buda 
Jászberéuy 
Kasstt 
Gyuhi, 
Temesvár 
Pest 
Uj-Verbász 
Brasso 
Kis-Gömbő 
Karczag 
N.-Bánya 
Gyula 
Temesvár 
Vinga 
Temesvár 
T emesvar 
Temesvár 
Eperjes 
Czegléd 
N.-Kikinda 
Pest 
Szegecl 
Siklós 
N.-Becskérek 
Pest 
Gödöllő 
Pest 
Bécs Mcha<lia, 
'fokaj 
Ujfehértó 
M. Ovár 
Aszód '. 
Pest 
Bécs · 
Pest 
Kalocsa 
Kalocsa 
Nyitra· 
Temes vár 
Pest 
Harkány 
T. Piispöky 

. , 

N agy-Váracl 
Arad 
Pest 
Eperjes 
Pest 
Eperjos 
B.elényes 
Pcest 
Herkules-fürd ő 

• l. •. 

Tndományszak 

természettani 
társadalmi 
társn.dalmi 
orvos sebészi 
rngytani 
gazdászati 
régészeti 
természettani 
or vos seb. 
orvos seb. 
t ermészett ani 
természettani 
vegytani 

- gazdászati 
- társadalmi 

földtani 
táraadnlmi 
társadttlmi 
vegytani 
gazdászati 
társadalmi 
orvos seb . . 
társadalmi 
társadalmi 
társadalmi 
on:os seb.
társadalmi 
társadalmi 
orvos seb . 
orvos seb. 
vegytani 
természett::i,ni 
társadalmi 
gazdászati · 
társa dal rrii 
0'rvos seb. 
társadalmi 
gazdászati ' 
gazdászati , 
gazdaszati 
'társadalmi 
orvos seb: 

· társadaln1 i 
társadalmi 

. természettan_i 
t ársadalmi 
vegytani · 
gazdászati 

· társac1al mi 
társadalmi 
térmészetta,ni · 
társadalmi 

, t~rsadalmi. 

.. ( „ 

... 

;i.- „. 

• 

·, 
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Név Cím, hivatal vagy foglalkozás Lakás Tudományszak N 

1 
-<IS w. N w. 

470 Svaholay István ügyvéd Pest társadalmi 
Roth Albert tr. m. főorvos Arad orvos sebészi Szabados János tanácsos Szeged gazdászati 
Roth Nándor ügyvéd Arad társadalmi tlzabó Alajos tr. állat-int. igazgató Pest gazdászati 
Rózsay József főorv. k. tanácsos n. gyül. alelnök Pest orvos seb. Szabó Alajos urodalmi igazgató Boros-Jenő gazdásza~i 

420 Rozsnyay Mátyr s gyógyszerész Zomba vegytani Szabó Dénes főgymn. tanár !Pest ásv. föld- s vegyt. 
Rubin Károly 1 gyógyszerész Salgó-Tarján vegytani 475 Szabó Ferenc orvostudor Kalocsa orvos sebészi 
Rudnyánszky Béla I kir. táblabiró Pest társadalmi Szabó Géza tan'uló Pest · ásványtani 
Rudnyánszky Tibor tanuló Pest társadalmi Szabó József egyet. tan. n. gyiil. alelnök Pest földtani 
Rutkay Márton földbirtokos Nagy~Lél gazdászati Szabó József dandár-orves Nagy-V~rad orvos seb. 

425 Rybár István tanársegéd Pest ásv. föld- s vegyt. Szabó Lajos gazdász Pest · gazdászati 
Sághy Gyula egyet. tanár Pest természettani 480 Szabó Sándor gyógyszerész , Pápa vegytani 
Salamon Gyula gyógyszerész Szigetvár vegytani Szalkay Gyula féíreáltanodai tanár T cmcsv1ir természettani 
Salamon Lajos tanár Kalocsa természettani Szapanyos Miklós földbirtokos Szamos-Ujvár gazdászati 
Samarjay Emil jogász Pozsony . társadalmi Széché.nyi Jenő plébános Tcmes-MiJitits gazdászati 

-130 Samarjay János műegyetemi tanuló Pozsony természettani Szelesztey Géza magánzó Buda társadalmi 
"- Samoskeőy Antal 1 legfőbb törvényszéki biró Pest természettani 485 Szemák Pál plébános · Sinyér-Váralja · társadalmi 

Sándor Kálmán jogász 'Maros-Vásárh. társadalmi Szemere Emil /föld birtokos · Zemplén gazdászati 
Sáréty L ajos 1 gyógyszerész Berettyo-Ujfalu vegytani Szemere Miklós földbirtokos Lasztocz táraadalmi 

árráry Antal főügyész Buda társadalmi Szénássy Sándor 1 orvosnövendék Buda orvos seb. 
435 Schaeffer Adolf gyógyszerész Arad. társadalmi Szendrey Ignác jószág-fel ii gy elű Pest gazdászati 

Scheftsik Ishán i fJ. földbirtokos - Szolnok gazdászati 490 Szentkláray Je nő j bölcsészeti ~anár T cmesvar 1 régészeti · . 
Schimmer Gy; rgy városi képviselö ("' társadalmi Szentléleky Géza plébános ,... Párna gazdászati 
Schlögel ~ándor gyógyszerész Batonya vegytani Szentmihályi L ajos !mérnök Békés gazdászati 
Schmidt Agostun tanár Kolozsvár természettani Szerecsen Laj Of' ügyvéd Rozsnyó természettani 

-140 Schmidt Otto vasgyár igazgató !Rozsnyó földtani Szerényi János [ügyvéd Rimaszombat társadalmi 
Schönhcr .Agostori plébános Sugatag társadalmi 495 Szilágyi Miklós kir. ügyész Maros-Vásárh . társadalmi 

, Schönh er Antal ráros i főkapitány /Nagy-Bánya gazdászati , Szinay István I fényképész Miskolcz vegytani 
Schuller Siímuel /ügyvéd . , Munkács társadalmi Szlabek ,Gyub J m.űegrete~i. tanuló Pozsony természettani 

eb ur ina l st ván gymnas. igazgató IT1·sztina társadalmi Szluha Agoston varos1 tanacso.s Szeged · társadalmi 
445 chwarz Ede I állami mérnök Szombathely természettani Szontag B :rtalan mérn&k Dobsina gazdászati 

Schwar~ Frigye;; orvostud01: 1Pécs orvos seb. 500 Szontagh József ügyvéd Rozsnyó gazdászati 
Scbők Arkád lelkész · Füss régészet Szontagh Miklos orvostudor Pest növénytani 
Bergic J anatn. orvostu<l.or Bukarest orvos seb. Sztaurovszky Lajos tanuló Szegszárcl társadalmi 
Serly Gusztáv orvostudor Nagy-Kálló 01:vos seb. Szta11rovszky László gyógyszerész Szegszárcl vegytani 

450 Sedy Károly plébános Vajkaj gazdászati Sztupa (}yörgy gyógyszerész n. gyjil. pénztárnok Pest vegytani 
SiklO$SJ Gyula orv-ostu<lo1: kórházi főorvos Pest orvos seb. 505 Szuper Lajos tr. dandárorvos Szeged orvos seb. 
Simon Pál ezámtanácsos Pest társadalmi Szüts Emil orvostudor Kolozsvár - orvos seb. 

.... Sipos Plil i.i%yvécl„ Szikszó régészeti Szüts Imre városi tauácsos Kecskemét régészeti · 
Sir János orvos-nov. Eger or.vos seb. Szvoboda Ferenc gyógyszerész Lugos vegytani 

455 Sirnmpel Józsa képezdei tanár Heves természettani Tacznauer Beni hittanár N.-Szombnt társadalmi 
Smita Adolf földbirtokos Verbász gazdászati 510 Tamássy József pénzügyi titkár Pest gaidászati 

• jSmoczer Ignácz kanonok Szathmár társ;1tla.lmi Tamássy Józsefifj . jogász Pest társadalmi 
sebész Herkules-fürdő orvos seb. Debreczen vegytani -Smolheger Károly Tamássy Károly gyógyszerész 

1 .-
Solcz Andor tnnuló Igló társadalmi ·Tandlich Jakab orvostudor Morva-Sz.-Márt. orvos seb. 

J GO Solt1·a Alajos lelkész Ráczkeve gazdászati Tarajosy Sándor jogász Pest társadalmi· 
Somogyi Rudolf taná1· Pest tál·sada1mi 515 Tárczy Sándor föld birtokos Nagy-V áracl régészeti 
Somorjay. János gazdász Rimaszombat gazdászati Tatarczy Károly fürdő-bérlő Herkules-fürdő társadalmi 
Sperlach József gyógyszerész Hatvan vegytani Téglás Gábor k. reál-tan8r Déva ásv.föld-s veg:yt. 
Spitzer Mór m. főorvos Zombör orvos seb. Telegdy Lajo_s, városi képviselő Debreczen társadalmi 

465 Staudner Emil f m. k. p. ti tid, Pest társadalmi. Szamos-Ujv<Ír gazdászati 
Steer Márton ny. egyet. tanár Nyitra orvos seb. 

Temesváry Istviín pósta-hi vatalnok 
Pápa régészeti 

520 Timár Elek ügyvéd 
Stern Lajos tanuló Kalocrn társadalmi Tischler Albin plébános Csamílos társadalmi 

- Stuller László műegyet. h allgató Pest' természettani Tisztler Béla vP,rosi t. ügyész Sz.-Fehérvár társadalmi 
Suda János - -földbirtokos Pest gazdászati 

, -
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~~11T=o=ld=y==I-st~v-á-n~==~~==:==:j~m==in=i=st-.-t-it~k=á=r~~~~==========~-=P=~~~-~~·~~~t=á=r=sa=d=a=Im==i ~,.,.., 
Torjay György gyó~yszeré z Karnzag vegytani 

525 To1:iay Pál gyógyszerész K. :Mojsa rngytani • 
Torkos Pál számvizsgáló Erdőd gazdászati 
Torna~lyay Dcz"Ő gazdász Tor11aa ljn gazdászati 
Tóth Agoston oszt. tan . honv. e7l'edes Buda vegytani 
Tóth F erenc jogász Pest társadalmi 

530 Tóth lmr ' orvostudor Pest orvos sebészi 
Tóth Imre gymnás. t anár /Pápa régészeti 
Tóth Lajos va uti hirnt. " ~ 

1
P est , tá1·sadalmi 

T örök Antal iskola tanác OR N K I é é t' - . aro y r ·g sze 1 
T örök Bálint i kola tnnácsos N. Enyed gazdászati 

535 Török János k. törv.széki biró Rimaszombat társadalmi 
Trenko Antal plébáno ' r d é é t' 

~'aszo r g sze 1 
Turoczy Imre ügyvéd Nyitra társadalmi 
Tury Daniel .1 r ef. lelkész M. B er .íny régészeti 
Uhlarik László 1 g yógyszerész 

1 
Uj-Verbász vegytani 

540 Ujházy Menyhért földbirtokos 1Zenta gazdászati 
Ujszázy Gyula magánzó Kecskemét társadalmi 
Unger Leo Gyuln. kereskedéí P est társadalmi 
Urányi Imre m. főmérnök M. Sziget gazdás,zati 
Urbányi Béla képviselő Arad gazdászati 

5_45 Vádnay Károly akadémia tag lapszerkesztő P est társadalmi 
Vadon a János gyógyszerész Keszthely vegytani 
Vajay Károly k. ügyész Szathmflr társadalmi 
Vajda Ferenc szigorlóorvos Tálja or~os seb. 
Vajda lgnác tr. bánva-orvos Salgó-Tarján orvos seb. 

550 Vajda László orvostu.dor Bécs orvos seb. 
Válvi Gábor tr. kir. törvényszéki biró l\f. Vásfrheh- társadalmi 
Vá~osy Mihály tanár Pest · társadalmi 
Vandracsek Károly esperes plébános Sárvár társadalmi 
Vangel M ihály ügyvéd Veszprém társadnJmi 

555 V ánky József reál-tanár Szeged természettani 
Varga Emil gymnas. igazgató Gyöngyös természettani 
Vargha Ferenc plébános Gyorok társadalmi 
Vargha Gáspár mérnök N. V nra<l természettani 
Vargha Géza tr. főorvos H. Böszörmény orvos seb. 

560 Vargha János tanitó Sá1·oly ftermészettani 
Vatay Miklós nevelő Béga-Sz.György növény- és.állatt. 
Veiterschütz .Tános jogász N. V árad /társadalmi 
Veres Károly fö ldbirtokos Karczag régészeti 
Verebélyi József orv.ostudor Pest orvos seb. 

565 Verzár Gynla szigorlóorvos Arad orvos seb. 
Veszelinovits Péter földbirtokos Zombor !társadalmi 
V idák Péter orvostudor N. Kikinda orvos seb. 
Vidoá Ákos ló s b 1 d • t' tanu zom athely gaz asza 1 
Vidos László ügyvéd Szombitthely gazdászat~ 

570 Viola Kálmán műegyetemi tanuló Eszteraom aazdászati 
Vissy József jogász Ó-Bec~e 1 ~éo·észeti 
Vissy Károly k. t. j egyző Almás tá~sadalmi 

_ /Vlakovits Szilár<l tiszt. fő lrnpit:íny T emesvár társaditlmi 
Vlássek E<le l!yógyszerész B d tani' 

~ u a vegy 
57.5 VJássck János !lelkész Sz .• Tános társadalmi 

„ 

·~ 

N é v 

Y ojnics Nándor 
Volárik E lek 
Volly István 
Wagner J ózsef 

580 Wagner Géza 
W allenfeld Máté 
W nscher F erenc 
Wawr,1 János 
Weinberger I stván :-

585 W eissmandl J aknb 
Willin J ános 
Wimmer Antal 
Winkler J ános 
Witt eh•hoffer Lipot 

590 Würzler Frigyes 
X ántus Gyula 
X ánt us 'János 
Zay László 
Zettner Ede 

595 Zettner Károly 
Zimmerman Henrik 
Zirczák Gyula 
Zoftsák J Ózsef 
Zseni Mór 

25 

Cím,_ hivatal vagy foglalkozás 

főgymnás. tanár 
gyógyszerész 
tr. k. r . tanár 
tr. gyár-igazgató 
ügyvéd 
hányás~ 
földbirtokos 
főreáltaná1· 
hivatalnok ., 
tr. honv. főorvos 
ügyvéd . 
városi képviselő 
törvényszéki biró 
orv. tr. lapszerkesztő -' 
földbirtokos 
magánzó 
muzeumi őr 
egyet. tanár . 
városi képviselő 
vilTosi képvisel ő 
orvostudor 
ez. kanonok, tanár 
mérnök 
földbirtokos 

Lakás Tudomány.szak 

Szabadka természettan i 
Ó-Becse vegytani . 
Szeged természettnni 
P est vegytani 
P est társadalmi 
P est ásv. föld s vegyt. 
Kal ocsa társadalmi 
P ozsony társadalmi 
P est társadalmi 
Ujvidék orvos sebészi · 
Csa ha t ársa.dal mi 
P est · társadalmi 
Epeijes gazdászati 
Bécs · or vos seb. 
Balassa Gya.tmat gazdászati 

1·Gy6r társadalmi 
P est állat, növényt . .. 

· N . Károly földrajzi 
P est gazd ászati 
Pest társadalmi 
Bécs állattani '. 

Ung1·ár · t ársadalmi 
Szeged ásvá11y és fii ltlt. 
K. Halas gazdászati 

b) Bejegyzett, de a gyűlésen meg ne~ jeient tagok névsora. 

N é v 

Alexits J ános 
Ambrozy Nándor 
Aranyossy L ászló 
Armos Bálint 

5 Bakony i Elek tr. 
Balázs Frigyes 
Barna Ferenc 
Bártsik Márton 
Berger Hugó tr. 

10 Bettelheim Vilmos 
Bódogh Alb'ert. tr. 
Bodola János 
Boksch János 
Bókay János t r. 

1.5 Brohus István 
Bronts Nándor tr. 
Buda Adám 
Bufla Károly 

L akás 

Siklós 
S. A. Ujhely 
Kassa 
Debreczen 
P est 
Elemér 
Pest 
Jász herén)" 
Lugos 
Arad 
Miskolc 
Maros- Vásárh. 
P ozsony 
P est 
Nagy L él 
Kis Jenő 
Hátszeg 
Ó-Bretya 

l\lngyar Orvosok é~ Termé; zctviz,gillók Mun!t;1J nfai. 

Cserhalmay Fere_nc 
20 Csiszár J üzscf 

Csiszár Sylvester 
Danninger J ózsef 
Daniel Ignác 
Darvas L aj os 

25 Da.vidovits Dávid 
Denne L ászló ' 
Déry Károly tr. 
Demetrovits Mihály tr. 
Dietz J ózsef " 

30 Diószeghy Zsigmond 
Discher J ános t.r. 
Dobosfy Alaj M 
D ús I stván 
Eckel J . 

35 Eisen Manó 
Elfer Adolf tr. 

P est . 
Szeged 
Szeged 
Sárospa.tn.k 
P est 
P est 
Buda. 
P est 
Szeged 
Versetz 
C.:1epregh 
Zádorfolva 
P est 
Gyula 
Török K :1nizsa 
Arad 
Makó 
fp olyság 

4 

,· 
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Név 
~ . 

0 „z Lakás ....... -d Név 
~ ;J 

0 N 
~ rn 

i 
Ercsey Imre tr. .r agy Várad 90 Kemény János br. 
Eördögh János Jászberény Kelecsényi Lajos 
Eötvös Loránt br. Pest Kérészy István 

40 Fábry János Rimaszombat K eresztcsy Károly 
Farkas Lajos . S. A. Ujhely Kiss Antal 
Farkas László Nagy-Kőrös 95 Kiszely Pál 
Farkas Balázs Nngy Kőrös Klinkovits Bélá 
Farkas László tr. Pest Klinkovits Károly 

45 Fesztoráczy Gyula !Nyitra Knöpfler Vil. d. Zaránd tr. 
Fischer Péter Pest Kobza Lajos 
Fonagy Károly Gyula 100 Kökényessy Imre 
Fuchs József tr. Nagy Várad Kornfeld Frigyes 
Geiszt Gáspár Pest Kort;:ák József 

50 Geszner Elek Tápió Szele Kováts Dé~es 
Grünbaum Lajos Temesvár Kováts József 
Göltl Ernő Győr Sz. Márton 105 Kováts S. Endre tr. 
Götz János Szeged Kovátsfy Ágoston 
Guttman Gábor S. A. Ujhely Kozáry János tr. 

55 Gyomlay Gelért Buda Krecsarovits Pál 
Hajdu Gyula tr. Kassa Kresztits Döme 
Halrnágyi Lipót Debreczen 110 Kubinyi Aladár 
Halmágyi Oszkár Debreczen Kubinyi Ferenc 
Haln.ssy Gyula Beszterczebánya Kunn Sándor 

GO Hámon József Szathmár Kurcz Vilmos 
Halmi László Nagy Károly Kürthy János tr. 
Hariss Pál Pest 115 Kuthy Emil 
Harsányi Sándor Debreczen Ladányi Sándor 
Hai·t F erenc Temesv{ir Lakatos Imre 

; 

65 Razlinszky Frigyes Eperjes Lapsinszky János 
Heizler Ferenc Zenta Latinak Márton 

~ 

Hegedüs Lajos Buda 120 László János 
Hegyessy Imre Pest Lengyel József 
Hegyessy Kálmán .. Pest L etinger Károly -

70 Hericz Antal Belicza Lucz Ignácz tr. 
Hidegh Kálmán tr. Kassa Maar J6zsef 
Holczer 'tr. Franzensba<l . 125 Mangold H enrik tr. 
Hölbling Miksa tr. Pécs . Manits Péter 
Horácsek József Nagy Bánya Mátéfy Béla 

75 Horovitz Ignác Vaeska Matkovits László 
I-Irabár Mihály Munkács Mendl István 
Hubaffy Mihály N. Kálló 130 Mikó Béb ' 

' Hubaffy Sándor N. Kálló Mikuby Istvií,n 
Illés Nándor . Selmecz Mila,ssin Vilmos 

80 Jahn Vilmos Boros Sebes Muraközy Károly 
Jovicza Sándor Pest Nagy Gusztáv 
Juhos János Kassa 135 Nagy Sándor 
J uszti Kái:oly Selmecz Nagyknszapy Farlrns 
Kállay Viktor N. Kálló Novák Antal 

85 Kálozdy Mór tr. Gyöngyös Novák József 
Kankn. Károly tr. Pozsony Nyiky Gyuht 
Karl .r ózsef Galanthn. HO 

1 

Q.,,kay Re"ő 
Kaprinay Gábor Gyula Orszáft Sándor 
Krwtsay László Lél Otto ermnn 

Lakás 

Pest 
N. Patak 
N. Kálló 
Kun-Sz.- Márton 
Pest 
Kassa 
Pest 
M.-Vásárhely 
Eger 
Debreczen 
Tétső 
Pest 
Dita 
Turkcvc 
Pest 
Zombor 
füinát Kubin 
Karlovitz 
Ara cl 
Rimaszombat 
Pest 
Kaloc,sa 
Pest 
Nagyvárad 
Ekkeserü 
Kolozsvár 
Jászberény 
Novas 
Vizsnyó 
Szamos-Ujvár 
Hátszeg 
N. Károly 
Szathmár 
Nagybánya 
B. Füred 
Szabadk:t 
Hatszeg 
I-Ialipuszta. 
Pest 
Rézbánya 
Orosháza 
Pest 
Debrcczen 
Pest -

1 Szeged • 
\ Nagy-Kőrös 
Szathmár 

! Szeo·ed 
0 

Dombegyház 
Pöstyén 
Budá 
Pest 

I 

' 

< 

Név 

Pallér Kálmán 
Pászthory Károly 

145 Patak Mór 
Pausz János 
Péchy József 
Pekár fümdor 
Peregrinyi Elek 

150 Petrovits Gyula 
Pessina Ede 
Plosz Sándor tr. 
Poltész Farkas 
Przibrám Ferenc 

155 Pusztay László 
Püspöky Alajos 
Püs pöky Emil 
Raft János 
Rayner Gyula tr. 

160 Ráth Károly 
Réczey Imre tr. 
Reök István 
Revitzky Emil 
Rom Ferenc 

165 Rozsay Emi l 
Rozvány Györo-y 
Rözer Miklós 

0 

Rutkay· Márton 
Sajóhelyi Frio-yes 

170 Samarjay Mih
0
ály 

Sebők Imre 
Sesztina L~jos 
Sigmond .Ágoston 
Simonfy Kálmán 

. 175 Simkovits Imre 
Schaeffer Mór tr. 
Schön József 
Solcz Gyula 
Steinfeld Ignác 

180 Stcpán Gábor 
Szabó Gyula tr. 
Szabó József 
Szabó Miklós 
Szegfy Gyula 

185 Szél Kálmán 
Szeles László 

._ 

1 

1 
Lakás 

Sz.-Fehérvár 
Pest 
Török-Kanizsa 
Lugos 
Tolna 
Ruzsinya 
Buda 
Pest 
KalocB!t 
Pest -
Tetétlen 
Eperjes 
Debreczen 

Pest -
N. Lél 
Pest 
Pest 
Pest 
Gyula 
Debreczen 
Tisza-Ujlal~ 
Pozsony 
N. Szalonta 
Pest 
Kisecsed 
Pest 
Pozsony , 
Pest 
Debreczen 
Kolozsvár 
Karvas 
Eger 
Szabadka 
Pest' 
Arad 
Debreczen 
S.-A.-Ujhely . 
Jolsva 
Tálya 
Vinga 
Kisrozvágy 
N.-Szalonta 

. Szabadszállás 1 
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Szemere Ödön 
Szénássy Mihály 
Szénert János 

190 Sztaniszló Simon 
Stojkovits Péter tr. 
Szuchy Sámuel tr 
Tanárky Gedeon . 
Tavaszy Antal 

195 Tavaszy Antal ifj. 
, Tesényi Zsiirmond 

Than Mór t> 

'rimáry Imre 
Tóth Kálmán 

200 Tóth Lőrincz 
Török János 
Török János 
Török József tr. 
Trajanovits Ágoston 

205 Vagner Antal 
Vajkó Antal 
Vajkó János 
Vajna Miklós 
Valko Viktor 

210 Vargha Ferenc 
Varság)l. János 
Varsányi János 
Vass Károly 
Véges Mihály 

215 Véges Sándor 
Velits Károly 
Velits Lajos 
Venter Gerő 
Veskoy Zsigmond 

220 V ~réby Samu 
Vogel Péter 
Voigt Ede 
WallenfelJ Károly 
Weisz Bermí th 

225 Werner Mátyás 
Wranowits István 
Wurm N. 
Zeyk Károly 
Zsiliászky Endre 

Lakás 

Csobád 
Pest 
Kis-Szeben 
Temesvár 
Zombor 
Zólyom 
Pest 
Amd 
Arad 
Pest 
Pest 
Temesvár 
Borszéki 
Pest 
Pest 
Temesvár 
Debreczen 
Sarkad 
Pest 
N. Kőrös 
N. Kőrös 
Pest 
Gölnicbánya 
Debreczen 
Pest _ 
Aszód 
Szeged 
Gyenda · 
Gyenda 
Kolozsvár 
Kolozsvár 
Arad 
..Miskolcz 
Pest 
Pest 
Kalocsa 
Pest 
Pest 
Buda 
Vágujhely 
Pest 
Pest 
Pest 

• j 
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1~-.t>~ / Név 
. Lakás .......~ ' NéY 

0 N 0 N 

~ rn ' ~ rn 

Arányi Annak. a. Pest !Mezey Róza 
Arányi Hortenzia k. a. Pest Pap Erzsébet k. a. 
Arányi Lajosné Pest Pap Mariska k: a. 
Balogh Béláné Putnok 45 Plechl Szilárdné 

5 Bécsy Jánosné Szolnok Podluzsányi Mária 

Bécsy Malvin k. a. Szolnok Rakits ,Jánosné 
Beke Klára k. a. Debrcczen Robitsek Ágostonné 

Berní1th Józsefné Murány Roskoványi Bertalanné 
Borszéky Sámuelné Pest 50 Röszler Adolfné 

10 Császár füírolyné Rimaszombat Roth A l b,ertné 
D , . . J' ' Arad Roth Nándorné :uany1 anosne 
Eis<lorfer Gusztávné Buda Rózsay Józsefné 
Fiálka Erzsébet k. a. Beretke \Rudnyánszky Béláné 
Fiálka Vilma k. a. Berotke 55 Rudnyánszky Etelka k. a. 

15 Frivaldszky J ánosné Pest \Salamon Gyuláné 
Hajagos Bcnőné Pest I Schuller Sámuelné 
Hamary Dánielné Sopron 1 

Spitzer Mórné 

Herczegh Mihályné 
. Pest \ Steér Celesztin k. a. 

Hoffmann T eréz k. a. Arad ... 60 Svaholay Jánosné 

2Ö özv. Honáth Péterné Csanáloíi' \Szabó J ózsef~é 
I ványos Pálné Monor Szalkay Gyuláné 

Kamenszky Elekné Musla 1 Sielesztey Gézáné 
Kátay Gáborné Karczag Szerényi Jánosné '·. 

Kiss Antalné Rozsnyó 65 Sziklay Szerena k. a. 

25 Kiss Ferencné Szeghalom : Szloboda Antonia 

:Kiss Vilma k. a. Szeghalom Sztupa Eugenie k. a. 

Klamarik Jánosné Beszterczebnnya - \Tandlich Jakabné 

Koczik Pálné Zombor \ Tarczi Sándorné 

Kollár Jánosné Kehida 70 Tóth Ágostonné 

30 Köllner Lőrincné Eger ,Tóth Lajosné 

Kováts Anna Pest Treszler Károlyné 

Küry Oszkárné Jászberény Tury Dánielné . 
L ehoczky Tivadarné Munkáts Vadnay Károlyné 

L engyel Dánielné Losoncz 75 Vásár helyi Ilon 

35 Löbl Róz.a k .- a. Zombor Vásárhelyi Mária 

Lux Jakabné :M. Berény Veszelinovits P éterné 

Magyar Gyuláné Buda Vidos Elvira k. ~t . 

Malatinszky Sándorné Paks ' Vidos Malvin k. a.. 
"' . Mészáros Istvánné Eger 80 Willin Jánosné 

40 Mészáros Ilka ~ Eger Zsi~vay Jmréné 
Mezey Adolfné Pest ~ . 

" ~---

( 

( .. 
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Lakás 

Pest 
Karczag t 

Karczag 
N. Becskerck 
Arad 
Temesvár 
Arad 
Eperjes 
Pest 
Arnd 
Arad . 
P est 
Pest 
Pest 
Szigetvár 
Munkács 
Zombor 
Nyitra 
Pest 
Pest 
Temesvár 
Buda 
Rimaszombat 
Rozsnyó 
Pest · 
P est 
.Morva-sz.-Mart. 
N. Várad 
Buda 
Pest 

M. Berény 
P est 
Pest . 
Pest 
Zombor 
Szombathely 
Szombathély 
Csab~t 
Szőreg 

II. 

KÖZ- ÉS SZAKGYffLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK 
és azok 

, 
MELLEKLETEI. 

A megnyitó közgyülésnek elöi·ajza. 

1. Kubinyi Ágoston elnök megnyitja a közgyűlést. 
2. Rottár Márk cs. k. alezredes és fürdő-parancsnok üdvözli a nagygyülést . 
3. A nagygyűlésre megérkezett küldöttségek és üdvözletek ismertetése. 
4. Az alapszabályok felolvasása. 
5. Az állandó központi választmány hivatalos jelentései a pálya.kérdések s a. t. iránt. 
6. Szabó József alelnök indítványa a nagygyűlés ügyrendét illetőleg. 
7. A pénztárnok jelentése az elmult évi számadásokról. 
8. Az állandó központi választmány által a könyv- és irattár megvizsgálására kiki.il-

dött bizottság jelentése. 
9. A jövő nagygyűlésre való eddigi meghiváiok. 

Előadások: 

1. Rózsay József alelnök : Az orvosi és természettudományok.legujabbkori haladása. -
Megemlékezés az elhunytakról. 

2. Ormós Zsigmond: Régészeti közlemény Magyarország alvidékérc vonatkozólag. 

Szakosztályok: 

1. Orvos-sebészi, -- élet- és bonctani, állatorvosi, társadalmi alosztálylyal. 
2. Növény- és állattani. 
3. Ásvány-, föld- és vegytani . 
4. Természettani és archaeologiai 
5. Gazdászat, állatgyógyászat és műipari. 

Ezen szakosztáJyok még ala.kulhatnak több alosztályokká, vagy pedig a tagok számá-
hoz és minőségéhez képest összekapcsolhatók. . 

A szakülések napjainak szabad óráiban bizottsági ülések tartatnak, a város és vidékének 
nevezetességei, ritkaságai, intézetei, gyüjteményei, kiállitásai m'eglátogattatnak. 
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A szakülések kedden és folytatólag reggeli 8 órakor a gyógycsarnok megjelölendő 
termeiben fognak megtartatni. 

Az esténkint tartandó népszerü előadások felöl a nagygyűlés t. c. tagjai az irodában és 
a gyógycsarnokban kifüggesztendő hirdetmények utján fognak értesíttetni. 

.A magya1· 01·vosok és természetvizsgálók 1872-iki szept. hó 16-án a mebádiai 
Herknles-f'ürdöben tartott XVI. nagygyülése megnyitó közülésénekjegyzökönyve. 

Elnök: Kubinyi Ágoston cs. k. kamarás. 
Alelnökök: Szabó József tr. egyet. tanár, Rózsay József tr. kir. tanácsos. 
Titkárok: Chyzer Kornél tr. megyei főorvos, Hamary Dániel tr. honvéd-dandárorvos. 

Horváth György tr. kórh. főorvos, Munk Manó tr. cs. kir. ezred-orvos. 
I. Elnök lelkes szavakban adváu elő gyülhelyünknek, hévvizeink e 

.. királynéjának fontosságát és szépségét, röviden vázolván a természettu
dományok fejlődését a legrégibb kortól fogva, s azok befolyását az 
emberiség mű velödésére; végül felsorolv~ín még hazánk fiainak a legujabb 
kor tudományosságának elömozditására való befolyását, a gyűlést meg
nyitottnak nyilvánítja. 

Ezen, a természettudomány minderi ágának fejlődését és az emberi
ségre való befolyását dióhéjban jelesen ecsetelő megnyitó beszédet a 
nagygyűlés maradandó emlékül év~önyvébe egész terjedelmében lenyo
mat ni határozza. 

II. Rottár .Márk cs. kir. alezredes és fürdő-parancsnok a cs. és kir. 
kormány nevében üdvözli a n:;igygyülést, kiemelvén gyülhelyünknek 
~ 736-ban kezdődő ujjászületését, s uralkodó fejed~lmünk, ö Felsége 
altal mostani fényes állapotba való helyeztetését. . 

Ezen l.elkes üdvözlet, melynek végszavainál ő Felsége a király, a 
haza és a birodalom éltetésénél a gy ülés viharos, szünni nem akaró élje
nekben tört ki sziutéu az évkönyvbe fölvétetni rendeltetett. 

III. Olvastatván Than Károly m. kir. egyet. tanárnak, a XVI-ik 
nagygyülésre megválasztott egyik alelnöknek az elnökséghez intézett 
levele, melyben megköszönve a bizodalorn~ak irányábani nyilvánulását, 
beteges állapotánál fogva e kitüntető megbízásnak jelenleo- meg nem 
felelhet. · 0 

Tu<lom;isul vétetétt. 
IV. Olvastatott Rottár Márk cs. ki~. ·alezredesnek, a fürdöintézet 

parancsnokának 1871. .okt. 9-én kelt, s az elnökséghez intézett levele 
mely?_en az aradi nagygyűlés által a jövő gyűlés székhelyeül Mehádiá~ 
nak tortént megválasztását megköszöui, s közli a cs. kir. katonai had
parancsnoks.~g ~.871. szep~. 21-én 1?96 sz. ~~· hozzá.intézet leiratát, mely
ben nagygyulésunknek mmden tekmtetbem elősegitését elrendeli. · 

Örvendetes tudomásul vétetett. . 
V. Olvastatott a budai cs. kir. hadparancsnokságnak 1871. novemb. 

18-án 10544. sz. a. kelt, s az elnökséghez intézett leirata, melyben tudo
mására hozza, hogy a cs. k. közös hadügyminiszterium nov. 13-án 5179 
sz. a. kelt határoza~áva.l 1872-iki mehádiai nagygyülésünk célja~nak 
elérésére a határőrvidéki vagyonalapból 3000 o. é. frtot utalványozott 
s ezen kiyül minden lehető segedelem-nyujtást igért. ' 
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Örvendetes tudomásul vétetett, az ajándék hálás köszönettel foo-ad
tatott s a ?S. k~r. hadügyministeriumnak ezért jegyzőkönyvi köszÖnet 
szavaztatm, az Jelen ülésünkböl vele közöltetni határoztatott. 

VI. Ű dvözletek és küldöttségek a következő intézetek, testületek és 
magányosoktól érkeztek: 

1. A magyar tudományos Akadémia, mely Jedlik Ányos r. tagnak 
vezetése mellett S~abó József .rendes, Arányi Lajos, Batizfalvy Sámuel, 
Ch.yzer Kornél, Frivaldszky János, Halász Géza, Hantken Miksa, Ormós 
Zsigmond, Poor Imre, Rózsay .József, Szemere Miklós, Vadnay Károly, 
~antus .János levelező, s a nagygyülésen meg is jelent tagjai által kép
viselteti magát . 

2. A budapesti kir. orvosegyletet Verebélyi .József tr. rendes tag 
veze.tése me_Hett Rózsay József, Arányi Lajos, Poor Imre, Halász Géza, 
Rakita AlaJoS, Kunevalder Zsigmond, Gergulits János, Mezey Adolf, 
Horváth György, Fleischer József, Kurcz Gusztáv, Batizfalvy Sámuel, 
Buzay Károly, Siklósy Gyula, Kátai Gábor és Chyzer ·Kornél tagok 
képviselték. 

3. A ~· IIJ-· természettudomá~yi társulat üdvözlő iratának átnyuj- _ 
tá~á.t J edlik Any?s, Szabó József, Karl János, Somogyi Rníl.olf, Szontágh 
Milnós és Petrovits Gyula tagokból álló külclöttségre bizta. 

, 4. A m. nemzeti Muzeu.m részéről Frivaldszky .János, Krenner 
Jozsef és Xantus János muzeumi örök jelentek meg, mint küldöttek. 

. 5. A borsodi orvos-gyógyszerész-egylet szives üdvözletét küldi, s 
kéri a nagygyűlést, hogy mellékelt inclityányát tárgyaJja és pártolja. 

Inditványa elébb az orvosi szakosztályhoz áttétetni határoztatott. 
6. A bars-hontmegyei gyógyászati egyletet füiki .Jáno és Boleníann 

Ede képviseli. 
7. A szathmármegyei orvos-gyógyszerész egyletet Köszeghi Mihály 

és Serly Gusztáv. · 
8. A zemplénmegyei orvos-gyógyszerész egyletet Chy.zer Kornél. 
9. A heves- és külső szolnak-megyei orvos-gyógyszerész-egyletet 

Kiill ner Lőrinc. _ 
10. A szabo}csmegyei és hajdukerületi orvos-gyógyszerész egyletet 

Bleuer Mór vezet~se alatt ,Jása Endre, Varga Géza, Mészáros Dániel és 
Bleuer Miklós. 

11. ·A békésmegyei orvos-gyógyszerész-egyletet Lux Jakab és Kiss 
Ferencz. 

12. Az országos gyógysze1·ész-egyletet és 
13. A hudapesti gyógyszerész-t<:'stületet Jármay Gusztáv képviselte: 
14. A magyarhoni földtani társulat Szabó .József, Hantken Miksa, 

Rózsa.y József, Frivaldszky .János, Téglás Gábor és Bernáth József tagjai· 
ból álló küldöttséggel képviseltette magát . 

1.5. A délmagyarországi régészeti s lörténelmi társulat üdvözletét 
Ormos Zsigmond elnök vezetése mellett Böhm Lé11árt, Szentkláray Jenő, 
Hajnik János, Bilszky Ferenc, Parlagi Márton, Coda Sándor, Ormos 
.János, Boleszny Antal, Kakujai Gyula, Argyeleam György és .Janki 
Károly ho;r;ták át. . 

16. A Kassán ,felállítandó felső magyar honi Muzeum létesítésére 
alakult egyll't frleiglenes bizottsága Barczay Ödön id. alelnököt és Csorba 
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Gyula tr.-t. küldte ki a nagygyűlés üdvözletére, s kéri egyletének a nagy-
gyülés általi pártfogását. . . „ „ . 

Alelnökének emlékirata a szakosztályokkal kozoltetm határoztatott. 
17. A kir. József-műegyetem Rectora- a műegyetem átköltözéséböl 

eredt hivatalos tetemes elfoglaltsága miatt csak írásban fejezi ki rokon-
szenves üdvözletét. 

18. Hevesvármegye és a ,Jászkerület gazdasági egyesülete Kálazdy 
Mór, Vezekényi István és Mersic Jánost küldi képviselőkül.. . 

19. Az országo erdészeti egyesületet Eleöd Jósa és Stamsláv Simon 
képviselték. , 

20. Pest "Sz. kir. városnak üdvözletét Feszl Agoston, Hamza Máté, 
Békey Imre, Halász Géza, Schimmer György, Markóczy Vince, Mendl 
István , Dobos Ferenc, Havas Ignác, Fuchs Ignác, Dörschug Antal, 
Zettner Ede, Klenovits György, Prohászka Endre, Vimmer Antal, Schön 
József, Batizfalvy Sámuel, Buzay Károly, Jármay Gusztáv, Balassn 
István, Barbás József és Sztupa György hozták át 

21. Arad z. kir. városáét Dratsay Zsigmond, Urbá_nyi Béla, Roth 
Nándor, Bettelheim Vilmo ·, Pap András, Pollák Ignác, Kresztics Döme, 
és Bogdánffy Gyula. 

22. Besztercebánya sz. k. városáét Halassy Gyula. 
23. Temesvár sz. kir városáét Vlahovits Szilárd, Török János, Arde

leán György, Módor Péter, Grünbaum Lajos, Klein Jakab, Paulovits 
Márk1 Ehrenfest Fülöp. 

24. Marosvásárhely sz. kir. városáét Knöpfler Vilmos, Vályi Gábor, 
zilágyi Miklós é Balázs. 

25. Nagyvárad váro át Nagy István képviselte. 
26. Rozsnyó városa üdvözletét. Sthymmel Samu és Rosty József 

aláírásával küldi. 
27. A kassai kath. fögymnásiumot Orbán Bertala11. 
28. A rima zombati egyesült prot. gymnásiumot Baksay István és 

Fábry János tanárok képviselték . . 
29. A szomszéd Szerbország korm. Medov1c által képviselteté magát. 
30. Scudier altábornagy, gróf Andrássy György és Sigmund bécsi 

egyetemi tanár üdvözletüket szívélyes sorok kiséretében küldték meg. 
Mindezek örvendetes tudomásul vétettek. 

VII. Az alapszabályok szokás szerint fölolvasandók levén: . 
Miután azokat minden tag az évkönyvben .megkapta., közkivánatra 

fölol vasottaknak tekintettek. 
VIII. olvastatott az állandó központi választmány hivatalos jelen

tése a kitüzött pályakérdések tárgyában, mely szerint a magyar orv?so.k 
és természetvizsgálók által kitűzött 5 pálya kérdés közül 3-nak hat:írideJe 
telt le a folyó évben. 

Nevezetesen a Halász tr. által díjazott államorvostani; a Szurmák 
tr. által díjazott nőbetegségi; s a Meyer által díjazott gazdasági pálya· 
kérdéseké. . 

1. A Halász Géza tr. által 100 aranyra méltatott államorvostani 
pályakérdésre (melyne~ ~ét .éves 'határideje j~nius. l-én t~lt .~e) ~'örök 
J á,nos tr. gömörmegye1 tiszti orvos negyedrétu, 34 iyre terJcdo kéziratot 
küldött be: Az államorvostan alapvonalai. Kezdő s gyakorló orvosok 
számá.r:i. Minthogy azonhan rtz állnmorvosi pályadij kit.üzésének célja 

'. 
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volt, azzal ~egjelent mun,kát jntal:riazni meg, az áll kp. választmány 
~á pályáz:t-h1rd~t~s értemenye,. s a Jut.almazónak kikért véleménye alap
J n csup n ~egJe ~nt7 .~z~z SaJtó _; alól kikt;;r~lt munkát fogadhat.ván el 
p~lyázatra, Javasolj~ ~orok János b~cses kéziratát S'._?;erzöjének azon uta-
sitás.sal ~zolg.á~~atm vissza, hogy sziveskedjek azt kinyomatva a külön- ""' 
ben is UJra kituzendö államorvosi p:Uyakérdésre annak idején beküldeni. 

A Halászféle pályadíjat. illetőleg a kitűzött · időben, az áll. kp. 
választmány tudtával nem Jelenvén meg a magyar irodalomban oly 
munka,. me~y a szokott ~ö~té.t~.~eknek megfelelt volna? az áll. kp. választ
mány aJánlJa a pályázati idök:ozt 1 évvel · megtoldam, s az állam orvosi 
pályáz~tot o!y ér:telembe~ hirdetni ki, hogy t. i. az 1870. jún. l:töl 
1873. JUn. l-ig saJtó alol· kikerült 'rriunkák ···pályázhassanak. · · 

. A. vál~sztmány javaslata elfogadtatik, s a pályázati határidő 1~73. 
JUn. l-ig meghosszabítatik. 

2. A Szurmák tr. által 200 frtnyi pályadíjra méltatott és a sápot 
tárgyazó kérd~sre. pálya.munka nem érkezett be. Az állan'dó központi 
v~l.~sz~mány aJánlJa e nőbetegségi pályakérdést a jövő évre 3-szor is 
k1tuzm. · 

A választmány javaslata elfogadtatik, s a pályázati határidő egy 
. évvel meghosszabítatik. 

. . 3. A Mayer István által 100 frtnyi jutalomra méltatott gazd,aság
ip~n pályakérdés:e egyetlen pályaQJ.űvecske érkezett be, cime: Haszon
haJtó kereskedelmi növények tenyésztési utm utatása J. eligéJ. e· Ez éltetőd · 

h lb k 1 . ' .„ ' s a e u á, hantJával ez takar." Minthogy e pályaművecskeEntz Ferenc 
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tr. és Morócz .!stván bíráló s~akférfiak alapján tárgyát elég kimerítöleg, 
s .oly népszeru modorba.n ad.Ja elő, hogy ezt a gyakorlati ember könnyen 
folfogha~sa, s gyakorlati hasznát vehesse, azért az áll. kp. vál. érdemes
nek tar~Ja e ;nüvecskét a pályadíj elnyerésére azon megjegyzéssel, hogy 
a szerző emhtse meg a festő növények között a festő cikszárt, és a festő 
csüllenget, az olajnövények közt a gomborkát , s mirtt nem megveténdő 
kereskedelmi növényt a ~akács mácsonyát. 

A választmány javaslata elfogadtatik, s a jeligés irt levél fölbon
ta~ván, szer~őiil Viola Kálmán technikus Esztergomból tünt ki, kinek is 
a Jutalom k1acfatrri, s műve saját rendelkezésére..bocsáj tatni határoztatott 

. . 4. A Kov~cs Se~ En~re tr: által 100 ar_any_ra méltatott, s a magyar-
h~m ásványvizek kimentő le1rását tárgyazó pályamunkn.k be~üldési 
2-ik határideje jövő 1873. april 15-én fogJetelni és 

5. A Poor Imre tr. által szintén 100 aranyra érdemesített s köz
egészségi t~rv .. javaslat készítését tárgyazó pályamunkák b~küldési 
2 éves határideje 1873. aug. 28-án fog letelni. 

Az .áll kp. választm:íny ajánlja e két utóbbbi pályakérdés ·kihirde-
tésének ismétlését. , · 

A választmány javnslata elfogadtatik, s e két pályakérdés njabb 
kihird~tése elhatároztatik. 

6. Az áll. kp. választmány jelenti, hogy a tervezett Balassaféle 
pályakérdés.re eddig 64 darab arany gyüjtetett össze, s mihelyt továqbi 
adakozás utJán 100 arany lesz e célra összegyU.jtve, a b. e. Balassa tr. 
által kitüzött pályakérdést a nagygyülés ujra kihirdetheti. 

·' A választmány javaslata elfogadtatik, s a további gyiljtéssei Bntiz-
falyy Samu és Sztupa György biza.tnak meg. . , 

:\fog-ynr Orvosok és 'rerrnészetvizsg. Munkálatai . .. ' 5. 

' . 

• ' 
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IX. A pályakérdéseknek gyakori sik~rtclensége, 1uclynek oka egy
részt a jutalomdij csekélysége, másrészt a pályáiattal összekötött bizony
tnlansá.g, mely a biztos er·edményre számitó jobb erőket a pályázattól 
visszatartja, szóba hozatván, miután ugy a csekélyebb jutalomdij ak egye
sítése, mint más.részt a pályázat hirdetése eddig sikertelennek bizonyult 
elv helyett a sokkal célirányosabb megbízatási elv inditványoztatott volna. 

Hosszasb eszmecser e után határoztatott, hogy a régi pályahi rcloté-
sekre nézve, miután az adakozók akaratán változtatni nem· lehet, meg
marad a r égi szokás, t. i. a pályázat kihirdetése; azuj jutalomdijakir{rnti 
rendelkezéssel pedig á megbizatási elv szemmeltartása mellett az áll. 
kp. választmány bizatik meg. 

X. Olva.statott az áll. kp. választmány jelentése a pesti egyetemi 
orvosi kar, s a magyarhoni orvosok társulata tárgyában, mely szerint 
az orvosi kar ügyében az áll. kp. vál. j elenti, hogy az elébbi nagygyü
lésekre tárgybeli végzéseinek foganatosítására kiküldött bizottság még 
nem telj esithette megbízatását, minthogy a pesti k._ m. tud. egyetem 
ujjászervezésének kérdése az országgyűlésen még nem ke_!'ült szőnyegre. 

Az ál1. kp. vál. ajánlja az -eddig i küldöttséget továbbra is ugyan-
azon megbi.zatással ellátni. · 

A macryarhoni orvosok orszá.gus társulása érdekében az aradi nagy· 
0 . 1 

gyülés megbízta az inditvá11yozó gömör-kishontmegyei orvosi.::gy etet, 
miszerint. ez terv és alapszabályi javaslatot dolgozzon Jó, s azt megálla
podás véaett a mehádiai nagygyűlésnek terjessze föl. Ez utóbbi munká- · 
latát nyo~tatásbn,n több példányban belüi.ld vén, ajánlja a · nagygyűlés
nek további mecrvitatás és megállapítás végett. Az áll. kp. vál. e tárgyat 
az orvos-sebészi szakosztályhoz véleményezés végett :íttenni javasolja. . . 

Javaslata elfocradtatik s az orvosi kar ügyében k1kiildött bizottság 
továbbra is elláttatik megbízatásával; ·s a magyar honi -orvosok orszngo~ 
társulása tárgyában benyujtott alapszabály-tervezet az orvos-sebészi 
szakosztálynak adatik ki illeték es elintézés végett. 

XI. Olvastatott az áll. kp. vá1. iel cntése a ·magyar orvosi nyugdíj
intézet t<írgyában, melyszcrint a 'rn. ·orvosok és ~crrnészetviz.s&álók .IX . 
X és XI-ik nagygyülésében szervezett, s á m. kir. bcliigynumsztermrr~ 
:Utal megcrösitett rn . orvosi nyugclijintézet.nek segélycgylete az aradt 
nagygyűlésen kezdett tettleg magalakulni. Az , áll. kp. választmán? 
örömmel jelenté, miszerint nagygyüléseink p.ártfogolásának a m. orvosi 
nyugdíjintézet.re nézve a~OD eredménye. v;ifl, hogy oryosok: é~ .. gyógysze
ré'szek több mint 600-an irták be magukat a m. orvosi nyugchJ1t1tézctbe ; 
19 pártoló tacr pedicr mairr. 4024 ,frtot irt' alá a nyngdijintézet segély
alapjára, mely össz~gböl l924 írt' van az első hazai takarékpénztárnál 

elhelyezve. . 
Az áH. kp. vál. ajánlja eie:) emberbaráti intézménynek t9vábbi pár· 

tolását. Ezen ügy elvileg melegen pártoltatván, további fojl.~sztés és ille: 
tékes elintézés végett, s a legjobb siker kívánata me1lettazorvos-sebé~z1 
szakosztályhoz utasíttatik. 

XII. Olvastatott az :HL kp. vál. jelentése a tudománynak általában, 
különösen a közegészségügynek országos képviseltetése tárgyában, mely 
sr.erint á m. orvosok és természetvi'Zsgálók XII-ik nagy gy ülése az állam
orvostani szakoszt:Uy indítványá1:a kimondotta , hogy: óhajtjuk a. tudo-

' . ,, 
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< a an, u onosoupc l.Q" a ozegeszsegu„ o·y1i· }r t 1 'l ó ' ih ·11· k' · .._, o ..: ~ v aegy me 1- sa-

gt ?z l ö. epv1seltct~séta.hazatörvényhozó testületérn:k företidi túblá" ·1-
nál is, s mmd a XII-ik, mmd a XIII-ik nagygyülés meo·bizta az áll t 

, válasz~rnányt, hog.Y. ezeu . közóhajnak a nagygyülés ~evében ér;é r; pt 
11zerezzen akkor, m1dö11 maJd a fel sőház szervezését a ha a· t·· . h ~ó 
t t

··1 t tá 1 - f' . . z i 01 v. oz es u e rgya m ogJa. . 
.~jn~hogy a leg~jabban egybehítt hazai törvényhozó testüld orszá

~~~- 1: sem:k megu~itása alkalmából ö kir. ap. Fölsége a jelen or~zárr
o.Y ules e~y1k ~eendöJeül a fe l sőház r endezését is kitüzni kc()'yesked ·tt. 
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k~. vál. Jelenti, h?g~ közeledni látja az időt, mdybeu elébbi nagy~yü'ii 
sernk egyhangu ohaJtását a döntő körökben érvényre juttassa. 

0 

Örvendetes tudomásul vétetik. 
, XII~. Olvastat.ot~ a~. áll. ·~p: ·váil. jelentése, mely szerint a fium~i 

e~~k tárgyába.n kiknldott .a1b1zottság, mind a megkívántató pénzösszccr 
gyuJtéséb~?' „~md a. m~ elkészítésének és fölállításának tervezésébe~ 
~~1lyhton1 muk?d1k, s a1ánlJa az eddigi albizottságot a további teendőkre 
10 ata mazn1. · 

~av~slata ~lfoga'dtatott, s az eddigl albizottsnrr a további tcc11dükkcl 
megb1zatik. . o . 

. XIV .. <?lva.statott az á:H. kp. vál. jelentése Linczbauer Codex Sani-
tar~~ Me~1~mal~s Hungariae elárusítása tárgyában, mely szerint a m. k. 
belugymm1sten~m az áll. kp. vál. fölterj esztésére válaszolja: 

.... 1) Hogy Lrnc~bauer .__ tr. Codexént·k mind a hét része együtt , és 
kulon darabokba~ egyenként 1 frtjával kapható. 

2) Hogy e konyvnek a hatóságok számára való iuayun mecrkülde
tése neI?- szükséges, mert anna~ megszerzése 1852. é 3-ban minden köz
hatósági r; zemélynek kötelességévé tétetett. 

Tudomásul vétetik . 
. · XV. Szabó József alelnök i;clí~ványa a nagygyűlés. ügyrendjét ille

tőleg, :Udy az áll. kp. vál. által krnyomattatván, annak idején minden 
~gy,es .Jelentkező tag~ak. megküldetett, felolva -ottrnfk vétct\·én, miutá11 
mditvá.nyozó által meg rndokoltatott volna, hosszabb eszmecseré.rc szol-
gáltatott alkal!.11at; mely alkal<immal az indítványozott r eform elvilecr 
általá?osa~ szubégesnek mondatótt ki, s csakis a kivitelre nézve tértek 
cl ~ velemen7ek, a m1enn)~iben a szónokok egyrfsze az indí_tvány azon-
n~li .el~.oga.~asát, s„mar e gyül~s tartatna alatt is uz indítvány szelleme 
szermt 1 clJarást surgetett ,- m1g a szónokok másr észe az indítványnak 
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elébb H szakosztályokhoz való utasítását, s otta11i megvitatását jav,:solfa. 
Határozt~tott,, hogy a~ i1~cT~_tv~ny. eléb~ egy, a nagygyül~s tiszti , 

karából, a ,szakosztalyok. cluoke1bol es t1tkáraiból, s ugyirnc::;ak a, szak
osztályok altal e célra k1küJdendö 3 - 3 tagból álló bizottsá O'ho;: utasít
tassék~ mely másnap összcülvén, az indítványt még egyszer 

0

meO' vitassa 
IS ;negallapo~ását egy .e célra külön f. h. 18-án tartandó közgyLilésnek 

, 

1 

, vclem~~yes J elen~és k1séretépcn terjessze be. · _ 
~1~VL A penztarnok folohasvánJelentését az elmult évi számadások-

ról, n~clyek szerint a pályadijak~n kivül kezelése a latt maradt, az 1872. 
évre v383 frt. 95 kr.} egyszersmmd kérte ma a át ezen hivatalától melyet 
ugya a választás é~telmében még egy évig viselnie kellene, föl~entetni. 

. Jelenté.~e tudomásul vétetett; a pénztár megvizsgáhísára Rózsay 
Jozsef alelnok elnö'klete alatt Halász Munk Pó or Horváth Kátai Jedlik ' ' ' ' ' ' . 5* 

,. 
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Rottár, Ormos, Frivaldszky, Boles ny, Sztupa, Bettelheim, Gerlóczy, 
Batizfalvy; Szabó Alajos tagokból álló bizottság küldetett ki, s lemon. 
<lása el nem fogadtatván, fölkéretett továbbra is e terhes hivatal 
viselésére. 

XVII. Olvastatott az áll. kp. vál. által a könyv és irattár megvizs. 
gálására kiküldött bizottság jelentése, melyben javasolja, hogy könyv
és irattárunknak kitünö rendbeni volta, mint fáradhatatlan alelnökünk 
Rózsay József egyik érdeme, jegyzőkönyvileg ismertessék el, s neki ezért 
köszönet nyilvánítassék; továbbá, hogy nagy gyűlésünk pénztárnoka 
különben is nagyon igénybe levén véve, a nagygyülés Rózsay József ur 
személyében külön könyv- és levéltáruokot válasszon. 

A könyv- ~s levéltár rendben léte örvendetes tudomásul vétetik, 
s ezért Rózsay alelnöknek kálás köszönet nyilváníttatik, a külön könyv
és levéltárnok választása azonban elvi kérdés levén, annak elintézése a 
választásokkal foglalkozó zárközülésre halasztatott. 

XVIII. Elnök jelenti, hogy a jövö nagygyülésre való meghivások 
mai napig csak a régiek t. i. Györ és Marmaros-Szigeth városoké, 
továbbá, hogy számosak óhajtása, miszerint a jövö nagygyűlés Pesten, 
hol már 9 éve 1iagygyülés nem tartatott, tarsassék meg. Ajánlja ezt a 
zárülésig való megfontolás végett. 

Tudomásul vétetik, s az ez ügybeni határozás a zárülésre halasztatik. 
XIX. -Következvén az előadások: 
1. Rózsay József alelnök szólt: Az orvosi és természettudományok 

legujabbkori haladásáról s megemlékezett az elhunytakról. 
2. Ormos Zsigmond olvasott régé ·zeti közleményt Magyarország 

alvidékére· vonatkozólag. 

Mely feszült :figyelemmel, és általános érdekkel végig hallgatott, s 
nagy gonddal és szakismerettel kidolgozott jeles értekezések az évkönyvbe 
fölvétetni határoztattak. 

XX. Elnök jelenti, hogy számos, általános érdekli előadási tárgy 
levén bejelentve, miután a közüléseknek adminisztratív ügyekkel külön
ben is nagyrészt elfoglalt ideje nem engedi azoknak ottani előadását, 
a tudomány népszerűsítése érdekében e gyűlés tartama alatt a szakülések 
napjain esténként fognak tartatni. 

Örvendetes tudomásul vétetett. 
XXI. Elnök kijelentvén, hogy holnap a szakülések kezdődnek, a 

szakosztályok megalakulhatása okáért szakvezetőkül fölkéri a követ-
kező urakat: _ 

Az orvos-sebészi szakosztá~yba Halász Géza tr.-t. 
A természettaniba Jedlik Anyos .tanárt., 
A régészetibe Ormos Zsigmond főispánt. 
Az ásvány-, föld- és vegytaniba Szábó József tanárt. 
Az állat- és füvészetibe Frivaldszky János muzeumi őrt. 
A gazdászati- és állatgyógytaniba Szabó Alajos tanárt.. 
A társadalmiba Vadnay Károly lapszerkesztöt. 

Tudomásul vétetett. 
XXII. Rózsay József alelnök felemlítvén azon körülményt, hogy 

még sem a fiumei, sem az aradi emlék nem készült el, inditványozza, 

. -
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h?gy mint azok, ugy az itt felállítandó emlék ügyében is a régészeti 
bizottságott véleményes jelentéstétel, illetőleg eljárás végett utasítani 
szíveskedjék. 

Helyeslöleg elfogadtatik. , 

A gyülés napi rendje ki levén merítve, elnök a gyülést bezárta. 

Kelt a mehádiai Herkules-fürdőben 1872-iki sept. 16-án. 

Dr. Horváth György m. k. 
titkár. 

Dr. Munk Man6 m. k. 
titkár. 

Dr. Hamary Dániel m. k. 
titkár. 

Jegyzette Chyzer Kornél tr. m. k. 
titkár. 

Kubinyi Agoston m. k. 
elnök. 

_ Dr. Szab6 J6zsef m. k. 
alelnök. 

Dr. R6zsay J6zsef m. k. 
alelnök. 
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MELLÉKLETEK 
a magyar orvosok és természetvizsgálók1872-iki szept. hó 16-án a mehácliaiHer
kules-fiirclőben tartott XVI-ik nagygyülés megnyitó köziilése je0·yzőkönyvéhez. 

t. T b a n K á r o 1 y a 1 e 1 n ö k 1 e v e 1 e. 

Méltóságos elnök ur ! 

A magyar orvosok és természetvizsgálók Aradon tartott XV-ik)iagygyülésének jegyző
könyvi kivonata által a nevezett nagygyülés egyik tisztelt alelnöke által érte ítctem arról, 
hogy a jövő XVI-ik nagygyülés egyik alelnökévé szerencsés lettem megválasztatni. 

A tisztelt nagygyülés ezen bizodalmának irányombani nyilvánítását, kiváló becsli 
-megtiszteltetésnek tekintem, azonban bármennyire is óhajtanék annak megfelelni, j elenlegi 
köriilményeim ezt fájdalom lehetetlenné teszik. A lefolyt években ugyanis rendes hivatási 
teendőimen kivül, a m. k. egyetem uj vegytani intézetének létesítése és szervezése, minden 
erőmet és egészségemet annyira igénybe vették, hogy"orvosi tanács folytáu feltétlenül szük
ségessé vált, az őszi szünnapokat kizárólag, megrongált egészségem helyreállítá ára fel
használnom. 

Kérem ennélfogva Méltóságodat, sziveskedjék a~ illetékes uton az igen tisztelt nagy
gyülés tudomására juttatni, hogy ezen indoknál fogva a fönnérintett kitüntető mcabízásnak 
nem felelhetek meg jelenleg. Egyszersmind bátorkodom Méltóságodat felkérni keCT~cskc<ljék 
e fölötti niély sajnálatomnak a XVI-ik nagygyülés előtt kifejezést adni, ill~töl~()' elmara-
dásomat kimenteni. · b 

Kelt Pesten, 1872. junius 15-én. 

Méltóságodnak alázatos szolgája 

Than Károly, 
m. kir. egy. tan:.\r. 

2. A magyar orvosok és természetvizsgálók állandó közponH bizothnánytÍnak j e 1 e n t é 8 e 0 berk ules-
,.. fürdői nag_ygyüléshez a ki tüz-ö tt pá ly a kérd és ek t8 rgy <i b a n. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók által kitűzött öt pályakérdés közül három
nak határideje telt le .a .. folyó évben. Nevezetesen a Halász tr .. által díjazott á 11 a m o r-
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vosta.ni, - a Szurmák tr. által díjazott riöbetegségi, - s a Majer által díjazott 
gazdasági pályakérdéseké. . · 

1) A Ha~ ász Géz?' t~. által.szá.z aranyra méltatott á 11 a m orvostani pályakérdésre 
(melynek kétéve~ hat~r1<leJe ~· é .. .Jun~us 1-é~ tel.t le) Török .János tr. göm,örmegyei tiszti 
orvos :iegyedrétu 34 ivre terJeclö kéziratot ~ly c1mmel küldött b~: „Az államorvostan alap
vonalai. Kez<lő és gyakorló orvosok számára vázolta Török János, orvossebész tr., szülész 
stb." - Minthogy azonba11 az állam orvosi pályadíj kitűzésének célja volt, azzal m e gj e 1 e n t 
munkát jutalmazni meg, az áll. kp. választmány a pályahirdetés érteménye s a jutalmazó
nak kikért véleménye alapján csupán megjelent azaz sajtó alól kikerültmunkátfogadhatván 
el pályázatra, javasolja Török .János ur becses kéziratát szerzőjének azon utasítással 
szolgáltatni vissza, hogy szíveskedjék azt kinyomatva a különben is ujra kitüzendö állam-
orvosi pályakérdésre annak idején beküldeni. . 

A Halász-féle pályadíjat illetőleg a kitűzött idöben az ál l. kp. választmány tudtával 
nem jelenvén meg á magyar irodalomban oly munka, mely a szabott feltételeknek megfelelt 
volna, az áll. kp, választmány ajánlja a pályázati időközt egy évve l megtoldani s az 
~ll~morv.?si P.ályázatot. oly érteményben hirdetni ki, hogy t. i. az 1870. junius 1-töl 1873. 
JUnms l-1g saJtó alól kikerült munkák pályázhassanak. _· 

2) A Szurmák Vilmos tr. által 200 frtnyipályadijraméltatottsa sápot (Chlorosi.s) 
t~rgyazó kérdésre (melynek egy éves határideje miísodizben f. é. junius 12-én telt le) pálya
munka nem érkezett be. 

Az áll. kp. választm_ány ajánlja e nőoetcgségi pályakér.dést a jövő évre harmadszor is 
kitűzni. 

3) A Majer István esztergomi kanonok által száz frtnyi jutalomra méltatott gaz. 
da s ág-ipari pályakérdésre (melynek egy éves határideje negyedízben f. é. jun. 12-én 
telt le) egyetlen pályaművecske érkezett. be. Ennek címe: „Haszonhajtóbb kereskedelmi 
növények tenyésztési utmutatása", j elig~je pedig: „Ez éltetöd s ha elbukál, Hantjával ez 
takar." . . 

Minthogy az imént jelzett pályamüvecske Entz Ferenc tr. és Mórocz István biráló 
szakfér:fiak véleménye alapján tárgyát elég kimerítőleg s oly népszerü modorban adja elő, 
.hogy azt a gyakorlati ember könnyen folfoghassa s annak jó hasznát vehesse; azért az áll. 
kp. választmá.ny érdemesnek tartja e művecskét a Majer-féle pályadíj 
e 1 nyerésére, azon megjegyzéssel, hogy a szerző említse meg a festő növények közt a 
festö 'csikszárt (polygonum tinctorium), - az olajnövények közt a go_mborkát 
(myagrum sativum), - mint nem megvetendő kereskedelmi növényt pedig a takács
m á e s o ny át ( dipsacus fullonum). Különben e jó müvecskét az áll. kp. választmány ajánlja 
a megjutalmazásra. 

4) A Kovács-Sebestyén Endre tr. által száz aranyra méltatott s a magyar
h o ni ásvány v·í z e k kimerítő 1 e i r ás át tárgyazó pályamunkák beküldési második 
határideje jövő 1873. ápril 15-én fog letelni. 

5) A P _o o r Imre tr . . által szintén· száz aranyra érdemesített, s köz e gészségi 
törvényjavaslat kés .zitését tárgyazó pMyamunkák beküldési két éves haitárideje 
1873. aug. 28-án fog letelni. 

Az álL kp. választmány ajánlja e két utóbbi pályakérdés kihirdetésének is'métlését. 
Végre 6) az áll. kp választmány jelenti, hogy a tervezett Balassa-föle pályakérdésre 

eddig 64 darab arany gyüjtetett össze, - s mihelyt további szíves adakozás utján száz 
arany lesz e cé lra összegyüjtve, a b. e. Bal '.l- s s a- féle pályakérdést a t. gyülés ujra kihir
detheti. 

Kelt Pesten 1872. aug. 31-én az áll. kp. választmány üléséből. 

Kubinyi Ágoston, 
elnök. 

' .-

Poor Im1·e, 
vá.Insztmányi jegyző. 

' - . 
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3. Entz Ferenc és Morócz István tr,. urák bh·álata 'a beküldött"M aj e r- féle lparnövény-tenyésztési pályamür öl. 

Bírálat. 

Miután a „Haszonhajtóbb kereskedelmi növények utmutatása, 3,jánlva s a t." és 
„Ez éltetőd s ha elbukál 

Hantjával ez takar" . 
jeligével ellátott pályaművecske tárgyát kissé röviden, de mégis elég kimerítőleg, s oly 
népszerű modorban adja e]ö, hogy azt a gyakorlati ember könnyen felfoghassa, s annak jó 
hasznát vehesse: érdemesnek tartom a jó müvecskét a pályadíj elnyerésére. 

Buda, 1872. julius 25-én. 
Dr. Entz Ferenc. 

E bírálati véleményt szintén elfogadom azon megjegyzéssel, hogy szerző a festő 
növények közt a festő csikszárt (Polygonum tinctorium) és a festő csüllenget 
(Isatis tinctoria), az olajnövények közt a gomborkát (myagrum sativum) mint nem 
megvetendő kereskedelmi növényt pedig a t a·k á e s m á e s o_n y át (Dipsacus fullonum) még 
megemlíthetné. 

Pest, 1872. aug. 19-én. 
Dr. J.l1.61·ocz István. 

4. A m. orvosok és természetvizsgálók áll. kp. válasz tmányának jelentése a pesti egyetemi orv.osi 
kar - s a magyarboni orvosok orsz-ágos társulása tárgyában. 

A pesti egyetemi orvosi kar ügyében jelenti az áll. kp. választmány, hogy az elöbbi 
nagygyülések e tárgybeli végzéseinek foganatosítására kiküldött bizottság még nem telje
síthette me!.Tbizatását, minthogy a pesti kir. m. tudomány-egyetem uj szervezésének.kérdése 

- az országgyülésen még nem került szőnyegre. Az áll. kp. választmány ajánlja az eddigi 
küldöttséget továbbra is ugyan azon megbízással ellátni. 

A magyarhoni orvosok országos társulása érdekében a m. orvosok és ter
mészetvizsgálók aradi nagygyülése megbízta az országos t~rsulást indítványozó gömör-kis-

. hont-megyei orvosegyletet, miszerint ez a hazai orvosok orsz. associatiójára nézve terv- és 
alap szab á 1y-javas1 a t ·o t dolgozzon ki s azt megállapodás végett a herkules-fördöi 
nagygyülésnek terjessze föl. -- Az ide ·/. mellékelt lenyomatban a gömör-kishontmegyei 
orvosegylet a magyarhoni orvosok orsz. társulásának kikért tervezetét és alapszabály-javas
latát terjeszti be a t. nagygyűlésnek további megvitatás és véleményezés v:égett. 

Kelt Pesten, 1872. aug. 31-én. 

Kubinyi Ágoston, 
elnök. 

Poor Imre tt., 
választmányi jegyző. 
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5. A m. 'orvosok és természetvizsgálók áll. kp. v~laszt_mányának jelentési• 11 m. 0 no s i nyugd í i _ i 0 f éz et 
targyab11n. · 

.. A fI!· .orvo.sok s természetviz~gálók IX. X. és XI. nagygyüléseiben szerv~zett s a m. k. 
belugy~m1stern~~ által megerös1tett m. or vosi nyugdíj-intézetnek segély-egylete 
az. ara~1 nagygyu~~sen .kezdett tettleg megalakulni. Az áll. kp. választmány örömmel jelenti, 
m1szermt nagygyulésernk pártfogolásának a m. orvosi nyugdíjintézetre nézve azon ered
mény~ van, h~~y orvosok és ~yógys~erészek több mint hatszázan irták be magukat a m. 
orvosi .1:~ugd1Jlntézetbe ; -. t I z e n ki l e n e párt o ló tag pedig maig 4024 frtot irt alá a 
nyugd1J-rntézet segély alapJá.ra; mely összegből 1924 frt. van az el ső hazai takarékpénztár
nál elhelyezve. 

Az á.11. kp . választmány ajánlja ezen emberbaráti in~ézménynek további pártolását. 

Kelt Pesten 1872. aug. 31-én az áll. kp. választmány üléséböi 

Kubinyi Ágoston, 
elnök. 

Poor Imre tr., 
választmányi jegyz5. 

6. A m. orvoso.~ .és. ferrnész~t vizs?álók áll. kp. választmányának jelentése a tudománynak áfaliíban -
kullmi1sen n ki1zegeszségnek ország gyülési kepviseltctése tárgyában. 

. . A m. orvo~ok és természetvizsgálók XII. nagygyülése az államorvostani szakosztály 
md1t~ányár~. kimo.ndotta, ~ogy „O h aj tjuk a tudománynak áta l áb an, különösen 
ped1g„a k o zeg es zségugynek e tárgyméltóságához illő képviseltetését a 
haza to rv é n~.ho z6 te s tü l e tén ek f~ rendi tá hl ájánál is," - s mind a XII. mind 
a XIII. nagygyu~~s felhatalmazta és megb1zta az áll. kp. választmányt, hogy ezen közóhaj-
tásnak. a nagygyulés nevében érvényt szerezzen akkor, midön majd a felső ház szervezését 
a haza~ törvényhozó testület tárgyalni fogja (XIII. évkönyv 389. old.). -

Mrnthog~ a !egujabban. egybehitt h~zai törvényhozó testület orsz. üléseinek megnyitása 
~1kalm{tv:::i.I Ő. .kir .. ~po~toh Felsége a Jelen orszá.ggylüés egyik teendöjeül a f e 1 s öh áz 
:i:~ n dez~ s é ~ is ~ituzm kegyeskedett: az áll. kp. választmány tisztelettel jelenti, hogy 
kozeledm látJ~ az idöt, melyben előbbi nagygyüléseink egyhangu óhajtását a döntő körök
ben érvényre Juttassa. 

Kelt P esten 1872. aug. 31-én a.z áll. kp. választmá.ny üléséből. 

Kubinyi Ágoston , 
elnök. 

Poor Imre tr., 
választmányi jegyző. 

7. A m. orvosok é~ h· rmé~zeh; izsi:alók áll. kp. Y1ila~zlm1í11y;i11;1 k jelt'ntése 11 F ín m é b u u á 11 ít an dó em Jé k 
fárgyaban . 

~z áll. kp. :v~lasztmány jelen ti, hogy a fiume i e m 1 ék tárgyában kiküldött albizott
ság mrnd a megk1vántató pénzösszeg gyüjtésébcn, mind a mü elkészítésének és felállitásá
nak tervezésében folyton működik. 

MRgyar Orvosok és Természetvizsg . i\fonkri.ltttai. 
6 . 
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Az áll. kp. választmány ajánlja, az eddigi albizottságot a további teendőkre fel
hatalmazni. 

Kelt Pesten 1872. aug. 31-én. 

Kubinyi ..Ágoston, 
elnök. 

Poo1· Imre tr., 
választmányi jegyző. 

8. A m. orvosok és természetvizsgálók áll. kp. választmiínyának jelentése Linzbauer .fnr. „Codex Sani
tárlo-medic. Dong." elürusitása tárgyában. 

A m. kir. n. mélt. belügyministerium az áll. kp. választmány felterjesztésére válaszolni 
sziveskedett: a) hogy Linzbauer tnr. Codex-ének mind a hét része teljesen _kapható, együtt 
és külön darabokban; egy-egy résznek ára.1 frt.; - b) jelenti, hogy e könyvek a hatósá
gok számára való ingyen megküldetése nem szükséges, mert annak megszerzése 1852. és 
1853-ban minden közhatósági személynek kötelességévé tétetett. 

Kelt Pesten az.áll. kp. választmány 1872. aug. 31-én tartott ülésében. 
. 

Kubinyi Agoston, 
elnök. 

Poor Imre tr., 
választmányi jegyző. 

9. B elügymlnisteri 1 eirat a m. orvosok és természetvlzsg. az áll. kp. választmány t•lnöké11ez a Linz
bauer-féle Codex tárgyában. 

Méltóságos Ur l 

A magyar orvosok és természetvizsgálók aradi nagygyülése nevében f. évi május 16-á.n 
hozzám intézett beadványának azon részére, melyben Dr. Linzbauer Xav. Ferenc tanárnak 
„Codex sanitario medicinalis Hungariae" című, a hazai közegészségi szabályo
kat magában foglaló művét, a hazai törvényhatóságoknak és orvos-gyógyszerész-egyle
teknek megküldetni kéri - van szerencsém Méltóságodnak válaszolni, hogy miután a 
fennállott kormányhatóságnak 1852. évi junius 10-én 11092. és 1853. évi ápril 21-én 
10420. sz. alatt kelt rendeletével e munka megjelenése alkalmával, annak megszerzésére 
a közalkalmazásban levő egészségügyi személyeknek u. m. a megyei és városi főorvosok
nak, az állat.orvosoknak, a sebészi s gyógyszerészeti testületeknek, és valamennyi nyil
vános gyógyintézeteknek kötelességévé tétetett: -e részben ujabb intézkedések szükségessége 
elesik. 

Beadványának másik része azonban - mellyel ezen mű ára könnyebb megszerezhetés· 
végett leszállítatni kéretik, a vallás és közoktatási m. k. ministeriummal, melynek ügyke
zelése alá. az e munkának kinyomatását teljesített m. k. egyetemi nyomda tartozik közöl
tetvén: annak f. évi jul. 3-án 16260. sz. alatt kelt átirata szerint a jelzett munkából a m. k. 
egyetemi nyomda raktárában 

" 
az I. kötetből 
a II. 

" 
960 példány 
249 
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a. III. kötetLöl 1 részéből 627 példány 
a „ „ 2 „ 900 „ 
a „ ., 3 „ 1291 „ 
a „ „ 4 „ 899 „ 
a „ „ 5 „ 896 „ 

fekszik készletben; melynek egyes kötetét a fentisztelt ministerium hajlandó lenne egy_ 
forintjával áruba bocsájtani. 

! 

Fogadja Méltóságod tiszteletem nyilvánítását. 

Budán 1872. évi julius hó 19·én. 

• 

• 

A ministcr helyet 
peyk Károly, 

államtitkár . 

10. Szabó József tr. egyetemi tanár, és ez ldl'i alelnöknek a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyü
lése ilgyrendt'ben a határozati fárgy11lásokat illető indltványa. 

_ Egy nagy hiánya az ügyrendnek, hogy a határozatot igénylő tárgyalásra alkalmas 
módot nem szolgáltat; ·akár a közülési, akár a szakülési intézkedéseket tekintsük, azok a 
jelen körülmények igényeinek nem felelnek meg. A közülések közott csak a bezáró az, 
melyen a sokféle inditvány s egyéb határozatot igénylő tárgy elővétetik; itt történik a jövő 
gyüléshely s ügyvivői személyzet indítványozása s megválasztása is, azonk~vül elöadáso k, 
közülési jegyzököny.v fölolvasása stb.; szóval oly sok a teendő, hogy mmdent kellőleg 
kifejteni, megvitatni s kellőleg hozni határozatot, lehetetlen. 

Az alapszabályok megkívánják, hogy minden választás vagy fontosabb tárgy ~itkos 
szótöbbséggel döntessék el; ez nem történik, ez egy oly nagy s heterogen testnél, mrnő a 
közgyülés közönsége, melynél minden tagban a kellő tájékozás sincs m~g, kivihetetlen. 

A szakgyüléseknél hasonló baj van; ezek feladata többi közt határozm az egyes szak
munkák fölött, melyek olvastassanak fel, melyek vétessenElk fel az évkönyvbe stb. A~ eddigi 
eljárás szerint a felolvasás után hozatott határozat ez utóbbi illetőleg a felolvasó Jelenlé
tében, mi nem helyes, de nem egy esetben zavarba ejtő is; az alapszabályok megkivánta 
titkos szavazás itt i;iem alkalmaztatott, de nem is igen volt alkalmazható. 

Az ügyrend nagyrészt az exigentiák szüleménye, azon a körülmények változtával vál
toztatni nem csak szabad, de kell is. 

Jelenleg a vándorgyüléseket nem csak szakemberek, hanem tudománykedvelök is, még 
pedig nagy számmallátogatják; ennélfogva az előadási tárgyakat el kellene válasz
tani a kezelési tárgyaktól; amazok mindenkit érdekelnek, mert főleg az előadások 
hallása, az eszmecsere s a netán fejlődő tudományos vitatások végett jön oda mindenki; az 
administrativ dolgok ellenben nem a nagy közönség elé valók, ezeket sokkal jobban végez
heti egy kisebb, de csupa tájékozott emberekből álló kör. 

Ennélfogva indi tványozom, hogy a vándorgyülése k ~ n .választ I11;á~yo~{ 
alakuljanak és ezekhez utasittassék minden tárgy, mely a kezelést illeti, melyet kifeJtem, 
megvitatnia s mely fölött titkos szavazás utján kell határozni. Az ülések elé ezen határozatok 
mint tények hozassanak, a nélkül, hogy ott a tárgyalás ujra elövétetnék. 

Nevezetesen: hogy minden szakosztály, a mint megalakul, az elnökö~ s titkáron 
kivül nevezzen ki a· belátása szerinti számban szakemberéket kik az elnök s titkárokkal 
együtt a szakosztályi v á 1 a sz t mán y t kép ez i k · ez vezet~é az osztály minden kezelési 

' 6* 
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ügyét. Tanácskozásaik nem nyilvánosak, s minden nap a szakülés kezdete előtt egy vagy 
fél órával előbb jönne össze, szükséghez képest máskor is. Meghatározza az előadási tárgyak 
sorát, ismeretlenek értekezéseiről előbb értesíteti magát. Határoz titkos szavaz1:ís által a 
fölött is, hogy az évkönyvbe valamely felolvasott értekezes felvétessék-e, s mi módon, egé
szen vagy kivonatban? Már az első napon is a megalakulás után összeül, és az azon napi 
ülés rerrdéről tanácskozik. 

A k ö z ü 1 é s i t á r gy a k r a e gy k ö z ü 1 és i v á 1 a s z t m á n y k e 11, ez álljon a 
szakosztályok- választmányaiból, a nagygyülés tisztviselőiből, ezenkívül - a mennyire 
volnának - a mult nagygyülések tisztviselőiből s az állandó középponti választmány tag
jaiból. 

Miuden egyes tárgyra ezeken kívül ugy a szakosztályi, mint a közülési választmányhoz 
tagokul ad h o e kinevezendők az elnök által azok, kiknek jelenléte a tárgyalás folyama
tára előnyös; ilyenek az indítványozók-vagy valamely esetben különös tájékozottsággal 
bíró egyének. 

Lássuk ezen választmányok működési módjá't: 
Minden, a kezelésre vonatkozó indítvány a szakülésekeB tétetik írásban, s az vagy csak 

azon szakosztályra vonatkozik, vagy az egész nagygyülésre. Az első {:Setben csak a szak
osztályi választmány tárgyalja s az eredményről, a tárgy természete szerint, a szakosztályt 
tudósítja. 

Ha az indítvány az egész nagygyülésre vonatkoznék, akkor a nagygyülési elnökséggel 
közli a zakosztályi elnökség, és a nagygyülési ügyvivők azt a közülési választmány előtt 
tűzik ki tárgyalásra, vagy ha jónak látják, előbb az egyes szakosztályi választmányokhoz 
i áttehetik, s azután vehetik elő a közülési választmányban. 

A köz ülési választmány fö teendői: · 
a) a pénztári számadás rnegvizsgáltatása s arról a jelentés tudomásul vétele. 
b) a költség megállapítása a tiszteletdíjakat s a munkálatokat illetőleg. 
c) a közülé i jegyzőkönyvek hitelesítése. 
d) határozás a nagygyülés jövő helye s személyzete iránt. 
e) áta]ános érdekli indítványok tárgyalása. 
Ezen határozatokból a két utóbbinak eredménye a bezáró közülés végén tudom á

s u 1 adatik a nagy közönségnek. 
Ilyen munkafelosztás által a közüléseket vonzóbbakká, előadások által több szine

zetüekké lehetne tenni. 
Ezen indítványomat van szerencsém a középponti állandó választmányhoz azon kéréssel 

áttenni, hogy határozzon a fölött, pártolhatónak tartja-e vagy nem? 
Ha nézetével találkoznék, ugy azt kérem, hogy ezen indítvány még itt Pesten nyomassék 

ki s a tagoknak a beíráskor adassék át, tekintve, hogy Mehádián nyomda nincs ·S a dolog 
fontos annyira, hogy arról előleges tájékoztatást nyujtani helyén van. Ilyen tájékozás 
mellett lehetséges lenne mindjárt az első közülés alkalmával határozni a fölött, hogy 
elfogadható-e, s elfogadás esetében 'már Mehádián lépjen-e életbe. 

Pest, 1872. julius 21-én. 
Szabó József tr., · 

e. i. alelnök és egyetemi tanár. 

Szabó alelnök ur indítványa az állandó középponti bizottmány 1872. julius 22-diki 
ülésen felolvastatott, annak kinyomatása s a tagok között szétosztása elhatároztatott. 

Pest, 1872. julius 22-én. 
Kubinyi Ágoston, 

elnök. 
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II. Sztn1rn György pénztámok jelentéise és számadása az aradi XV-ik nagygyiiléiH"őf. 

Mélyen tisztelt Nagygyülés ! 

A magy~r orvosok és természetvizsgálók Fiume tengerparti városban 1869-ik évben 
ta.~tott XIV-1k n~gJ:gyiilés zárt ülésében !1' pénztárnoki diszes bizalommal megtiszteltetvén 
kotelessége_m te1Jesitése mellett az 1871-ik Aradon tartott XV-ik nagygyülésről részletes 
számot adm van szerencsém. 

Mint méltoztatn.~k emlékezui 1870 .. évben az országos nyomasztó körülmények nein 
e?gedték a nagygyulés megtar~á~át, mmek következtében a már beváltott utalványok 
v1sszaszolgáltattak. - Az 1871-ik~ {tllapotok kedvezöbekké váltózásával, a kijelelt helyen 
Arado1.1 megtartatván, bevé~el és kiadásairól a mellékelt és kellő okmányokkal ellátott pénz
tárnoki számadást ·/. alatt tisztelettel át nyujtom. 

Bevétel 3714 frt. 
Kiadás 1254 frt. 73 kr. 

Marad tisztán 2459 frt. 27 kr. 

Ehez járul nagys. Dr. Rózsay József főorvos kir tanácsos volt pénztárnok urtól taka
rékpénztári könyvecskékben átvett pénztári maradvány 1924 frt. 68 krral tészen 5383 frt. 
95 ~r.~ mely összeg a mellékelt takarékpénztári köny".'ecskék szerint gyümölcsöz. - Meg
emhtendönek tartom hogy a számadás bezárása és megvizsgálása után elkéset számlák 
érkeztek be, m~!yek a je!enlegi mehádiai XVI-ik nagygyülési számadásban vétettek fel. 

-A pálya diJakra felaJánlott és részben befizetett összegek hasonlóképen a pesti első 
hazai takarékpénztárban gyümölcsöznek névszerint: . 

Szurmák-féle pályadíj . 200 frt. 
Meyer-féle ,, 100 = 300 frt. frt. 

Dr. Kovács Sebestyén Endre-féle 100 arany 
Balassa-féle pályadíj után kamat 19 „ ehez adományoztak: 

· Dr. Korányi Frigyes egyet. tanár 22 „ 
Dr. Bokay János egyetemi tanár 5 . „ -------összesen 146 ·darab arany, 

melyeket beváltottam 834 frt és 36 krban és a takarékpénztárba tettem, azon felül eddig 
alá írva van a Bu.lassa-féle pályadij kiegészítésére a 100 aranyig 18 arany és igy 64 darab 
aranyra emelkedett és közel kilátásban van annak kiegészítése. 

Kötelezvényben számadásom alatt van még pályadij: 

Dr. Halász Géza fiumei nagygyülési elnök urtól 100 arany 
Dr. Poor Imre aradi „ „ „ 100 „ 

ugyan akkor tétetett ajánlat nagys. Kubinyi Ágoston jelen ülési elnök ur által 10 és nagy s. 
Zichy Antal ur által 5 arany; ezen két utolsó tétel nem lévén számadásom alá adva, az 
aradi nagygyülés zárt ülési jegyzőkönyvében feljegyezve vannak. 

A Fiumei XIV-ik nagygyülés emléktáblájára a kibocsájtott és kezeimhez szolgáltatott 
aláírási ivek szerint -be gyült 429 frt. a nagygyűlési pénztárból utalványozott és külön 
kezelt 1050 frt. ~nnek iclőközti kamatja 60 frt. és igy összesen az emléktáblár~ van készen 
1539 frt., mely összeg ugy mint az elösoroltak a pesti első hazai takarékpénztárba letéve 
vannak. Ezen alkalommal kötelességem köszönettel megemlékezni, hogy valamint a. mult 
években ugy ez évben is a pesti első hazai takarékpénztár, a hazai tudományok iránti buz-
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Kimutatás. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók Aradon tartott XV-ik nagygyűlésének pénztári bevételei és kiadásairól és általában a pénztár 

jelenlegi állapotáról. 

Hó \ Bevétel Okirat 11 frt. ,krl Hó 1 Kiadás 1 Okirat\\ frt~ \kr 

Pesten 283 tag után fizettetett per 6 frt .. 
D:;trányi János ur 1-ső sz. kimutátás szerint 201 tag után 

„ „ könyvekért fizetett . 
Aradon beiratta magát 132 tag fizetett per 6 frt. 

„ marosvásárhelyi évkönyvért 

Bevételi összeg 

Kiadás: 
„Napi Közlöny"-ért s egyéb nyomtatványokért 
Darányi kiadása levélbélyegekre 
Levelekre bélyeg 1870-ik évben. . . 

µuu. 14 \Tizenöt levéli-e porto·b. élyeg vasuti ésgözhajoz. Igazga-
tóságokhoz . . . . . . . . . . . . . . 

20 60 db. 5 kros és 16 db. 3 )rros postabélyeg meghivólevelekre. 
23 ' 122 " 5 " ,, 16 „ il " ,, „ 
26 l 200, 60 és 40 darab meghívó levelek nyomtatásáért . . 

jul. 6 Kilenc szerkesztöhözi értesités póstán per 3 kr. 
10 Tiz darab pénzes levelekért per 3 kr. 
15 Pénzes levelekért és levéljegyre . 

aug. 2(100 pecsétjegyért . . . . 
,, 20 pénzes levélért per 3 kr. . 

15 Ládák a könyvek pakolására . 
„ H ordárnak a hazahozatalért . 

. „ 5~ pénzes levélért per 3 kr. . . . . 
19 Három láda könyvnek vasutig vitelért és szegek s a t. 
„ Lnvél Darányihoz ajánlva . 
20 U pénzes levélért pr. 3 kr, 
„ Darányinak csomagküldés és távirat 

23 Telegrám Rózsaynak Aradról a ládák végett . . 
„ Aradon a vasuthoz kocsi a ládák sürgetése végett, spárga 

1. ' 
1. A. 

1. R. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

r,:,.,. 

1698,-
1206 -

15 '-
792 1-

3 -
3714 ,_ 

255,69 
5 80 
1 93 

1 74 
3 48 
6 58 
7 30 

27 
30 
24 

7,_ 

60 

101-1 40 
1 '74 
3 88 

15 
36 

1 105 
60 

és egyéb apróságok . . . .. 2 64 
25 Petrozseni kirándulás végett a vasuthoz bérkocsi kétszer 2 80 
„ Könyvek hozat:tláért Aradon vasuton . . . . . . . 7. 22 13 
„ Több embernek a nHgyládák felviteleért az emeletbe 1 20 
28 Távirat Fiuméba nagygyűlés üdvözletével . . . . 8. J. 80 
„ Megnyitó gyülési költség a szinházban . . . . 9. 27 35 

sepl. 21 Távirat Mehádiára a nagygyülésböl . 
„ Dr. Rózsay József umak megszavazott fiumei évkönyv 

szerkesztősége . . . . . . . • . 
„ Oláh Gyula titkár urnak megszavazott jutalom . 
„ Gálly és Gély irnokoknak Aradon pr. 25 fr.t, Mike elnöki 

irnok 30 frt. . . . . . . . . . . 
4 Három városi hajdunak egész idő alatti szolgálatért pr. 3 ft. 
„ Szerkesztőségi szolgálatért a kihordással . . 
„ 
11 
13 
14 
22 

oct. 

Könyvnk bepakolásánál, szeg, abroncs és segítség . 
Távirat Aradra a ládák küldésének szorgalmazása végett 
Vasuti költség a könyvek visszahozatalaért. . . 
Három meg nem jelent tagnak könyvek küldésére bélyeg 
Utólagosan az 1-ső sz. közlönyök felküldéseért Aradról 
Sztupa Györgynek pénztári utazására megszavazott dij 

nov. Poor Imre urnak a fiumei könyvszerkesztéseért 
„ Napi közlönyök bekötéseért . . . : 
„ Könyvekkel láda viteléért a dologházba hordárnak . . 

dce. 6 Bécsi és Pesti gözbajó éz vasuti igazgat. köszö(\et levéf 
irásért . . . . . . . 

„ 
1 

Hordárnak Pesten köszönő levelek kikordásáért 
„ Bécsbe öt. ily levélnek küldése postán 
13 Hordárn"ak központi bizottm. tagok Budapesten meghivá

sáért 

Kiadási összeg 

Bevétel 3714 frt . - kr. 
Kiadás lil54 „ 73 „ 
Maradt 2449 frt. 27 kr. 

Pénzmaradvány 1871. XV-ik aradi nagygyülésről 

11. B. 

12. 
13. 

14. 15. 16. 

17. 

18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 

24 . 

1 80 

200 -
150 -

80 -
9-

14 -
1 10 

60 
11 71 

15 
80 

150 -
200 -

2 40 
1 80 

2'-
80 
95 

2 150 

1254173 

1 

2459127 
Dr. Rózsay József előbbi pénztárnoktól átvettem takarék-

pénzt könyv. 1871. jul. l-én beszámítva kam. . . 1 112924168 

A pályadijakon kivül maradt készp.énz kezelésem alatti 
1872-ik évre . . •. összesen . . 11 5383,95 

Pest, ~872. augusztus 25-én. 

sepl. 2 Antalfy ügyvédet kénytelen voltam Pestre küldeni Petro- \ A tételeket pontonkint átnézve azokat rendben találtam 
. 7:sen. végett. . · . . . . ... . 10. 26 - Dr Batizfalvy SámueJ, Sztupa György. 

„ 1 Znrtulés1 költség a szinházban . . 11. A. 31 09 ellenör. pénztárnok. 

Rzen számadás a nagygyülés kiküldött bizottmánya itltal t~telről tételre átvÍzsgáltatván és minden egyes tétel kellö okmányokkal igazoltnak találtatván 
az összes pénztá~1 maradvány 5383 frt. 95 kr. helyesnek találtatott. 

Kelt Herkules-fürdöben 1872. ·septem~er 19-en. · Dr. Rózsay József, biz. elnök. 
Dr. Jedlik Anyos J. K., Dr: Kátai Gábor, Dr. Halász, D.r. Horváth G:yörgy. 

~ 
m 

~ ..... 
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n. A ma~yar orvosok é8 termé'Szetvlzsgálók középponti állandó választmányának jelentése a könyv· és 
. lévéltár ilgyében. • 

Mélyen tisztelt Közgyülés 1 

Van szerencsénk hivatalosan jelenteni, miszerint a magyar orvosok és természetvizs
gálók, a pesti dologházban elheJyezett könyv- és levéltárát fo1yó évi augusztus 29-én meg
vizsgáltuk és azt tökéletes rendben találtuk. 

Nevezetesen: a könyvtárban a társulat évkönyvei, az I-sö pesti 1841-iki nagygyüléstül 
kezdve, az utolsó aradi 1871-iki XV-ik nagygyülésig egy-egy példányban, kemény kötésben 
vannak elhelyezve, hasonlóan a helyiratok is. 

Az évkönyvekböl a nevezett időszaki cyclusból van a könyvtárban összesen 1670 
fűzött példány, a könyvárusnál bizományban -- minthogy többre helye nincsen - 40 pél
dány, és igy összesen 1710 évkönyv áll a közgyü1és rendelkezésére. Az év könyvekhez csatolt 
vegyes tartalmu könyvek száma 2511 példányt tesz ki, a mint ez, az ·/ . )/. jegy alatt ide 
mellékelt kimutatásokból kiderUl. 

A levéltárt. hasonlóképen példás rendben találtuk, a melyben a ntárgymutató" szerint 
a 15 év óta összehalmozott okmányok bármelyikét rögtön feltalálhatni. · 

Mindez Dr. Rózsa y József jelenlegi nagygyülésünk egyik tisztelt alelnökének érdeme, 
ki a könyv- és levéltárt tényleg, még a mai napig is, ritka buzgalommal és ügyszeretettel 
kezeli; miért is alólirottak bátorkodnak indítványozni, hogy Dr. Rózsa y József főorvos 
urna~, a könyv- és levéltár érdekében szerzett érdemeiért, jegyzőkönyvileg fejeztessék ki 
az elismerő köszönet. 

Második inditványnnk oda járul ; h9gy miután nagygyülésünk pénztárnoka különben 
is nagyon igénybe van vév,e, .méltóztassék a mélyen tisztelt, n.agygyü!és külön kön~v- és 
levéltárnokot választani. Es e tekintetben aJázatós véleményünk od a Járul, hogy e tisztet, 
hűségesebb kitartóbb és szorgalmasabb kezekre alig bízhatnók, mint a minőnek Rózsa y 
főorvos urat, köl)yv- és levéltárunk alapítóját ismerjük. 

Kelt Pesten augu ztns hó 29 -én 1872. 

Kubiriyi Ágostvn 
a középponti bizottmá.ny elnöke . . 

J3atizf alvy Sámuel, 
mint kiküldött t::ig. 

• 

... 
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Kimutatás 

a magya1· orvosok és tei·mészetvizsgálók évkönyvei példányainak számáról. 

A A 
gyillét gyfilés 

Id eje 1'5ZÁ.ml\ Gy ülésnek h.elye 

l 
1841 IL 
1842 III. 
1843 IV. 
1844 v. 
184.5 Vl 
1,846 VII. 
1847 VIII. 
1863 IX. 
1864 x. 
1865 XI. 
1867 XII. 
1868 XIII. 
1869 XIV. 

Gyiilési évköny'Z..ekböl . 
Pesti gyülés. év.könyveiből . 
Besztercebányai „ . 
Gyülés „ 
Kolozsvári 
Pécsi 
Kassa-Eperjesi 
Sopronyi 
Pesti 
Marosvásárhelyi 
Pozsonyi 
Rimaszombati 
Egri 
Fjumei 

" ,, 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

Pest, 1872. augusztus 27-én. 

„. „ 

• 

Magyar Orvosok és Tarmésze!viz~g. Mtmkálafaí • 

·~ 

Összesen 

1'e,!I! ~=~ 
~ ~~ ~~ ··~ .;~ = 

::i =<~ 
~~~ = :~i~ :0 ,!( > :Ö „ • . 
-~= 

115 .- 120 0 

112 5 117 

1 3 10 
22 · 5 27 
70 .5 75 

235 1 236 
198 3 201 
109 2 111 

.5.5 2 ,57 
342 2 344 

7 2 9 
398 5 403 

1167014011710 

Dr. R6zsay József. 
(' 

7 

_., 



r 

.. 
50 

Kimutatás 
a magya1· orvosok és természetvizsgálók évkönyveihez csatolt vegyes tal'talmu 

. könyvek számáról. 

Év 1 
r. "'-.-; 

Cím 

1861 . ·Figyelmeztetések a mezőgazdaság _körül . 
1863 Monogr. Skizze über das Ofner Ra1tzenbad 
1.863 Virchov sejtkórtanának ismertetése 
1864 Külhangvezetéknek csontosodá.sa 
1864 - Látogatás Erdély némely fürdöhelyein. 
1865 Napi közlöny, Pozsony . . 
1865 Johann Petényi's Biographic 
1865 Gége bajok helybeli gyógykezelése 
1865 . Monographia super „Pokolvar" . . . . . · 
18-ti5 Javaslat a közegészség és orv. ügy rendezésére . 
1865 Nemcsak az anyag halhatatlan . . . . 
1865 Korházi szemle, Pozsony . 
1867 Napi közlöny, Rimaszombath . . . . _. 
1867 Ipar és gazdasá.gi kiállitás tárgysorozata . 
1868 Napi közlöny, Eger . . . . . · · · · · 
1868 Eszmék Eger vidékének jelenlegi alakulásáról 
1869 Napi közlöny, Fiume . 
1869 Gégesebészeti adatok, Pest 
1869 Topographia von Fiume 
1869 Topographie di Fiume 
1869 Fiume tájrajza . . . 
1869 Le scienze naturali e la nautier 
1869 Machina elettrica . . . . . 
1869 A gyermekek nagy halandóságának okai . 

Magyar orvosok nyugdijintézete . . . . 
Aradi topographia . 

Pest, 1872. augusztus 28-itn. 

- ( 

„ . 
\arb. 

1 
2 
1 

12 
2 

.. . 503 
6 

„ 2 
14 

575 
58 

• 22 
32 

3 
47 

260 
332 

37 
43 
26 
85 
24 
16 

220 
188 
120 

Összesen 12511 
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SZAKOSZTÁLYI JEGYZŐKÖNYVEK ÉS MELLÉKLETEIK. 
a) 

Az orvos-sebészi-, élet- és bonctani szakosztály jegyzökönyvei. 

ELSÖ ÜLÉS. 
Sept. 17-én. 

1) Ha 1 ász Géza tr., mint szakosztályvezető szíves üdvözletet 
intéz a számosan egybegyűlt szaktársakhoz, a szakosztályi ülést megnyi· 
tottnak nyilvánítván, elnök és két jegyző választására szólítja föl a 
gyülés tagjait. 

Ezen ülésre elnöknek Halász Géza egyhangulag megválasztatik , 
- jegyzőknek pedig minden szakülésre 0 t r o bán Nándor tr. és Gy ü r k i 

Lajos tr. kérettek föl. 
2) Elhatároztatik, hogy a szakosztály ez alkalommal ki.Hőn alosz-

tályokat nem képez. . 
3) A jelenlevő tagok közt a következő munkák osztattak k1: , 

a) „A lippai gyógyforrás ismertetése." Roth Albert tr. arad
megyei főorvostól magyar és német nyelven. 

b) „A magyar orvosi nyugdijintézet segelyegylete tárgyában. 
Fölhivás a magyar orvosok és természetvizsgálók mehádiai nagygyiilé. 
séhez." P o o r Imre tr..tól. 

e) „Alapszabály-tervezet a magyarhoni orvosok országos társu
lása tárgyában." 

4) Elnök indítványozza, hogy a gömör-kisbontmegyei or.vos-gyógy
szcrész-egylet által kidolgozott alapszabálytervezet _megvizsgálására 
bizottság neveztessék ki. 

Ezen indítvány elfogadtatván, a bizottság tagjaiul megválasztattak : 
Köszeghy Mihály,S zuperLajos, Rakita ~lajos és Barb,ás József 
ttrok Ki s Antal tr. elnöklete alatt azon utasitással, hogy veleményes 
jelentésüket a holnapi szakülés elébe terjeszszék. 

5) Elnök indítványba hozza, miszerint a Szabó József tr. alelnök
nek a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyülése ügyrendéb.e~ 
a határozati javaslatokat illető indítványára nézve a szakosztály tarua1 
véleményeiket nyilvánítsák, 
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Minek folytán P o o r Imre tr. beható indokolás után e tárgyban a 
Szab ó-féle indítványhoz a következő hárompontu módosítást kíván 
elfogadtatni: . 

a) Minden szakember székkel és szavazattal bíró tagja · legyen 
mind a szakosztályi mint a közülési választmánynak. 

b) Szakemberekül tekintessenek: az orvos· természettudományi 
szakmák tanárai, akademiai tagok, tudorok, irók, gyógyszerészek, sebész
mesterek, mérnökök, állatorvosok, gq,zdák s mindazok, kik nyilvános 
értekezés, tudományos anyaggyüjtés vagy egyéb közhasznu szolgálatok 
által kitüntették magukat. 

e) A szako ztályi és közUlési választmányok ülései nyilvánosak. 
E tárgy bővebb megvitatása után, melyben az elnök, Kösz e g h y 

.Mihály, Köve s s y Ferenc, Szuper Lajos, Vereb é 1 y i József ttrok 
élénk részt vettek, a szakLilés egyhangulag elfogadta Szabó tnr. alel
nök inc.lítványát Poor tr. módosításának mind a három pontjával együtt; 
s a közös javaslat megállapítása végett a tegnapi közülés határozata 
értelmében az elnökön és jegyzökön kivitl egy ma délutáni 3 órakor az 
összes szakoszt~tlyok küldöttei által ta.rtandó értekezletre bizottsági 
tagokul Kis s Antal, Darányi ,János és Barbás József ttrok válasz-

- tattak meg. -
6) Felolvastatván a bejelentett értekezések sorrendje , Darányi 

János tr. fclszólíttatik el11ök {tltal értekezésének előadására, 
mire D a r áu y i tr. a gátrepedésekről kitünö szakavatottsággal irt 

értekezésének átaláuos része fölolvasása után, egy nagymérvű gátrepe
désnek véres varratok általi szer encsés és teljes meggyógyulásának 
casuistikáj át adja dö. Köve s s y Ferenc és Róth Albert ttroknak ide
vouatkozó tapasztalataik felemlítése után ezen értekezés, kitünősége 
miatt, az évkönyvbe felvétetni határoztatik. 

, 7) Következik Rak i t a Alajos tr. fölolvasása az epekövekről s egy 
általa megfigyelt epeköves bántalom nagyon ritka esetéröl. 

Előadó az esetben a boncolásnál a nyombélbeu betokolva talált, 
diónál nagyobb epekövet és ennek színes rajzait is elömutatja. 

Darányi János tr.-nak azon megjegyzése után, miszerint sok eset
ben az apróbb és nagyon meggyült epekövecskéket ugynevezett kifejés 
által is tapasztalata szerint el lehet távolí tni, ezen általános érdekeltséget 
keltő értekezlete Rakita A. tr.-nak a zínes rajzzal együtt az évkönyvbe 
felvétetni határoztatott. 

. 8) Lux J. tr. a tavali nagygyii.lésen előmutatott epehólyag-sipolyos 
betegéről jelenti, miszerint a sipolyon azután epekövek nem ürittettek ki. 

9) Köve s s y Ferenc tr. értekezését olvassa fel egy bujakóros nőnek 
külsö nemző részéről általa műtét által ·eltávolított ökölnyi nagyságu, 
általa ugynevezett karfiolnövedékről, bemutatva magát a szeszben tartott 
képletet és szines rajzait. 

Ezen képletet Horváth György, Barbás József és Poor Imre 
tudorok rostdagnak tartják, míért is ezen értekezés csakis ujabb górcsöi 
vizsgálat által a kórisme körül fölmerült kétely eloszlatása után hatá
roztatott fölvehetőnek az évkönyvbe. 

10) Horvát György tr. szabad előadásban a szárcsont megszuva
sodott alsó végének 1870-ben csonkolás által oly szerencsés eltávolítá-
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sáról értekezik, melynél a láb és használhatása megtartatott, az eltávo
lított csontrészeket és a műtét rajzait bemutatván egyszersmind. 

Miután Darányi János tr.-nak az ezen alkalommal a sebészetben 
leguja bban használatba jött csont kanálnak a . kisebb csontszuvasodások 
eltávolításárai célszerü használatát fölcmlíté és Roth Albert tr. az 
ujabbkori sebészetnek nagymérvü előhaladását j elzé, előadónak ezen 
concret esetbeni ritlrn sikerét a mütét praecis és ügyes kivitelének tulaj
donítják. 

Az értekezletek szines rajzaival együtt az évkönyvbeni fölvétele 
egyhangulag meghatároztatik. 

11) Rózsa y József tr. a vér el- és ki választásáról ugyszintén annak 
ki- és átizzadásáról írandó mu~kára 200 frtot ajánlott meg. ' ' 

Ezen nemes lelltü s a gyakorló orvosnak a beteg körüli célszerü 
eljárását könyítni célzó áldozatáért Rózsay tr.-nak Poor Im~·e tr. a szak
osztály háláját jegyzőkönyvileg kívánja kifejeztetni; mi azonnal meg is 
történt; miután e mü pályázati vagy megbízás utjáni létrehozása -körül 
fölmerült kérdésben Bécsi Gedeon, Kátai Gábor és Poor Imre ttrok 
véleménye kihallgattatott: e műnek elkészitésére az állandó központi 
választmány által eszközlendö megbizás találtatott jónak. 

12) Markovits Döme seborvos bemutatja saját találmányu s az 
eddigieknél általa célszerübbnek vélt. chloroform-bclégzési készülékét s 
annak gyakorlati ha ználhatóságát és előnyeit fejtegeti. 

A szakosztály ezen ujabb készüléknek célirányosságáról meggyö
zödvén, annak bemutatásáért előadónak köszönetet szavazott. 

13) Elnök a szakosztálylyal tudatja, miszerint Munk M. tr. fürdö
és ezrecÍ01:vos az ügyrend értelm-ében a mehádiai vizekről gyógy és ter
mészettani előadást fog ma estve 6 órakor tartani, holnap reggeli 7 órakor 
pedig a fürdők megnézésére fogja vezetni a tagtársakat. Tudatja továbbá, 
hogy a Turnu-Szeverinrei kirándulást Rózsay tr. alelnök fogja vezetni, 
kinél a résztvenni kívánók jelentkezzenek. 

Ezzel az ülés bevégződvén, eluök azt feloszlatja. 

Otrobán Nándo1· tr., 
Gyürki Lajos tr., 
szakosztályi jegyzők. 

MÁSODIK ÜLÉS. 
Sept. 18-án. 

. Halász Géza tr., 
szakülési elnök. 

l ' 

1) Halász Géza tr. üdvözölyén az egybegyült tagokat, a mult ülés 
jegyzőkönyve felolvasta tik s hitelesítetik. 

2) Elnök Halász Géza köszönetet mondván a. benne helyezett biza
lomért, a mai ülésre uj elnök s miután az egyik jegyző eltávozott, egy
szersmind jegyző-választásra hívja fel a szakosztályt. 

A mai ülés elnökségére egyhangul~g Darányi János tr., jegyzöül 
pedig Varga Géza tr. kéretnek fel. 

3) Darányi János tr. rövid szavakban mond szíves köszönetet a 
benne helyezett bizalomért s az elnöki széket elfoglalván, 

a tanácskozást megnyitottnak nyilvánítja. 



54 

4) Olvastatott a gömör- és kishontmegyei orvos-gyógyszerész-egy
letnek a magyar honi országos orvosi társ ~lat tárgyá~a~ te.~t ind~tvány,a, 
illetölca alapszabály-tervezetének megbirálására ~1kuldott b1zo.tts~g 
jelentés~, mely szerint a bizottság az országos or\'Osi társulat~t, miutan 
ez részint már fennálló tekintélyes társulatokkal akar párirányosan 
haladni s igy az erőket szétforgácsolja, részint, mert azon szé~es alap?n, 
melyet magának követel, több. egyes~~e.ttel összeütközés~e JŐ, r~szmt 
mert a keletkezésben levő orvosi nyugdiJ-rntézet segélyalapJát veszelyez-
teti s mind e mellett még · azon biztos kilátással sem. kecse~tet, h~gy 
egy társulati közlöny fennállását biztosítsa, ez idő szer~nt és viszonyamk 
között kivihetlennek és elvben sem pártolandónak tar-tJa. 

Hosszabb eszmecsere fejlődött itt az országos, orvosi társulat létre
hozásának mikéntje felett, melyben Kátai, Raki~a, Szuper, Poor, 
R 0 t h és Bar b ás tudorok vettek főleg részt, m1g végre P o o r taná~ 
meleg zavakban adott kifejezést azon véleménynek, h?gy az orvo i 
országos társulás eszméjét (habár az a jelen tervezet al~pJán ~em volna 
is kivihető) elvben elejtenünk nem szabad, hanei:i azt UJ.abb .kidolgozás
ban, mely részint a központi választmány, ré.szmt a vidéki orvosegy
letek által eszközöltethetnék, a jövő évben ismét tárgyalás alá kell 
vennünk s esetleg megállapítanunk. 

A sok oldalról megtámadott bizottsági javasl3<_tnak Bar b ~s tr. 
kelt védelmére elmondván miszerint ők csupán a meglevő terv birála
tára és nem célszerübbnek 'előállítására küldettek ki, jelen tervet pedig 
ők kivihetőnek azért nem tartják, mer t annak auyagi része már ugy is 
más irányból keletkezésben va.n, hivatalos része elérhetetleneketkövetel, 

. , 

szellemi része pedig más téren célszerübben elérhető, azonban az orsz~- • · 
aos társulás eszméjének ők sem ellenségei, csakhogy azt más téren ohaJ- . 
0 • 
tanák létrejönni látm. 

· Ezen hosszura nyult s a tá-rgyat kimeritö vita~ko~ás után a szakül~s 
egyhangulag abban állapodik meg, hogy P o o r tr. rndtt':ány~t elf~gad~_a 
s a kérdéses alapszabály-tervezetet azon kérelemm~l terJeszti a kozgyu
léshez, méltóztassék az megbízni "az áll. középponti választmá~yt, hogy 
ujabb s a célnak megfelelő alapszabály-terveze~et dol.goz~on k1, mely a 
jövő évi gyi.i.lésen tárgyaltathassék, egyszersmmcl a v1d.éki orvosegy letek 
szólítassanak fel hogy ezen tárgyat kebelökben megv1tatván, magokat 
az ügy tárgyalásánál képviseltessék. 

5) A sorrend szerint értekezik Vajda László tr. „A górcsövészet 
és vegytan befolyása az orvosi tudományok fe~lödésére" cím alatt. . 

Az igen érdekes critico-historicus értekezés, mely a tudomány UJa~b 
vívmányait birálatosan ismerteti, a szakülés által érdekeltséggel végig 
hallgattatván, annak az évkönyvbeni kiadása egyhangulag elhatároz-_ 
tatik. , 

6) Miután ma d e. 11 órára közülés van hirdetve, az elnök sajná
lattal jelenti ki, hogy daczára a még előadásra váró na~yszámu érteke
zéseknek, a szakülés működését a mai időrövidség miatt tovább nem 
folytathatja. . . · 

Miután a legközelebbi szakülés holnap reggel 8 órára kitüzetik, az · 
ülést feloszlottnak nyilvánítja. 

• 

• 
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Hitelesíttetett a szakosztály harmadik ülésén, 1872. sept. 19-én. 

Varga Géza tr., 
Otrobán Nándor tr., 
szakosztályi jegyzők. 

HARMADIK űL:ÉS. 
Sept. 19-én. 

Darányi János tr., 
szakosztályi elnök. 

1) Elnök Darányi Jánostr.az ülést megnyitván a mul„tülésjegy-
zőkönyve felolvastatik · 

és ellenvetés nélkül hitelesítetik. 

• 

2) Elnök a szakosztályt a mai ülésre uj elnök választására szól_lítja fel. 
A szakosztály Darányi tr. urat a mai ülés vezetésére egyhangulag 

ismét felkéri; ki is székét ujra elfoglalva a tanácskozásokat megnyitja. 
3) Olvastatott a borsodmegyei orvos-gyógyszerész-egylet indítványa, 

melyszerint felhíja a szakosztályt oda működni, hogy 
a) atörvényszéknél rendes állm:p.i tisztviselőként alkalmaztassanak 

a törvényszéki orvosok; 
b) oly díjazásban részeltessenek1 hogy ti ztán szakmájuknak élve, 

magukat e téren müvelhessék:; végre 
e) hogy a kormány figyelmét valahára a közegészségügy eddig 

háttérbe szorult ágára terjesztené ki. 
A szakoszUtly teljesen méltá_nyolja és pártolja a borsodi egylet 

indítvány4t, s dacára annak, hogy annak első része _a törvénysz~ki orvo
sokra vonatkozólag már elkésett, felkérendönek tartJa a központi választ

, mány által a magas kormányt, hogy figyelmét a közegészségügyre is 
kiterjeszteni méltóztassék: . 

4) Olvastatik: J e 1 e n fy tr. levele a szakosztályhoz, melyben sajná
lattal jelenti, hogy hurutos baja miatt bejelentett értekezletét elő nem 
adhatja. 

Tudomásul vétetik. 
5) Popovitsiu Sándor tr., herkules-fürdői fürdő-orvos, 50 éves bete

get mutat be, ki már 24 éves korában kezdett vizeleti nehézségekben szen
vedni, kinél 9 év előtt egy műtét alkálmával kő távolítatott el. Ö hozzá 
folyó hó elején folyamodott több sipolyokkal és a hugycsö-nyilás te.ljes 
zárával ( atresia); minden vizel,ésnél görcsök jöttek elő s a t. - Ö a 
hugycső felmetszése után sok nehézséggel egy két hüvelyk hosszu és 
közepén 1;2 hüvelyk, végén 1/ 4 hüvelyk vastag snppositorium alaku por
lékony követ távolított el, s a hugycsőnyilás átjárhatóságát helyre 
állította; - bemutatott beteg a legszebb gyógyulásnak néz elé. 

A. bemutatás köszönettel fogacltat.ik a beteg kórrajza az évkönyvbe 
felvétetni határoztatik: 

6) Halász Géza tr., a pesti 187 1/ 2 -ki himlöjárványrólolvassatapasz
talatait, leírva annak bel és kiterjedését, s előadja azon javaslatokat, 
melyeket a fővárosi hatóság rendelete folytán a járvány akadályozására 
és megszüntetésére tett, ezen helyen első sorban ajánlja tehénhimlő 

• 

í 
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intézetek felállítását és az oltás és ujraoltásnak törvény általi kötelezővé 
tételét. 

Az érdekes statistikai adatokkal ellátott értekezésnek az évkönyv. 
beni kiadása elhatároztatott . 

7) Ez alkalommal eszmecsere fejlődik ki az értekezés végén a szak
osztályban az emlitett kérdések felett, melyben K áta i, R ak i t a, P o o r 
ttrok stb. élénk r észt vevén az indítványozott óvintézkedések célszerü
ségét belátva elhatározza, hogy: 

Az országgyülés a központi választmány utján kerestessék meg az 
ir ánt, hogy a külföld mintájára hazánkban is tehénojtó-intézet állíttas 
sék - hogy igy bizto és tiszta védhimlő-anyagot nyerhessünk; -
továbbá, hogy az oltás és ujrapltás (revacciriatio) törvényhozás utján 
tétessék kötelezővé. 

Egyszersmind P o o r tr. indítványára e tárgy t. i. a védhimlö 
óvszerei,, és tovaterjedésének mikénti megg~ltlása a jövő évi sz::i,külés 
tárgyául kitüzetik. 

8) Ch or i n Zsigmond tr. herkules-fördöi för<löor.vos két értekezést 
olvas, nevezetesen : 1. A H e r k u 1 e s - f i1 r d ő gy ó gy v i s z o ny a i r ó 1 
a z a r a n yeres bántalm::i,khoz, s a. gyógyyizek ez irnny
bani .á lt a l ános hatásáról. 2. A herknles-fürdöi gyógy
e szközök v i s_szonylata a bu,jakórhoz ·és annak egyes 
a 1 a kj a i h o z címmel nyolc évi tapasztalásának eredményét tárgyalja; 
röviden és rendszeresen ádja elő azon kóre. etekct, melyek az i.dö alatt 
itt előfordultak, csatolván kimerítő megfigyeléseit a kóralakok javnlása 
vagy sulyosbodása felett. 

Mindkét igen idöszerü értekezés köszönettel fogadtatván n.z év-
könyvbe felvétetni elrendeltetik. 

9) Ba ti zfa l vy Samu tr. a gcrincoszl.op oldalgörnyéjének kórolT
tanáról értekezik 15 évi tapasztalása nyomán. A kórok.ok közöt felem
líti azon hiányos és sok.tekintetben ferde nevelésmódot ,- melylyel a 
nevelő intézetekben és óvodákban a testgyakorlat tanítatik és véghcz
vitetik. 

A figyelemmel végig hallgatott értekezés az évkönyvbe felvétetni 
határozta tik; egyszersmind Kátay t;r. ind{tyányára előadó felkéretik, 
hogy a neveld ék és óvodákban adatokat szerezni sz íveskedjék az iránt, 
minő számarányban szolgálhat az oldalgörnye okául a mai testgyakor- · 
latnak és minő uton lehetne ezen testgyakorlati visszaélést jobb nt r a 
terelni. 

10) Ham ary Dániel tr. ,,a herevisszér-dag okairól" érte
kezik. 

Értekezlete az évkönyvbe fö lvenni határoztatot t . 
11) Po o r Imre tr. az „E lephantiasis arabum" keletkezésé

ről, fejlődéséről , kórképe és lényegéről az ez által léLre jövő szövet
roncsolásokról értekezik, felemlítvén, hogy minden szövet tultengésbe . 
jő, kivévén az izmokat és idegeket. A l 5 esetből melyeket észlelni alkalma 
volt, azt t apasztalta, hogy mind a 15 (leginkább fiatal leányok) ugy 
maguk, mint szüleik kór vegyes testalka.tuak voltak, s oly vidékről szár
maztak melyekben a malaria honos; ezekből valószinüséggel azt követ
kezteti, hogy ezen kór nem csupán helyi bánt alom, hanem alkati beteg
ségnek terméke. 
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A rajzokkal felvilágosított értekezés köszönettel fogadtatott s az 
évkönyvben kiadatni rendeltetett. 

12) Rózsa y József tr. nagygyülési alelnök. Chinában talált kopo
nyát mutat be s azt az elhozott kaukázusi koponyával összehasonlítja 
s ~zon ere~.mé.ny.hez jut, hogy ~ chinai koponya közelebb áll ugy alak 
mmt belszoglet~1re nézve a maJOm koponyájához, mint a kaukázi fajhoz. 

Egy.szersmmd a tegnapelőtt felolvasott epeköveket tárgyazó érteke
zéshez k~egészítőül hasonló esetet említ fel, s a kiürült 2 epekövet 
bemutatja. 

Ez ér~.ekezések külön?sen az előbbi az antropologiai előadás rajzok
kal az évkonyvbe .~elvétetik, az utóbbi.~a vonatk~zólag megjegyeztetik, 
hog.J'.'. az legc~lszerubben a már az évkonyvben kiadatni rendelt hason -

' . nemu eset le1rásához lenne csatolandó. 
13) SI k ló s y Gyula tr. átalában a köthártyán előforduló hurutos 

állapoto~ról, de különösen egy sajátságos hurutnemről :tart szabad elő
adást, melynél a ke~~~~ után a külb~r egészen feldagad, korpázik, a köt
h~r~y~ egyenletes vor?sségéJ:>en .véromlenyes gócok jönnek elő, ennyire 
~IfeJlődve, magától ~1sszafeJlöd1k; lefolyását 3 szakra osztja, melyek 
ossz~~en 10-12 napi tartamuak, - fontosnak tartja ezt megkülönböz
tetésul a heve~y blen~rrhoeatól .és a prognosi~ra nézve. Gyógykezelésre 
nézve expectat.iv, a legjobb arg. mtr. gr. 5. ad unc. 1 beecsetelést használni. 

Ez alkalommal a Herkules-fürdő u. n. szemforrása felett kezdetett 
rövid eszmecsere s ennek folytán annak használási tere az iditlt torpid 
fe~élye~ szaruhár~ya-foltok, száraz rögös köthártyalobnál, általában 
mmdenutt, hol az izgató szerek javalva vannak - volna korlátozandó. 
- Értekező felkéretik, hogy ez érdekes kór leírását eszközölni · s azt 
az évkönyv részére átadni szíveskedjék. ' 

14) P o o r Imre tr ol :rassa K o v·á c s Imre tr. értekezletét egy 2 3 
éves gyomor- és remese-s1poly kóresete felül mely erőmüvi ok követ-
keztében jött létre s az egyén halála után bo~coltatott. 

Az igen ritka esetnek érdekes leírása . az évkönyvben kiadatni 
határozta tik. 

Hitelesítetett 1872. september 19-én az ülés végeztével. 

Varga Géza tr., 
Otrobán Nándor tr., 
szakosztályi jegyzők. 

Poor lm1·e tr., 
Batizfalvy Sámuel tr., 
Hamary Dániel tr., ~ 
Chorin Zsigmond tr., 

mint hitelesítők. 

Darányi János, 
szakosztályi elnök. 

Mellékletek az or'fos-sebészi szakosztály üléseinek jegyzőkönyveihez. 

a) Rózsay József tr. aleln_ök pályadíja a szakosztály 1-sö jegyzökönyvének 11-ik pontjához. 

· Pályadíj 

e~y oly. munkára, mely utmutatást adjon az emberi vér, el és kiválasztások (se et excreta) 
k~ és átizzadások (exet transsudatu) vegytani és górcsöi vizsgálatára, a mennyiben ezen 
vizsgálatok a gyakorló orvostól a betegágynál kórismészeti segédeszközül értékesíthetők. 

Magyar Orvosok és Természetvizsg. MunknlatAi. 8 

"· 
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Azon napról napra növekedő jelentöségnél fogva, melylyel ezen vizsgálatok birnak az 
orvosi gyakorlatban; továbbá azon körülménynél fogva, hogy hazai orvosi irodalmunk 
ilynemü műben még szükölködik: kivánatos, hogy ezen dolgozat a tárgy kezelésben köny
nyen érthető előadás és aránylagos rövidség által minél szélesebb orvosi körökben uttöröül 
szolgáljon. Kívánatos, hogy a pályamüvek kidolgozásáná] tekintet legyen mind azon orvo
sokra, kiknek behatóbb vegyészi ismereteket megszerezni alkalmuk nem volt, mind továbbá 
azon körülményre is, hogy a betegágynál idötrabló szövevényes vegyészi munkálatok ki 
nem vihetők. 

Tekintve végre a kiválóan gyakorlati végcélt, óhajtandó volna, hogy a pályairat 6--8 
nyomtatott íven tul ne terjedjen. 

A munkák beküldésének határideje 1873-ik junius 30-ára tüzetik, és a kétszáz frtból 
álló pályadíj a nyertes munkának a legközelebbi XVII-ik nagygyülésen ki fog szolgáltatni. 

Dr. R6zsay J6zsef, 
alelnök. 

b) Az orvosi szakosztály által kiküldött bizottság jelenté!ie. 

Tisztelt szakosztály 1 

A fol)'Ó évi tlső ~ za külé t1böl alollrott bizottmány, a gömörmegyei orvosgyógyszerészetl egylt>t által benyojtott 
„a magyarbonl orvo s ok orszá g os társnltisa tárgyában készített alapszabály-tervezete, 

feldf vélemény1ultisra k~küldetvén, van szerencsénk jelentél!ünket következőkben előterj eszteni. 

· Minthogy e j avaslat szerinti tagsági díj legjobb esetben sem lesz elegendő egy társu
lati közlöny kiállítására és a szükségben szenvedő ügyfelek, árváik és özvegyeik segélye-
zésére, mint ezen tagdíj által kitüzött célokra; , 

minthogy a tervezett társulat közgyülésének és Jrözponti bizottmányának az orvosi 
tudomány fejlesztésére, az országos közegészségi és orvosrendi ügyre oly széles működési 
tér állapíttatik meg, minőn a m. orvosok és természetvizsgálók vándorgyü1ése és annak 
központi bizottmánya, ugy szintén az országos közegészségi tanács a budapesti királyi, 
és számos megyei or vosi egyletek összesen már tényleg működnek; 

minthogy az orvosi nevelésre való befolyás, az országos közegészségi és orvosrendi 
iigyekre szóló törvényjavaslati hozatal, szakbeli felül véleményezés, orvosi műhibák megité-
· lése által, melyeket maga számár a igényel - összeütközésbe jön az egyetemi orvosi kar, 
és orsz. közegészségi tanács r endeltétése-.-- és szerkezetével; 

minthogy ilyféle alapszabályaival; mint az orvosi tan fejlesztésének, az orvosrendőri, 
törvényszéki és közegészségi ügy haladásának és az orvosi nyugdíjintézet megállapításának 
eszközlése már ezen célokra rpeglevö vagy létesülő közegekkel parallel intézményeket hoz 
javaslatba ; ez által az erőket szétforgácsolja; a berendezés küszöbén lévő orvosi nyugdíj
segélyalapot gyengíti ; a még mo_.st elég mostoha sorsban lévő orvosrendtöl aránylagos 
nagy idő- s pénz-áldozatot követel ·: 

alólirott albizottság tagjai ezen országos orvosi társulat létesítésére benyujtott javas
latot körülményeink között kivihetetlennek tartják. ' 

Kelt Hercules-fürdöben, 1872. septe:r:riber 17.én. 

Dr. Rakita Alajos, Dr. Kőszeyhy Mihály, 
Dr. Szuper Lajos, Dr. Barbás J6zsef, 

bizottmányi tagok, 

Dr. Kiss Antal, 
elnök. 

b) 

A társadalmi szakosztály jegyzőkönyvei. 

ELSŐ ÜLÉS. 
f 

Sept. 17-én. 

Vadnay Károly, mint a szakosztály vezetőj e üdvözli a megjelent 
tagokat s az osztályt megalakulásra szólítja fel , mire Kubinyi Ágoston 
indítványára 

elnökké a mai ülés.re Vadn a y K á roly, a többiekre Mont c cl c g oi 
Albert Fer e nc, J egyzőkké Di1x Adolf és Toldy Jstv án válasz
tattak meg. 

Ezután Kubinyi Ágoston felolvasást tartott „A tisztaságról", 
mely általános tetszéssel fogadtatván az évkönyvben kinyomattatni 

s esetl_eg az esti felolvasások alkalmával ujból felolvastatni határoztatott. 
Elnök indítványozza hogy, az elnökön és jegyzőn kívül választassék 

három tag, kik a szakosztályt a Sz a bó J ó zs e f tr . alelnök által 
tett ügyrendi reformindítványok felett tartandó közös értekezleten kép-
viseljék, 

mire egyhangálag Vilin J á no s B á rcz a y Ödön és Cs ik y 
Kálmán, pótt.agokul pedig Kamen s zky _El e k és El eöd Józ sa 
választattak meg. 

A nagygyűlés székhelyén a temetőn kivül nem levén semmi, mit 
a szakosztály a maga álláspontjáról szükségesnek tartott volna tanul
mányozás tárgyává tenni, csupán a helybeli temető megvizsgálására 
küldetett ki egy bizottság s abba egyhangulag 

Boleszny Antal, Sándor Kálmán, Miklovitz Bálint és Jezer11iczky 
János választattak meg. 

Jezerniczky János indítványozza, hogy a bizot tság t·erjeszsze ki 
figyelmét a környékbeli népbabona tan,ulmányozására, 

mire Kubinyi Agoston jelenti, hogy egy e tárgyról írandó m unkúra 
kitüzendö pályadíjra már az aláírás megkezdetett ,, s az aláírási ívet 
bemutatja, mely többek adakozásával szaporodott . 

Felolvastatott Kubinyi Ágostonnak a hazai fürdök felvirágoztatá
sáról szóló indítványa, de tárgyalása indítványozó kívánat.ára 

. a szakosztály egy későbbi ülésére halasztatott, _melyben az orvosok 
is részt veendenek. 



. . 

·. 
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Kubinyi Ág~ston előadja és indokolja a magyarországi cigányok 
polO'árosításáról szóló indítványát, mely tetszéssel fogadtatván, 

0 
elhatároztatott: szólítassék fel a nagygyülés, hívná fel egy felirat-

ban a ministérium figyelmét a cigányok polgárosítása ügyére, s kérné 
fel a kereskedelmi miniszteriumot, hogy a cigányokról összeállított vagy 
összeállítandó statistikai adatokat, különös tekintettel az egyesek fog-

. lalkozási nemeire, a társulatnak rendelkezésére bocsássa. 
A napirend ki levén merítve, elnök az ülést feloszlatja. 

Toldy István, 
jegyző. 

Vadnay Károly, 
elnök. 

MÁSODIK úLÉS. 
Sept. 19-én. 

Montedegoi Albert Ferenc mint elnök 9 órakor megnyitván 
az ülést, köszönetet mond a benne helyzett bizalomért, és üdvözli az 
ülésre megjelent tagokat, különösen .a hölg17eket. · . _. .. 

T o 1 dy István a mult ülésnek JegyzöJe, az akkori_ Jegyzökonyvet 
olvassa. 

Hitelesitetik. 
Jezerniczky János, mint a helybeli temető vizsgálat~val meg

bízott választmány jegyz~je, az illető jelentést olvassa, mely is Pop o
vit s orvosnak a temető helyiségét illető szóbeli közléseivel együtt 

tudomásul vétetik. · 
Kubinyi Ágoston a hazai fürdök emeléséről szóló indítványa 

, tetszéssel fogadtatván, az indítványozó, az elnök, Arányi tanár és 

• 

Vad n. a y Károly felszólalásai folytán elhatároztatott: .. . . 
-1. Szólítassék fel a nagygyülés, kérné meg a m. k. belugymmis

teriumot egy fürdöegészségrendöri szabályzat kidolgoztatására és életbe-
léptetésére. . , . .. . . 

2. Megbizassék az mdítványozó mmt az állandó kozp?n~i bizottság 
elnöke lépéseket tenni egy f ü r dö- e o n g re s s u s összehivasára, mely
ben a m. k. közegészségi tanács tagjai, fürdőbirtokosok és más szakértő 
fürdöbarátok részt vennének. 

, Következett Pop ovi ts i u tr. a J or g ov ánr ól szóló népmondá
,nak közlése, mire B ab e s Viktor az "ugyanazon mondát tartalmazó 
-román népballadát német fordításban olvasta. ." · 
- Az említett két közlemény tetszéssel fogadtatván, elhatároztatott, 

hogy ugy a monda mint a balladának dallama is a nagygyülésnek az 
évkönyvbe felvételére ajánltassék. 

Több tárgy nem levén, az !ilés d. e. 11 órakor bevégeztetett. 

Dux Adolf, 
jegyző. 

Dr. Montedegoi Albert Ferenc m. k., 
szakosztályi elnök. 

• 
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Melléklet a társadalmi szakosztály jegyzökönyvéhez. 

A temetők megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése. 

A társadalmi szakosztály kebeléből B o 1 esz ny A n t a 1 ur elnöklete alatt: Mik ovit s 
Bálint, Sándor Kálmán, és Jezerniczky J. tagokból álló bizottság, vizsgálatait 
megtevén, azt találta, hogy a temető a fürdőhely terjedelme- és népességének - igen, azon
ban szépségének kevésbé megfelelő. A fürdő helyiségeitöl kellő tavolságban fekszik, kőfallal 
van kerítve, a sírok kellő mélységüek; az elrendezést illetőleg azonban feltünö hiányok 
mutatkoznak, minő: az ültetvények elhanyagoltsága; a sírok rendnélküli fekvése, söt zilált
sága stb. A bizottság ezt azon okból véli menthetönek, hogy a temető egy fürdőhely teme
tője lévén, a nagyobbrészt messzevidékröl származó halottakra övéik kegyelete a távolság 
miatt illően ki nem terjedhet; egyébiránt javítás nyomai már is mutatkoznak, s ugy lát
szik hogy a közel jövő e hiányon is fog segíteni. 

Jezerniczky J., 
bizottsági jegyző. 

• 

A bizottság nevében 

• 

Boleszny Antal, 
elnök. 

• 



• 

: e) 

Az állat- és növénytani szakosztály jegy_Zőkönyve. lt-

eptémber 17-én. 

1. Frivaldszky János, mint szakvezető szívélyesen üdvözölvén 
a szakosztályt ezen úgy állat- mint növénytani tekintetben egyaránt 
érdekes vidéken, azt egyszersmind elnök és jegyző választására szólítja fel. 

Minek folytán Frivaldszky János elnöknek, Dr. Horváth Géza 
jegyzőnek egyhangulag megválasztattak. 

2. A megválasztottak helyeiket elfoglalván, jegyzö felolvassa az e 
szakosztályba bejegyzet tagok névsorát. 

Tudomásul vétetik. 
3. Elnök előadja, miszerint a valamennyi szakosztály klildötteiböl 

e célra egybehívott választmány, Szabó József tr. egyetemi tanárnak 
a nagygyülések ügyrendében a határozati tárgyalásokat illető indítvá
nyát megvitatandó, ma délut~n ül össze; ennélfogva szükséges, hogy a 
szakosztály elnökén és jegyzőjén kivül még három tagot bizzon meg 
képviseltetésével. 

Mire nézve 13 o e ckh György tr., Kornis s Emil gróf és X á n tus 
János megválasztatván, az elnök és jegyzővel együtt a délutáni értekez
letre kiküldettek. 

4. Elnök felhívja a tagok figyelmét a minden este 6 órakor a fürdői 
gyógycsarnokban tartandó népszerű előadásokra. 

Tudomásul vétetik. 
5. Jegyző egy a nagygyüles elnökségétől leérkezett levelet olvas 

fel, melyben Kubinyi Ferenc, a magyar honi földt~ni társulat tiszt. 
elnöke, a jelen nagygyüléshez azon kérelemmel fordul, miszerint az neki 
egy általa a jövő évi bécsi világkiállításra előkészített munka számára 
ne~ány nevezetesebb hazai emlősre vonatkozólag, minők: a hód, vidra, 
magyar ló, Cervus megaceros, Capra Ibex, a bölény, 
zerge, morga, ürge és fogas vakony (Spalax typhlus) ,- jellem
zetes adatokat szolgáltatni sziveskedjék. 

• A szakosztály e levelet tudomásul vevén, a kívánt adatoknak 
Kubinyi F ere ne urral lendő közlésére egyes tagjait kérte fel; mire 
F r i v a 1 ds z k y János és B o e e k h György tr. azonnal vállalkoztak is. 
Ajánlja azonkívül a szakosztály az illetőnek hogy ezen felszólítását a 

* Az állat- és növénytani szakosztály a n'.lgygyülés tartama alatt csak egy ülést tartott. 
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hazai lapok utján i~ közölje s e tekintet~en nevezetesen a nagyszebeni 
terI?-észettudományi, társulatho.z fordulni ne terheltessék, minthogy 
pedig a feltett kérdesek némelyike már kihalt állatokra vonatkozik e 
levél egyszersmind az -ásvány-földtani szakosztályhoz is áttétetni hatá
roztatott . 

. ~· Horváth .Géza tr. a I?agyar fauna. pajzsos félröpűi körül tett 
eddigi tanulmányairól értekezik, előrebocsáJtván egyszersmind a magyar 
félröpű fauna rövid általános jellemzését. 

Értekezése titkos szavazással egyhangulag az évkönyvb~ felvétetni 
határoztatott. 

7. Frivaldszky János e vidéken tett öt nagyobb állattanikirán
dulásán~k eredményeit vázolja s nagybecsü adatokat közöl 0 r s o v a, 
M eh á di a és C o r ni a re v a ugy 'gerinces, mint főleg gerinctelen fau
náját illetőleg. 

Mely jeles értekezés titkos szavazás utján szintén egyhangulag az 
évkönyvbe felvétetni határoztatott. 

8. A szakosztály ezzel müködését bejejezvén, elnök búcsút mond az 
egybegyült tagoknak. - A jegyzőkönyv hitelesítésére Heg e dű s Pál 
és Né m e t h y Lajos urak kérettek fel. 

Horváth Géza tr ., 
szakosztályi jegyző. 

Hegedűs Pál tr., Némethi Lajos. Frivaldszky János, 
szakosztályi elnök. 

. ,-

·. 
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Az ásvány-, föld- és vegytani szakosztály jegyzőkönyve. 

ELSŐ ÜLÉS. 
Sept. 17-én. 

1. Szabó József tr. egyetemi tanár ur, mint osztályvez~tő a ~zak
gyülést megnyitván, üdvözölte a jelenlevőket, kérdezé, v~lJon k1ván
nak-e külön-külön föld- és vegytani -szakosztályra ~öloszolm vagy nem, „ „ 

. mire határoztatott, hogy a Jelenlevők csak egy kozos szakosztályt 
képezni és együtt maradni kívánnak. . 

2. Az osztályvezető ur felszólította err~ a .föld- s. vegytam szak-
osztályt, hogy elnököt és jegyzőket választam sz1veskedJék, . Má á 

' minek következtében Hantken Miksa és Rozsnyay ty s 
mint elnökök, Bernáth József és Rybár István mint jegyzők, a szak
gyülések tartamára választattak. 

3. Az osztályvezető ur felkérte még a szakosztályt hogy"a megnyitó 
közgyűlés ,határozata következtében három bizottsági szemé~y válasz
tassék kik a két elnök és jegyzővel együtt a föld- és -vegytam szakosz
tályt képviselje azon bizottsági gyülésben, ~ely a nagygyülés ügyren
dének korszerű módosítása felett tanácskozni fog. 

E célra választatott Járma y Gusztáv, Nagy Soma és Tóth 
Ágoston. mint bizottsági tagok. 

4. Az osztályvezető ur teendőit ezennel bevége~vén felkért.e a 
megválasztott szakelnököket és jegyzőket, hogy hely~iket elfoglalJák? „ 

· mi megtörténvén Hantken Miksa szakosztályi elnok ur a benn: 
helyezett bizalomért köszönetét kifejezvén kimondta a szakosztály 8:bbeh 
megállapítását, hogy Munk Manó tr. és Rozsnyay Mátyás a ?eJeleI;l: -
tett értekezéseiket az esti órákban a nagy közönség előtt felolvasm, a ~ai 

' ' szakgyülésben pedig N ~ gy Soma és Szent k iá r a y Jenő előadásaikat 
tartani szíveskedjenek. . . _ · - -

5. Nagy Soma~ m_,. kir. f <?l yammérnök Ó -0 r s o v á n, szólott az 
aldunai zuhatagok ujabb ismertetéséről, mely alkalommal a Dunának 
nagy fontosságát kiemelve, a világ egyéb folyóival összehasonlítá, 
továbbá a Drenkova és Turn-Severin közötti Duna-ágyra vonatkozó 
terveket és végrehajtott munkálatokat közölvén, bemutatta és magya· 
rázta a Duna-ágynak ottáni állapotát nagymérvű rajzokkal. 

-. 

• 

Jegyzette Bérnáth József, 
szakosztályi jegyző. 

Rybár István, 
szakosztályi jegyző. 

• 

• 
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MÁSODIK ÜLÉS. 
Sept. 19-én. 

1. Az első szakgyülésnek jegyzőkönyve felolvastatott s 
hitelesítetett. 

2. Felolvastatott Han Elek a nagygyüléshez intézett levele s 
félretétetett. 

llantken .lJfiksa, 
szakosztályi elnök. 

Rozsnyay .lJf átyás, 
szakosztályi elnök. 

3. Továbbá felolvastatott Kubinyi Ferenc ur levele, melyben 
munkájához szükséges adatok megszerzése végett támogatást kér. 
Miután ez irat tartalmánál fogva az állattani szakosztályhaz tartozik 

visszaküldetik az állattani szakosztályhoz. 
4. Az értekezések sora megkezdődött. , s miután az első előadó Szent

kláray Jenő nem érkezett, a második értekező Bernáth József ur 
szólott a budai keserüsóforrásokról, közölvén két ottani forrásnak az 
idén véghezvitt vegyvizsgálását s bemutatta rajzban az ottani források 
jelenlegi fekvését és közölte táblás áttekintetben 10 forrásnak szilárd 
sótartalmát. 

. P o or Imre tr. ur ezen előadás által indítatva érezte magát követ
kezőleg nyilatkozni: 

A budai sósvizforrások száma és mint bel- mint külföldi értéke 
évről évre gyarapodván; aggodalommal látjuk, miszerint a sósforrások 
közel környékén vagy tán magán a sóforrások telepén Budaváros uj 
városrészt az ugynevezett Dj-Budát építeni tervezi a nélkül, hogy e 
vidék célirányos csatornázása felől eleve gondoskodott volna. Előre 
tártunk tőle, miszerint ha Uj-Buda lak házai előleges közegészségi intéz
kedések nélkül fognának építetni, az állati és növényi hulladékok sár
gödreinek átszivárgása néhány évtized alatt, vagy elébb is, de minden
esetre annyira megfertőzi a kutakat és sósforrásokat, hogy azok 
mindenkorra nemcsak hasznavehetlenek, hanem az egészségre nézve 
károsak, mi több, a lázak, bélhurut, vérhas, cholera stb. ge.rjeinek 
támasztóivá tennék Budának most legegészségesebb gyógyvidékét. 
Nehogy ez történjék, javaslatba ho~om, szíveskedjék az ásvány- f~ld
s vegytani szakülés oda hatni, miszerint mind a m. kir. kormány, mmd 
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Budaváros hatósága részint célszerü csatornázás, részint a sár gödrök 
távoltartására tán legcélszerübb hord 6 - rendszer behozatala által a 
sósvizek eddigi gyógyerejét s Dj-Buda egész vidékének egészséges leve
gőjét továbbra biztosítani. 

. . A szakgyülés elhatározta, hogy Bernáth J. ur értekezése egész ter
J Cdelmében az évkönyvbe felvétessék s Poor Imre tr. urnak javaslatn 
a zárgyülés elé terjesztessék fel, hogy ez e fontos indítványt az illetö 
helyen támogatni méltóztassék. . 

5. Erre beszélt Rybár István Herkules-fürdő és Mehadia környé
kének földtani szerkezetéről és bemutatta e vidék s az aldunai szoros 
érdekésb kőzeteit. 

~· Hantken Miksa ur tett említést a rufini jégbarlangról, mely 
Dobsma város határában, Stracena völgyben fekszik s melyet ö a föld
tani társulat vándorgyülése alkalmával megtekintett; felolvasta egy
szersmind Dobay, dobsinai bányaigazgató levelét is, melyben Dobay ur 
e barlangra vonatkozó történeti adatokat közöl. 

· 7. Tóth Ágoston ur kiegészítésül a tegnap Nagy Soma mérnök 
ur által tartott előadáshoz bemutatta a Dunaszoros földképét és a Vas
kapu két részletes képét, és néhány szóval meutoldta a vaskapu szabá
lyozási terveit, különösen Nobiling porosz t;nácsos ur tervét részle-
tesebben felemlítvén. · 

8. Rozsnyay Mátyás szakosztályi elnök ur kifej ezi köszönetét 
az értekező uraknak. 
. Végül Szabó József tr. ur köszönetet mond a szakosztályi elnök s 
Jegyző uraknak; mire a második szakgyülés befejeztetett. 

Jegyzette 
Rybár István, 

szakosztályi jegyző. 

Bernáth József, 
szak osztályi jegyző. 

Hantken Miksa, 
szakosztályi elnök. 

Rozsnyay Mátyás, 
szakosztályi elnök. 

• • 

„ 

e) 

• A term~szettani szakosztály jegyzőkönyve. * 
Sept. 17-én. 

1. J e d 1 i k Ányos egyetemi tanár szakosztályvezető, az egy begyül t 
tagokat üdvözölvén, felhíja őket elnök s jegyzők választására 

minek folytán elnökül m ont e de go i A 1 be r t Ferenc jegyzők ül 
, pedig V o 11 y István tr. és S i v a mp e 1 József kérettek fel. ' 

2. A megválasztott tisztviselők megköszönvén a bennük helyzett 
bizalmat, helyeiket elfoglalák. 

3. Elnök felszóllítja a szakosztályt a megnyitó közgyülés határozata 
következtében, hogy a Szab 6 József tr. alelnök indítványa tárgyában 
leendő külön értekezletre a szakosztály képviseltetése végett a megvá
lasztott elnök s jegyzőkön kívül 3 tagot választanának, 

mire titkos szavazás utján a szakosztály küldöttei ül J e d 1 i k Ányos 
Somogyi Rudolf és Di e r Lajos választáttak meg. ' 

4. A megválasztott tagok nevei felolvasásakor Somogyi Rudolf ' 
indítványozza, miszerint a szakosztály utasítaná őket a nagybizottsági 
gyülésen oda hatni, hogy a szakosztályok egyenlő kepviseltetése mellett 
küzdjenek. 

. Somogyi Rudolf indítványa élénk eszmecsere után elfogadtatott. 
5. Jedlik Ányos ugyan e tárgyban kijelenti, hogy ö minden sz'ak-

férfiunak -helyet kíván adni a nagybizottságban. 
A szakosztály azonban oly véleményben van, hogy ez által a bizott

ság igen népessé s így működése nehéz)ressé válnék, s azért Somocryi 
indítványa mellett marad. 

0 

6. Ezután Jedlik Ányos tartott szabad előadást s rövid bevezetés 
után bemutatott egy a König-féle rezgési készüléknél tökéletesebb és 
éppen általa tökéletesített készüléket, melynek segélyével két egymásra 
függőleges irányu rezgést végző pont által megfutott utat szabatosan 
lehet leírni s így a L is s aj o u s-féle rezgési idomok keletkezését szem
lélhetővé tenni. 

A szakosztály érdekelve hallgatta végig a kísérletek által füszerezett 
előadást, s azt kinyomatásra ajánlja. Felhíjja tehát értekezöt, szívesked
jék előadását írásba foglalva az évkönyvbe való felvételre készülékének 
rajzával együtt átadni. 

* A természettani szakosztály a nagygyülés tartama alatt csak egy ülést tartott. 
9* 
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7. K o 1 b a i János kezdett egy felolvasást tartani az anyag és tulaj
donságairól. 

Miután azonban nehány sornyi felolvasás után kitűnt, hogy értekező 
egész az érthetetlenségig hibásan kezeli a nyelvet, ennélfogva elnök 
ajánlja felolvasónak, szíveskedjék előadását abba hagyni s homályos 
eszméit valamely más alkalommal egy általa jobban értett nyelven elő
adni s kifejteni. 

8. Si vampel József kéri a szakosztályt: használja fel befolyását 
arra nézve, hogy a ministerium bízna meg valakit a képezdei oktatásra 
alkalmas természettani tankönyv szerkesztésével. 

Az ilyféle megbízás azonban a sza badelvüség szempontjával nem 
találkozik a szakosztály helyeslésével. 

9. Somogyi Rudolf bővebben indokolva indítványozza, keres tessék 
meg a zárűlés által a központi bizottmány, hogy az irattárba letett s 
mindeddig fel nem használt müszó-gyűjteményt a természettudományi 
társulatnak átengedni szíveskedjék a végből, hogy a mérnök-egyletet 
egy tervezett teljes műszótár kiadásában támogathassa. 

Ez értelemben intézkedni a közgyülés felkéretik. 
Egyéb tárgy nem levén, a gyűlés feloszlik. 

Volly István, 
Sivampel J6zsef, 

szakosztályi jegyzők. 

Montedegoi Albert Ferenc, 
szakosztályi elnök. 

• 

„ 
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A régészeti szakosztály jegyzőkönyvei. 
ELSŐ ÜLÉS. 

Sept. 17-én. 

1. 0 r m 6 s Zsigmond nagygyülésileg a régészeti szakosztály veze
tésével megbízott, üdvözölvén az összegyűlt tagokat, felhívja az osztályt, 
hogy kebeléből két elnököt és j egyzőt válasszon, 

mire egyhangulag elnökül 0 r m ó s Zsigmond és Arányi Lajos; 
jegyzőkül pedig Le ho ez k y Tivadar és Szentkláray Jenő 
lasztattak. 

2. 0 r m 6 s elnök felhívj a az osztályt, miszerint a szab 6 József 
~utal indítványba hozott társulati ügyszabály módozatának megváltoz
tatását és ennek megállapítását eszközlendő bizottsághoz három tagot 
válasszon ; 

ennek folytán az elnökökön és titkárokon kivül e bizottsághoz tagokul 
Csajághy Károly esperes, Nagy István és Józsa András tr. azon 
megjegyzéssel választattak meg, hogy 3 órakor d. u. a nagygyülés elnö
kénél jelentkezzenelc 

3. Le h o ez k y Tivadar felolvassa írásbeli értekezését a bereg-
megyei őskori telepekről, · 

mely értekezésnek, mint az ősrégészet körében egy országos hely-
. irathoz adatokat nyujtó műnek az évkönyvbe való felvétele egyhangula g 

elhatároztatott. 
4. A fönnebbi értekezéssel összefüggőleg Józs a András tr. felem

líté, miszerint Szabolcs-megyében jelesül, Anares és Kisvárda. t~ján is 
sűrün találtatnak ily őskori telepek, melyekben cserepek , obs1d1án- és 
kovakő-műszerek és szilánkok fordulnak elő; érdekesen hozott elő egyes 
leleteket s azokból azon következtetést meríti, hogy ezen ezred-évelőtti 
telepek emberei nemcsak némi műveltséggel, hanem bizonyos vallás·sal 

„ 

is bírtak, melyhez szokásosan ragaszkodtak. , 
Az értekezés köszönettel vétetett s értekező megkeretett, hogy 

tanulságos értekezését nyilvánosan is közölni szíveskedjék. 
5. Az eszme láncolatánál fogva Kubinyi Elek plébános szóval 

bejelenté, miszerint Baranya-megyében a szajki határban egy véletlenül 
felfedezett sírban egy ülőhelyzetben eltemetett tetemet s a mellett két 
darab ( 5 +t súlyú) arany fülbevalót és különféle szinü f alaku (gömbölyü 
és négyszögü) agyag-gyurományú és klarisokböl álló s külröl zománca-

. ( 
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zott nya ké~szert ta:láltak, n:ely tárgyakat előmutatván, megjegyzé, hogy 
azokat tulaJdonosa Eöry LaJOS német-boóli gyógyszerész kész, az 5 ara
nyat nyomó függőket 20, a nyak-éket pedig 2 forint vételáron a magyar 
nemzeti muzeum számára azonnal átengedni. 

Ennek folytán az osztály köszönettel fogadván az ajánlatot, az érté
kes és 5 arany súlyú 2 darab fülbevalót és 14 darabból álló agyag-gyön
gyöket azon reményben, hogy a nemzeti muzeum azokat megveszi, 
Arányi Lajos tnr. a nevezett plébá.nos ur kezébe a kívánt 22 frtot 
azonnal lefizette s a tárgyakat átvette a végből, hogy azokat az illető 
helyre szolgáltassa át s ha meg nem vétetnének, az illető tulajdonosnak 
visszaadja. 

6. Sz e n tk 1 ár a y Jenő felolvassa 0 rt hm ayr Tivadar értekezését, 
a barlangok palaonthologiai jelentőségéről tekintettel a délmagyarországi 
barlangokra. 

0 

. ·E kissé terjedelmes de általános érdekeltséggel hallgatott értekezés, 
mmt a magyarországi barlangok régészeti és archeogeologiai átkutatá
sára serkentő munkálat az évkönyvben kinyomatásra elfogadtatott. 

7. Elnök előadja miszerint kivánatos lenne, hogy a helybeli „Rabló" 
nevű barlang régészeti és természettudományi szempontból vizsgáltat
nék meg s e végből a kutatás eszközlése végett szakértőkből bizottság 
n~veztetnék ki, m~ly a földtani osztálylyal egyetértőleg, még ma telje
s1tené a kutatást, Jelentését annak bevégeztével beadandván. 

.A. régés~eti :isztály részéről a barlang átkutatása s megvizsgálásá
hoz Arányi LaJOS tnr., Lehoczky és Józsa András tr. kiküldetvén, 
elhatároztatott, hogy e bizottság a földtani szakosztályt is hívja fel rész
vételre s magát a fürdő igazgatóságával is tegye érintkezésbe . 

. 8. 0 r m ó s elnök. bemutatja a délm.agyarországi történelmi és régé
szeti társulat folyó évi sept. 7-én tartatott szervező közgyülésének jegy
zők?~y~ét és alapszabályait; egyuttal egyes példányokat az osztály 
tagJaI közt elosztott. 

• Örvendetes tudomásul vétetvén egy példány, az osztály részére is 
átvétetett. 

· . 9. Felolvastatott a felsömagyarhoni Muzeum-egylet kassai ideiglenes 
bizottságának levele a nagygyüléshez, melyben szellemi és anyagi támo
gatást kér. 

.A. felhívás tudomásul vétetvén, a levél pártolásra való ajánlat mel
lett, a nagygyüléshez további eljárás végett küldetni határoztatott. 

10. Ará'nyi Lajos tnr. szóval tartott előadást és értekezést a 
ném;t- ~s olaszföldi románkorú templomokról, azok épitészeti stylusá
ról es feJlődéséről s végre ezzel összeföggőleg a magyarhoui ily építmé
nyekről; szóbeli előadását érdekes rajzokkal illnstrálván. 

Az érdekes és tanulságos előadásért köszönet nyilváníttatott az 
értekezőnek. · ' 

Ezzel a szakosztály mai ülése berekesztetett ... 

Lehoczky Tivadar s. k. , 
Szentkláray Jenő, 

szakosztályi j egyzők. _ 

Orm6s Zsigmond, 
Arányi Lajos, 

szakosztályi elnökök. 
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MÁSODIK ÜLÉS. 
Sept. 18 ·án. 

1. Elnök 0 r m ó s ZsigmondJelol vastatni kívánja a ,,Rabló barlang" 
megvizsgálására tegnap kiküldött bizottság jelentését. 

Megtörténik, s a jelentés a) jegy alatt a szakosztály_ mai ülése jegy
zőkönyvéhez mellékeltetik. A dél-magyarországi barlangok tudományos 
átkutatása ajáltatik az állandó bizottság :figyelmébe, mely e tekintetben 
a m. kir. kormánynál lendíthetne valamit. 

2. Elnök felszólítja az archeologiai előadásra jelentkezett Bar b u-
1 e s z k u régészt Bukarestből, hogy előadását a szakosztály előtt tartsa 
meg. 

B a r b u 1 e s z k u igen érdekesen s a hallgatóközönség feszült figyelme 
mellett adja elő a kelta helyeket az oláhországi Kalanfileszká nevü 
jószágon Bukar est mellHt, képekben is mutatván az azokon lelt edénye
ket és obsidián eszközöket. Mire Józsa vonatkozásba hozza az oláhor
szági kelta sírokat a magyarországi szabolcsmcgyei korhányokkal. Bar
buleszkunair köszönetet szavaz a szakosztály az érdekes és tanulságos 
előadásért. 

3. Elnök szót ád Arányi Lajos egyetemi tanárnak, ki szintén 
jól sikerült képekkel magyarázza elébb a római és román stylt a külön
féle századokban, azután pedig felette vonzó előadást tart a jeruzsálemi 
Salamon-templom építési modorától s annak pazar gazdagságáról. 

Köszönettel fogadtatott. 
Az idő előrehaladván, elnök az ülést befejezettnek ny~lvánította. 

Lehoczky Tivada1', 
Szentkláray Jenő, 

szakosztályi jégyzők. 

O'rm6s Zsigmond, 
Á'f'ányi Zajos tnr„ 
szakosztályi elnökök. 

• 

·. 
Mellékletek a régészeti szakosztály jegyzőkönyveihez . 

• # 

a) A felsó·magyarhonl mozeom-egylet kerelme. „ 

Mélyen tisztelt Nagygyülés l 

Hazaszerte elismert tény az·: hogy mind a társadalmi, mind az. ipar s kivált a t.udomá
nyos téren nem lehet eléggé törekednünk arra, hogy a komoly ügyekezettel s reális átha
tottsággal biró erők egyesüljenek a nagy cél felé, mely: magyar hazánkat oly cultura-fokra 
emelni minden oldalról, hogy az europai nép-egyetem előtt tekintélye legyen s növekedjék. 
Ha azon népek között: melyek környezik méltó, sőt vezérszerepet fog vinni a tudomány 
szellemi terén - s a mellett megtartja őseitől öröklött áldozatkész jellegét, akkor jövőjét 
nem féltethetjük, s ebben rejlik megoldása - jövőnk és nemzeti létünknek. . 

Felső-Magyarország s nevezetesen Kassa városa s Abauj-megye több lelk~s fiai, ezen 
el vektöl voltak áthatva, midőn ezen folyó év el ej én .egy f e 1 s ő magyar o r sz á g1 m u z e u m 
f ö 1á11 ít_ ás át elhatározták s az előzetes lépéseket megtették. S ma már csak azon meleg 

• 

, 
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meleg reszvéttől függ az intézet jövöjeJ - melylyel azt a hazai közönség s főleg a tudo
mány képviselői fölkarolni s emelni fogják. Elismeri és tudja azt az alakító egylet, hogy 
minden magyarember büszkesége a pesti nemzeti muzeum, s távol van azon 
gondolattól, elvonni attól, oly ritkaságokat s tudományos becsü tárgyakat, melyeknek ott 
s csakis ott lehet helyük; (p. o. unicum-oknál), sőt hivatását töltendi be annak gyarapítá
sával, a mennyiben tüzetesen fog a körébe eső vidékeknek geologiai, régészeti, levéltári s 
architectonikus viszonyaival foglalkozni, azokat ismertetni, enyészettől óvni s gyüjteni: s a 
Kassa városa bőkezűsége által fölajánlott helyiségekben alapítani egy oly intézetet, 
mely a fö 1 vidék mindinkább növekedő szellemi emelkedésének, iparának s jelentőségének 
megfelelhessen. Azért is hozatik azzal egyszersmind egy ipar - m u z e u mi osztály kap
csolatba. 

Felső-Magyarország, s névszerint Kassa és vidéke, azon szerencsés helyzetben van, hogy 
az ó-kor sok maradványai kímélve maradtak akkor, midőna török-háborúk hazánk többi 
részeit feldulták. Megvannak szép régi templomaink s azoknak ékszerei, megvannak magány 
és közlevéltáraink sok érdekes még nem ismertetett okmányokkal (p. o. igen sok Arpádi
nus iratok) ; továbbá, mindenfelé nagy mennyiségben találhatók római, thrák bronzok, 
fegyvérek és sírok, melyek azon korbeliek, midőn Traján üldözése előt egész oda mene
kültek s ott megverettek. Vannak továbbá még feltöretlen ősmagyar halmaink, s legszebb 
kökorbeli (Obsidián) exemplárok találtatatnak falvakon és hegyek aljában. A Hernád 
völgye felett esö fennsík oldalában a szakadásokból, gyönyörü öslénytani darabok vétet
nek ki; - hegyeink geologikus s bányászi tekintetben a hazában kitünő helyet foglalván 
el, - a tudomány számára, még tömérdek kincseket rejtenek. 

És mindezek egy ily egylet hiányában vagy csak részben ismertetnek, vagy igen 
gyakran ideg e ne k által vétetnek meg, söt jövevények által nem egy müdarab, s eredeti 
okmány tünt el, sőt még ásatások is rendeztettek. Sok régi építmény hanyagoltatik el, 
vagy ujítatik, azzal homlokegyenest ellentétes modorban s fegyverek, érmek, sarcophagók 
s föliratok semmisülnek meg, a közöny és részvétlenség, főleg a tudatlanság miatt. Mind
e zeken segíteni, s az er~dményből egy kerek egészet alkotni, föladatául 
tüzte ki a felső- m agya.r honi m uzeum- egyl et. S noha eddig beérkezett ajándékokon 
kivül, még szerves eredményt fölmutatni nem ·bír, teljes reménye van, hogy az idővel 
méltán fog megállhatni minden hasonló tudományos gyüjtemények mellett. A mint érte
sítetünk a nemzeti muzeum igazgatósága p~rtolására számíthatunk, sőt állványokat és 
szekrényeket is nyerendünk; s még a külömböző vasuti társaságok is ez évben csekély 
árakon ajánlották fölszállítani küldeményeinket. 

. A dolog ily állásában kérettem föl az egyl~t által, mint annak ideiglenes bizottsági 
·elnöke, hogy ezen tekintetes és tudós egylet pártfogó védelmét s támogatását kérjem, s 
midőn·/. ·//.alatt ebb!'lli megbízatásomat s egyletünk tiszteletteljes üdvözletét ide mellékelném, 
ezen kérelmet jelen soraimmal teljesítem, hogy azt a szakosztályok is figyelembe venni 
kegyeskedjenek. -

Alá.zatos "kérelmem tehá.t az: méltóztassanak fölhívni minden hazai analog célu társu
latokat és egyéneket, hogy egyletünkkel összeköttetésbe lépni szíveskedjenek, s részint 
lehető szellemi támogatás, továbbá du p 1um0 k kicserélése által -- célunk elérésében, 
mely: hazait u dom ányo s fej 1 ő dé sün k előmozdítása, segédkezeket nyujtani mél-
tóztassanak. . 

Az egylet még primitiv állapotba-µ levén, csak ezen soraimban teljesítem küldetése· 
met, azon reményben hogy jövőben, talán már érdekes tapasztalások vázlatával szolgál
hatunk. 

Közleményeket és küldeményeket a~ egy 1 e t titkár a Ló o sz József tanács no k 
u r által Kas s á n fogadand el az egylet. 

• 
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.. ~?lkérve teh~t a Nagyrabecsüt tudós egylet, s az irodalom képviselőinek pártfogását 
s ugyunk elömozd1tását maradok 

a .Tekintetes Nagygyülés 

Herkules-fürdő, 1872. sept. 15-én. 
alázatos szolgája 

Bárczay Ödön, 
a fels~-magya~·honi muzeum ideiglenes 

b1zottság1 elnöke s küldöttje. 

b) A rabló-barlang átkntatása -s megvizsgálására kikilldött bizottság jelentése. 

Tekintetes régészeti szakosztály! 

. .. A mehádi~i ugynevezett „rab~ó-barlang"-nak régészeti szempontból való átkutatására 
k1kuldetvén, a JObb ágból balra ny1ló nagy üreg korhany rétegében mely helyen kint 3 láb 
másutt csak pár hüvelyk_ vastagságu, számos cserépedény darab~kat találtunk, melyek 
nagy részb~n korongon, kis részben szabad kézzel készültek. Találtunk különböző csont
darabokat Is, melyek azonban semmi ös jelleget nem mutatnak. 
. A korhany réteg alatt conglomerat réteg van csepkő alapanyaggal, ezen rétegben 
IS találtunk beforradt cserépdarabokat. 

Azon hely~n t. i. a terem közepén eze"n réteg vastagsága mintegy egy lábnyi. 
Ez alatt" földdel veg>:es ködarabkákból álló réteg van, melybe a conglomerátori áttört 

lyuk csekély át.mérete miatt csak mintegy egy lábnyira hatolhattunk és ebben ö.slénytani 
valamint régészeti leletekre nem akadtunk. ' ' 

„ Ezen kuta~á~. cs~k n~gyobb m_érvü munka után lenne alaposnak mondható, mely a 
szukre. szabott ido miatt Jelenleg k1vitetetlen. 

. Mmtán ös~énytani leletekre több~1yire csak_ is a csepkőréteg alatt akadni; ezen réteget 
pe_d1g á.~ nem VJZsgálhattuk: nem tartJuk valoszrnűtlennek miszerint tüzetes, de egyszers
mrnd koltséges kutatás kivánt eredményre VC?zethet. 

Herkules-fürdő, octóber 18-án 1872. 

J6zsa András tr., 
mint küldöttségi ta.g. 

,\[agyar Orvosok és Terméazetvizsg. l\fonkál:<lui . 

Arányi Lajos tnr., 
mint küldöttségi elnök. 

r 
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g) 

A gazdasági, állatgyógyá zati é müip ri z ko. zt ly jegyzőkönyve. 

pt. 17-én. 

Tudomá ul vétetik. 
4) Bejelenti végül az elnök, hogy délut n (i ept. 17- n) 

két nép zerü előadás történik, é pedig az 1 ö 11 un k an 
„A mehádiai gyógyforrásokról", - a má odik 1 z ny ( r 
~ános) által, „A török szokásokról. 

5) Előre bejelentett értekezletek nem lévén felkéri az eln„k , zak
. ü~~st misze.rin~ valamely a szakba vágó érdeke tárgyr 1 , rki e ltal 

kozhasznu mditványok vagy tapasztalati értekezle k történnén k. 
6) E!nök felhiv~sára Orm? s Jáno az ü zög elterj é röl nnek 

kártételeiről értekezik, - kéri egyszersmind a zakgyül t mi zerint 
a ?ezáró nagygyülésen indít~ány tétetnék egy pályadíj kitüz~ r , hogy 
mi módon lehetne meggátolm az ü zögö ödé t a gabonan müek termelé
sénél (akár ó~~zer, a.ká~ a müvelé i eljárá által). Egyid jül g zintén e 
tá,rgyban, elnok ur rnditványozza, hogy a berek ztö nagyg ülé által 
-keretnék f~l a nagyméltó águ m. kir. földmivelé i mini zterium hogy 
a fenn emhtett káros ~s.zögösödés meggátlá a céljából rendelné 1 vagy 
h~vná fel a gazdasági mtézeteket, mi zerint az említ tt e lhoz ezetö 
k~.s~: le~ek tétetnének. A.z eredmény pedig közöltetnék a földmívelő 
k?zonséggel,. a gazdaság,1 egyesületek, gazdá zati irányu közlönyök é 
neplapok (mmt a néptamtók lapja) utj án. 

elnöknek, és 

é 0 r m o s János 
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Ez indítványoknak a bezáró közgyülés elé terjesztése egyhangulag 
elhatároztatott. 

7) Az üszögösödés, s ennek meggátlásáról folytatólag Torkos Pál 
(mint grf. Károlyi gazdatisztje) több évi saját tapasztalatai folytán 
(eddigelé mint legjobb óvszert), a vető magvak pácolását ajánlja. Hajnik 
János pedig ismerteti az üszögösödést elősegítő okokat. 

8) Kár mán József értekezik hazánk birtokosainak gazdászatában 
behozandó célszerűbb rendezésekről, különösen pedig a tágositásról; -
melyet kiválólag ajánl a szakülés figyelmébe, s kéri némi módosítással 
tavalyi indítványát (indítványa commassatió tárgyában), a bezaró nagy
gyülés elé ajánlólag terjeszteni, mely azt kérvényileg a nagyméltóságú 
m. kir. földmivelési miniszteriumhoz felterjesztené, hol törvényjavaslat 
készítetnék az országgyülés elé, oly . irányban miszerint a tagosztály 
mindenütt az országban, a hol a kormány közegei által hivatalosan 
vitetnék keresztül. 

Az indítvány helyeslőleg elfogadtatott. 
9) Ormos János értekezik a tagosítás hasznairól s egyszersmind 

fejtegeti az okokat, melyek miatt sokan oly annyira ellene vannak. 
10) Balázs Árpád elősorolja nézeteit tagosítás tekintetében s jónak 

látja miszerint Erdélyre nézve külön tagosítási eljárás létesítetnék, 
miután ottan egészen más körülmények vannak. 

11) Hajnik János szép tapasztalatait sorolja elő, melyetkülföldöni 
utaztában látott s tanulságos összehasonlításokat tett hazánk s a .kü~föld 
között, kimutatva mindenütt gazdászati rendszerünk egyes hibáit, s 
különösen kívánatossá teszi miszerint minél többen ifJ·aink közül men-

' ' k nének ki külföldre tapasztalat szerzés végett. Végül különösen hazan -
ban a nagyobbfokú népnevelés előmozdítását óhajtandónak vél~. 

12) Ká rm án József indítyányozza a f~ldmiv_elök sz;llem1 előhala
dottsága céljából, a községi könyvtárak mielőbbi felálhtását, toyábbá 
egy népszerű és olcsó gazdászati lap kiadatását a kormány által, még 
pedig több nyelven. Végre a gazdászatban az oly g

1

yakran tapasztalható 
pénzszükség tekintetében, ha a kormány felszólhtaná a h~tóságokat, 
miszerint ezek a népbankok kel~tkezését elősegít_enék. . 

13) B a 1 á zs Árpád az elébbi tárgyhoz szólva ~lk~lmasabbnak. vélt 
a jó irányú és tartalmú naptárak többféle ~yelvem kiadatás~t~. ~mt a 
lapokat, melyet nem kisérhetnek földm1velőmk :figyelemmel kulonosen a 
nyári dolog időkben. 

Földmivelöink szellemi mivelődésének előmozdítása tekintetéből 
egyhangúlag határoztatott: miszerint egy jó irányú ~s ta~·talm~ .?a.~dá
szati naptár (mely már ugyan a kormány álta~ kiada.t1k),„ kul~nose~ 
pedig lap kiadására kéretnek fel a nagyméltósá~u m. kir .. foldm1velés1 
miniszterium a bezáró nagygyülés által. És ped1g hogy mJnd a naptár 
mind a lap az állam által nyomattatnék többféle ny~lven s a l e~etö leg
olcsóbban állítatnék ki - szállítási költségek kimélése tekmtetéböl 

, _pedig más lapokkal (p. o. 'a Budapesti közlönynyel) egyidejüleg küldetnék 
az illető helyekre. 

Több tárgy nem fordulván elő, elnök az ülést 11 óra után bezárta. 

Vi6la Kálmán, Döry Elek, Begovc$evits Károly, Kármán József, Szab6 Alajos tr., 
elnök. 

jegyző. szakosztályi tagok. 
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II. 

A magya1· orvosok és természetvizsgálók 1872-iki sept. 18-án a mehádiai Her
kules-fürdőben tartott XVI-ik nagygyülése 2-ik közülésének jegyzőkönyve. 

Elnök: Kubinyi Ágoston. 
Alelnökök : Ró zs a y Jó z s e f tr. és Szabó Jó z s e f tnr. 
Titkárok: Chyzer Kornél tr., Hamary Dániel tr., Horváth György tr. és 

M u n k M a n ó tr. 

XXIII. Elnök szívélyesen üdvözli a nagygyülés tagjait s. egyszers
mind kijelenti, miszerint ezen közülésen két tá1:gy le~z föképp e~rntézendő ; 
_ egyik: az első köz ülés j egyzőkönyvének h1teles1tése; I?ás~k: Szab 6 
József alelnök - a kiküldött bizottság által módosított mditványának 
tárgyalása, mely után a közülést megnyi~ottnak nyilvánítja. 

Tudomásul vétetik. 
XXIV. Chyzer Kornél titkár fölolvassa a sept. 16-iki megnyitó 

közülés jegyzőkönyvét, melyből a babonáról szólló pályakérdés ügyének 
megemlítése kimaradván, . . . 

azt a közülés még beJegyeztetm meghagyá, s igy a jegyzőkönyv 
egész terjedelmében helyeseltetvén, helyben hagyatott és hitelesitetett. 

. XXV. Elnök jelenti, hogy a babona ártalmasságát ~imutató munka 
szerkesztésére és dijazására szolgáló pályadíj összegyüJtésével a meg
nyító közülésen Batiz fa 1 v y Samu tr. bizatván meg, nevezett tagtár
sunkat felkéri sziveskednék a gyüjtés eddigi eredményéről jelentést 
tenni. 

Batizfalvy tr. jelenti, hogy alig egy napi gyüjtés által sikerült 
neki, a nagygyülés színhelyén, a kitüzött pályakérdésre 350 frtot össze
gyüjteni. 

Tagtársunknak ezen sikeres fáradozása köszönettel fogadtatott. 
. XXVI. Az idei na.gyg.Jülési emlékről is levén szó, elnök megjegyzi 

hogy erre nézve a régészeti szakosztály véleménye bevárandó. 
Hel yeslőleg tudomásul vétetett. 

XXVII. Kátai Gábor tr. felolvassa a m. orvosok és természetvizs
gálók mehádiai Her kules-fürdöben taTtott XVI-ik nagygyülésének egyes 
szakosztályai által a nagygyülés ügyrendében a határozati tárgyalásokat 
illető indítvány megvitatására a megnyitó közgyülésből kiküldött bizott-
mány megállapodásának jegyzökönyvét, mire -

Elnök a tanácskozmány célját röviden előadván, jegyzőt hija fe), ki 
is Szabó József alelnöknek f. é. juliushó 21-én kelt s az áll. kp. választ
mány által kinyomatott indítványát egész terjedelmében felolvassa. 
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Erre az indítvány érdemleges, beható és terjedelmes tárgyalás alá 
vétetett, s miután többen nézetüket s véleményüket terjedelmesen kifej
tették, az indítvány - az orvosi szakosztály által elfogadott P o o r-féle 
- és a tan:icskozmány folyamában Kátai által tett módositvány mellett 
a következö alakban fogadtatott el, és határoztatott a közgyülés elé ter
jesztetni: 

Minden szakosztály a mint megalakul, egyszersmind képezi a részt
vevö szakemberekből a szakválasztmányt, melyben az elnök a titkárok
kal együtt vezeti az osztály mindennemü kezelési ügyét. A szakülés 
kezdete elött egy órával mindennap összejő, szükséghez képest más~or 
is. Meghatározza az elöadási tárgyak sorát., ismeretlenek értekezéseiröl 
előbb ertesíteti magát. Határoz titkos szavazattal a fölött is, hogy 
valamely felovasott értekezés az évkönyvbe fölvétessék-e s mi módon, 
egészen-e vagy kivonatban? Megalakulás után már a elsö napon összeül, 
és az azon napi ülés rendéröl tanácskozik. . 

A közülési tárgyak feletti intézkedésre egy közülési választmány 
alakítatik, mely a szakosztályok választmányaiból, a nagygyülés tiszt
visclöiböl, ezenkívül - a mennyiben jelen volnának - a m1;1l_t nagy
gyülések tisztviselöiböl s az állandó középponti választmány tagJaiból áll. 

Ezeken kívül ugy a szakosztályokhoz, mint a közülési választmány
hoz~ minden egyes tárgyra, tagokul ad hoc kinevezhető~ az elnök. ált

1

al 
azok, kiknek jelenléte a tárgyalás folyamatára előnyös; ilyenek: .az mdit
ványozók, vagy az egyes fennforgó kérdésekben különösebb táJékozott
sággal biró egyének. 

Az elöadott módozatok szerint: 
1) Minden szakember székkel és szavazattal bíró tagja mind a szak

osztályi mind a közülési választmánynak. 
2) Szakemberekül tekintetnek; a tudorok, tanárok, gyógyszerés~ek, 

sebészmesterek írók, lelkészek, mérnökök, állatorvosok, gazdák s mmd
azok, kik szaki'náikban nyilvános értekezés, tudományos anyaggyüjtés, 
vagy egyéb közhasznu szolgálatok · által magukat kitüntették:. 

3) A szakosztályok és közülési választmányok ülései nyilvánosak. 
Ezen választmányok müködési módja a következő leend: . 
Minden a kezelésre vonatkozó indítvány a szaküléseken. tétetik, és 

pedig írásban, s az vagy csak azon szakosztályra vonat~oz1k vagy az 
egész nagygyülésre. Az első esetben csak a szakosz~ályi választmány 
tárgyalja, s az eredményröl a tárgy természete szermt a szakosztályt 
tudósítja. . 

Ha az indítvány az egész nagygyülésre vonatkoznék, akk~~ a ~~gy
gyülési elnökséggel közli a szakosztályi elnökség, és a nagygyulési ugy
vivök azt a közülési választmány elött tüzik ki tárgyalás~a, vagy ?a 
jónak látják, előbb az egyes szakosztályi választmányokhoz is áttehetik , 
s azután vehetik elő a közülési választmányban. 

A közülési választmány föteendöi : 
a) A pénztári számadás megvizsgáltatása, s arról a jelentésnek 

tudomásul vétele. 
b) A költség megállapítása a tiszteletdíjakat s munkálatokat illetőleg. 
e) A közülési jegyzőkönyvek hitelesítése. . 
d) Javaslat a nagygyülés jövö helye s személyzete iránt. 
e) Általános ér,dekü indítványok tárgyalása. : . . 
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Ezen fontos javaslathoz többen szóltak. Először is Nagy István 
azt igyekvék bebizonyítani, miszerint a nagygyülés tagjainak sarkalatos 
joga semmisítetnék meg a javaslat elfogadása által, minthogy a tagok 
választási joga forog kérdésben; továbbá olvassa a javaslat egy részét, 
melyre azt mondja, hogy sokat bizonyít, és mégis semmit sem bizonyít, 
hibás, concret eseteket nem hozott fel indítványozó, melyek javaslatát 
igazolnák, s szerinte pedig csak ekkor volna ok az alapszabályok vál
toztatására, s kérdi, valjon az eddigi alapszabályok nyomán, hibásan 
voltak-e a nagygyülések helyei és tisztviselői megválasztva? Szóval 
Nagy István sem okát, sem alapját sem incidensét nem látja az eddigi . 
alapszabályok módosításának, - azért azt mellőzendőnek nyilvánítja. 

Halász Géza tr. nem hiszi károsnak e javaslat elfogadását, -
annak nyomán a választmány összeállítása igenis liheralis ...;._. ugymond 
- mert minden szakember tagja lehet, sőt lesz, s nem a mult de a jövendő 
által van elfogadása indokolva. Ezután még többen szóllottak a módo
sított javaslat mellett, - majd a határozat kimondása előtt Nagy István 
az alapszabályokra utalva, titkos szavazás által kéri az ügyet eldöntetni, 
mi megtörténvén 

Szabó J 6 zs e f alelnöknek a bizottság által a fönnebbi szövege
zés szerint módosított indítványa 73 szóval, 12 ellenében fogadtatott el. 

XXVIII. Halász Géza tr. indítványozza, hogy Szabó József tnr. 
mutatná be itt le-vő geologiai gyüjteményét, s egyszersmind népszerű 
előadást tartana, - melyre elnök és az illető tanár kijelentik, hogy az 
ásványtani szakosztályban készséggel tart előadást, melynek folytatását 
Ribáry tágtárs eszközlendi külön órákban. 

Örvendetes tudomásul vétetett. 
XXIX. Olvastatott Tatarczy Károlynak a Herkules-fürdő derék 

bérlőjének szivélyes levele, melyben a nagygyülésnek forró köszönetet 
mond, s egyszersmind nyilvánítja, hogy örök emlékeinek legszebbike 
gyanánt őrzendi a magyar orvosok és természetvizsgálók itteni idözésé
nek kedves napjait. 

A levél rokonszenves sorai lelkes éljenekkel fogadtattak. 
XXX. Elnök jelenti végül, hogy a nagygyülés tisztviselösége az ő 

vezetése mellett tisztelgő s egyszersmind bucsu-látogatást tett mind a 
derék térparancsnok Ro t tár cs. kir. alezredes, - mind a kitünő szíves
séget tanusító fürdőbérlö Tatarczy, - mind a jelesen közremüködő 
cs. kir. hadseregi ezredorvos Munk tr.-nál, s egyszersmind indítványozza, 
hogy a derék fürdöbérlőnek jegyzőkönyvileg is - és jegyzőkönyvi 
kivonatban is - nyilvánitsuk hazafias magatartásáért köszönetünket, 

mi egyhangulag elfogadtatott. 

Kelt a mehádiai Herkules-fürdőben 1872-ik évi sept. 18-án. 

Jegzette: Dr. Hamary Dániel, m. k. 
titkár. 

Dr. Horváth György, m. k. 
titkár. 

Dr. Munk Man6, m. k. 
titkár. 

Dr. Chyzer Kornéi, m. k. 
titkár. 

/ 

Kubinyi Ágoston, m. k. 
elnök. 

Dr. Szab6 J6zsef, m. k. 
alelnök. 

Dr. R6zsay J6zsef, m. k. 
alelnök. 

• 

·, 

• 

• MELLÉKLETEK 
a második közülés jegyzőkönyvéhez. 

A magyar orvosok és természetviz!!gálók Derkules-fürdöben tartott XVI-ik nagygyfiiéqének egyes szakosz· 
tályai altal nagygyülés ügyrendében a határozati tárgyalásokat illetö Indítvány megvitatására a megnyitó 

közgyülésböl kiküldött bizottmány megállapodásának jegyzökönyve. 

Kubinyi Ágoston Ö méltósága elnöklete mellett jelen voltak: · 
1) Az orvosi szakosztály részéről: Dr. Halász Géza napi elnök, Györky Lajos tr. Otro

bán Nándor tr. jegyzők; Barbás József, Darányi J áoos, Kiss Antal ttrok bizottmányi tagok. 
2) A társadalmi szakosztály rész~_ről :· Vadnai Károly elnök; Toldy István, Dux Adolf, 

Vilim János, Csiky Kálmán, Bártfay Odön bizottmányi tagok. 
3) Az állattani szakosztály részéről: Frivaldszky János elnök; Horváth Géza jegyző; 

Xantus János, Böck György tr., gr. Kornis Emil bizottmányi tagok. 
4) Az ásvány földtani szakosztály részéről: Hantken Miksa elnök, Rózsnyai Má.tyás, 

Bernáth József jegyzők; Ribári István, Jármay Gusztáv, Nagy Soma, Tóth Ágoston bizott
mányi tagok. 

5) Természettani szakosztály részéröl: Di'. Montedégói A: Fere~c el~ök; VollY. István, 
Sivampe] József titkárok; Jedlik Ányos, Somogyi Rudolf, Dier LaJOS b1zottmány1 tagok. 

6) A régészeti szakosztály részéről: Ormós Zsigmond elnök, Szentklára7 Jenő é~ 
Lehóczky Tivadar jegyzők; Csajághy Károly, Nagy István, Józsa András tr. b1zottmány1 
tagok. . _ 

7) Gazdászati szakosztály részéről: Sza.b_ó Alajos tr. elnök, Viola Kálmán, Balázs 
Árpád, Hajnik János, Ormós János, bizottmányi tagok. _ 

8) A nagygyülés tisztviselői u. m. Kubinyi Ágoston elnök, Rózsay József tr :' Szabó 
József tnr . alelnökök, Chyzer Kornél, Hamary Dániel, Horváth Gyö:gy, Mu~k Ma;nótitkárok. 

S végül 9-szer az állandó központi választmánynak számos J~lenlevö ta~Ja. . . 
Elnök atanácskozmány célját röviden előadván jegyzőül Kátai Gábort h1vta fel, ki is 

a Dr. Szabó József, e. i. alelnök és egyetemi tanár f. évi jul. 21-én kelt s az állandó 
központi választmány által kinyomatott indítványát egész terjedelmében felolvasá. . 

Erre !1Z indítvány érdemleges, beható és terjedelmes tárgyalás alá ~étetett, s mmtán 
Kubinyi Agoston, Halász Géza, Szabó József, Poor Imre, Montedégó1 Alber~ Ferencz, 
Sztupa György, Szabó Alajos, Rózsay József, Vadnai Károly, Nagy István, Kiss Ant~~' 
Kátai Gábor, Xantus János, Rózsnyai Mátyás, Frivaldszky János, Ottrobán Nándor nézetu
ket s véleményüket terjedelmesen kifejtették, az indítvány az orvosi szakos~tály által .~Ifo
gadott P o o r-féle és a tanácskozmány folyamában Kátai által tett m~~os1~.v~nyok ko.zzé
iktatása mellett a következő alakban fogadtatott el és határoztatott a kozgyules elé terJesz
tetni: 
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Minden szakosztály, a mint megalakul, egyszersmind képezi a résztvevő szakembe
rekkel a szakválasztmányt, melyben az elnök a titkárokkal együtt vezeti az osztály minden
nemü kezelési ~gyét. A szakülés kezdete előtt egy órával mindennap összejön, szükséghez 
képest máskor is. Meghatározza az előadási tárgyak sorát, ismeretlenek értekezéseiről előbb 
értesíteti magát. Határoz titkos szavazással a fölött is, hogy valamely felolva.sott érteke
zés az évkönyvbe felvétessék-e s mi módon, egészen-e vagy kivonatban? Megalakulás után 
már az első napon összeül, és az azon napi ülés rendéről tanácskozik. 

A közülési tárgyak feletti intézkedésre egy közülési választmány alakítatik, mely a 
szakosztályok választmányaiból, a nagygyülés tisztviselőiből, ezenkívül - a mennyire jelen 
volnának - a mult nagygyülések tisztviselőiből s az állandó középponti választmány tag
jaiból áll. 

Ezeken kívül ugj a szakosztályhoz mint a közülési válllsztmányhoz minden egyes 
tárgyra tagokul ad hoc kinevezhetők az elnök által azok, kiknek jelenléte a tárgyalás folya
matára előnyös; ilyenek az indítványozók vagy az egyes fennforgó kérdésekben különösebb 
tájékozottsággal biró egyének. 

A fenntebb előadott módozatok szerint: 
1) Minden szakember székkel és szavazattal bíró tagja mind a szakosztályi mind a 

közülési választmánynak. 
2) Szakemberekül tekintetnek a tudorok, tanárok, gyógyszerészek, sebészmesterek, irók, 

lelkészek, mérnökök, állatorvosok, gazdák s mindazok, kik szakmáikban nyilvános értekezés, 
tudományos anyaggyüjtés vagy .egyéb közbasznu szolgálatok által magukat kitüntették. 

3) A szakosztályi és közi.ilési választmányok ülései nyilvánosak. 
Ezen válastmányok működési módja e. következő leend: . 
Minden, a kezelésre vonatkozó indítvány a szaküléseken tétetik és pedig írásban, s az 

vagy csak azon szakosztályra vonatkozik, vagy az egész nagygyülésre. Az első esetben csak 
a szakosztályi választmány tárgvalja 'S az eredményről a tárgy természete szerint a szak-
osztályt tudósítja. ~ 

Ha az indítvány az egész nagygyülésTe vonatkoznék, akkor a nagygyülési elnökséggel 
közli a szakosztályi elnökség, és a nagygyülési ügyvivők azt a közülési választmány előtt 
tüzik ki tárgyalásra, vagy ha jónak látják, előbb az egyes szakosztályi választmányokhoz 
is áttehetik s azután vehetik elő a közülési választmányban. 

A közülési választmány föteendői: 
a) A pénztári számadás megvizsgáltatá.sa s arról a jelentés tudomásul vétele. 
b) A költség megállapítása a tiszteletdíjakat s a munkálatokat illetőleg. 
c) A közülési jegyzőkö.nyvek hitelesítése. 
d) Javaslat a nagygyülés jövő helye és személyzete iránt. 
e) Átalános érdekü indítványok tárgyalása. 

Kelt Herkules-fürdőben, 1872. évi sept. 19-én. 

Kátai Gábor tr., 
bizottmányi jegyző. 

Nagy István, Dier Lajos, Montedég6i Albert Fe1·enc tr., 
· Poor Imre tr., Szab6 Alajos tr., 

bizottmányi tagok. 

Kubinyi .Ágoston; 
elnök. 

R6zsay J6zsef, 
alelnök. 

Szab6 J6zsef tr., 
alelnök. 

• 
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Tatarczy Károly bérlö iidvözlö levele. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XVI-ik nagygyüléseElnökségéhez. 
' 

Szives iátogatásukért fogadják a m. orv?sok 
1

és term~szet;rizs~áló~, leghálásabb kös~ö -
netem kifejezése mellett részemről azon b1ztositást, m1szermt Ittem mulatásuk egy1 ke 
leend éltem legszebb emlékeinek. 

Herkules-fürdő 1872. sept. 18-án. 
Tatarczy Károly, 

bérlő. 

A. magyar 01·vosok és természetvizsgálók X VI-ik nagygyülésének 1872. september 
20-án reagel 9 órako1· He1·ku1es-fürdőben a gyógycsa1·nok nagytermében tartott 

• e zál·gyülés előrajza. 

1. A f. hó 18-iki nagygyülés jegyzőkönyvének hitelesítése. 
2. A szakgyülések jegyzőkönyv tudósításai. . 
3. A pénztár megvizsgálására küldött bizottság Jelentése. 
4. A felállítandó emlék ügye. . , 
5. A zárülés jegyzőkönyvének Pesten történendö h1teles1tésére bizottság kiküldése. 
6. Indítványok. 
7. Jövő évi gyülhely s tisztikar megválasztása. 
8. Elnöki zárbeszéd. 

• 

11 
Magyar Orvosok és T1>rmészetvizsg. Mimkálat"i. .. 

' ' 

• 
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A magyar 01·vosok és természetvizsgálók 1872. sept. hó 20-án a mehádiai Her
kules-f'ü1·dőben ta1·tott XVI-ik nagygyUlése bezáró (3-i11) közUlésének jegyző

könyve. 

Elnök: Kubinyi Águston. 
Alelnökök: Ró z s a y József tr. és S z a b ó Jó z s e f tnr. · 
Titkárok: Chyzer Kor né 1 tr., Hamary Dáni e 1 tr., H o r·v át h György tr. és 

M un k Manó tr. 
XXXI. Elnök üdvözölvén a nagygyülés szép számmal összejött 

tagjait, a közülést megnyitottnak nyilvánítja. _ 
XXXII. Hamary Dániel tr. titkár felolvassa a sept. 18-án tartott 

2-ik közülés jegyzőkönyvét, 
· mi egész terjedelmében helybenhagyatott ~ hitelesítetett. 

XXXIII. Chyzer Kornél tr. olvassa a szakos~tályok által beter
jesztett jelentéseket, és az elfogadás végett ajánlott indítványokat. Ezek 
a következők: 

1. Az orvos-sebészi és élet- bonctani szakosztály beterjeszti: 
a) A sept. 18-án tartott 2-ik szakülésböl a gömör-kishontmegyei 

orvos-gyógyszerész-egylet által a magyarhoni országos orvosi társulat 
tárgyában kidolgozott alapszabályi tervezetet. 

b) A sept. 19-én tartott 3-ik ülésből a borsodmegyei orvos-gyógy
szerész egylet indítványát a törvényszéki orvoso.k rendszeresítése s a 
közegészségügynek a kormány általi nagyobb :figyelembe vétele tár
gyában. 

e) Ha 1 ász Géza tr. pestvárosi tiszti főorvos indítványát a tehén
bimlő oltó-intézet felállításának és a himlőoltás kötelezettségének tör
vény által leendő eszközlése iránt. 

d) P o o r Imre tr.-nak az oltás ügy hazánkbani állapotának, s a 
himlőoltás kérdésének általában, a jövő _ évi nagygyülés tárgyai közé 
leendő felvétetése érdekében tett indít:rányát. 

Mindezen tárgyakat azon tiszteletteljes kéréssel terjeszti a nevezett 
szakosztály a közülés elé, miszerint azokat a tov{tbbi kezelés s kivitel 
végett az illandó központi választmányhoz áttegye. 

Mindezen beterjesztések elfogadtattak, s az áll. kp. választmány 
e béterjesztvények értelmében leendő eljárásra felhivatik. 

2. Az ásvány-, föld- és vegytani szakosztály sept. 19-én tartott 
i.i.léséböl Poor Imre tr. -nak a budai sósforrások erdekében tett abbeli 
indítvinyát pártolólag t erjeszti a közülés elé, hogy a szakosztály s az 
áll. kp. választmány oda működjék, miszerint mind a m. kir. kormány, 
mind B u d a város hatósága, részint célszerü csatornázás, részint a sár
gödrök távoltartására tán legcélszerübb hordórendszer behozatala által 
e sósvizek eddigi gyógyerejét és Uj-Buda egész vidékének egészséges 
levegöjét továbbra is biztosítsa. 

· A közülés e fontos indítvány értelmében leendő eljárással a kp. 
választmányt b;zz3:- meg. 

3. A gazdasági szakosztály következő indítványokat terjeszt párto
lólag a zárülés elé : 

.. 
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a) Ormos ,János indítványát, mely szerint egy P.ályadíj titzetnék . 
ki a kormány :iltal arra, hogy mimódon lehetne meggátolni ::i,z üszögö
södést a gabonanemüek termelésénél (akár óvszer akár müvelési eljá
rás által). 

b) Szabó Alajos tr. indítványozza, kéretnék fel a nm. m. kir föld
mivelési miniszterium, hogy a fentemlített káros üszögösödés meggát
lása céljából rendelné el; vagy híná fel a gazdasági intézeteket, miszerint 
az említett célhoz vezető kísérletek tétetnének. - Az eredmény pedig 
közöltetnék a földmivelö közönséggel, gazdasági egyesületek, gazdászati 
irányu közlönyök s néplapok (mint a néptanítók lapja) utján. 

c) Kár mán József kérelme, mely szerint a tagosításról szóll.9 tavali 
indítványa némi módosítással a nm. · rn. ·kir. földmivelési ministerium
hoz, hol törvényjavaslat készítetnék az országgyülés elé adandó, oly 
irányban, hogy a tagosztály mindenütt, az egész országban, hol a körül
mények és viszonyok megengedik, a kormány közegei által hivatalból 
vitetnék keresztül. 

d) A szakosztály egyhangulag indítványozza, hogy a nm. m. kir. 
földmivelési miniszterium kéretnék fel egy olcsó s több nyelven megje
lenendő jó irányu gazd-ászati szaklap kiadására államköltségen, s szállí
tási költségek kímélése tekintetében pedig más lapokkal (pl. a Bnda
pesti közlönynyel egyidejüleg küldetnék az illető helyekre. 

Ez indítványok értelmébeni eljárásra a központi választmány meg -
kerestetik. 

4. A társadalmi szakosztály következő, tetszéssel fogadott indítvá
nyokat terjeszt a közülés elé pártolólag: 

a) Kubinyi Ágoston a magyarországi cigányok polgárosítása 
érdekében indítványozza, szóllítassék fel a 11agygyülés, híná fel egy 
feliratban a ministerium :figyelmét a cigányok polgárosítása ügyére, s 
kérné fel a kereskedelmi miniszteriumot, hogy a cigányokról össze~llított 
vagy összeállítandó statisztikai adatokat, különös tekintettel az egyesek 
foglalkozási nemeire, a társulat rendelkezésére bocsá.ssa. 

b) Ugyanaz indítványozza, a hazai fürdök emelése végett ~éressék 
fel a belügyministerium, egy fürdő-egészség-rendőri szabályzat kidolgoz-
tatása s életbeléptetésére; s végre , , 

c) Ugyanaz indítványozza, hogy az áll. kp. választmány bizassek 
meg lépéseket tenni egy fürdö-congressus összehívására, melybe~ a.~· 
kir. ministeri közegészségi osztály, az áll. kp. választmány orvos-tagJa1, 
fürdő . orvosok, fürdöbirtokosok, vegyészek és más szakértő fürdő-barátok 
résztvennének. 

Mely korszerü s általános tetszé,:;sel fogadott _in~ítványokat a köz
gyülés magáévá tevén, határozta, hogy a két éls.ö md1tvány_ sze_lle1;1ében 
működni az áll. kp. választmány utasítassék ;_ a, harmadik mdit_ván)'.' 
értelmében pedig hathatós lépések tevésére mditványozó K u b 1ny1 
Ágoston közhelyesléssel felkéretik. 

5. Az állat- s nö'vénytani szakosztály jelenti, miszerint a magyar
honi föld társulat tiszteletbeli elnökének Kubinyi Ferencnek a nagy
gyüléshez_intézett, azon kér elmet tartalmazó felhívást tette át az os~ 
tályhoz, hogy ez neki a jövő évi bécsi kiállításra előkészített mun_káJa 
számára nehány nevezetesebb hazai emlősre , - minök a hód, vidra, 
i;nagyar ló, Cervus megaceros, Capra Ibex, bölény, zerge, morga, ~rge s 

11* 

.. ~ 
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fogas vakony (spilax typhlus) vonatkozó jellemzetes adatokat szol-
gáltatni szíveskedjék. 

);.. -szakosztály e kérele;n ~eljesitésére szives készséggel vállalkozott, 
~ ~ k1yánt adat?knak .Kubrny1 Ferenc urral leendő közlésére egyes tag
Ja1t kerte fel'.mlf~ F1:1valdszky János s Boek György tr. azonnal 
vá~~alkoztak is. AJ~TilJa azonb~n a szakos.ztály az illetőnek , hogy ezen
felul hason felszóhtást a hazai lapok utJi'm is eszközöljön, s e tekintet
ben a nagyszebeni természettudományi társulathoz fordulni ne terhel
tessék. Mintho~y pedig a feltett kérdések némelyike már kihalt álla
tokra vonatkozik, célszerü voln a ásvány és földtani szakférfiak tapasz
talatait is kikérni . 

Szives tudomásul vétetett, s egyuttal az elnökség megbizatik a 
szakosztály készséges vállalkozásáról s tanácsról Kubinyi Ferencet 
hivatalosan értesíteni. · 

6. A természettani szakosztály Somogy i Rudolfnak a szakosz
tályban tett abbeli indítványát pártolólag terjeszti elő, hogy kerestessék 
meg a kp. választmány, miszerint az irattárban letett, s mindez ideig 
fel nem ~asz.nált m~szó-gyüjteményt a természettudományi társulatnak 
áte11gedm sziveskedJék a végböl, hogy az a mérnök-egyletet egy tervezett 
teljes ?1Üsz6tár kiadásában támogathassa. 

Elfogadtatik, s a létező müszógy itjtemény a kivánt célra visszavá-
rólag kiadatni határoztatott. · 

. 7._Az a~cheologiai szakosztályra vonatkozólag Chyzer tr. előadó 
titkár Je~ent1, hogy a nevezett szakosztály részéről, daczára a felszólí
tásnak, J egyzőkönyv nem érkezett be, sem pedig beterjesztés nem tör
tént. 

!1- ~: á ~ y i ~ajos tr. ~rre vonatkozólag jelenti, hogy a jegyzőkönyvek 
s a kiku~dott bizottság Jelentése a~ért nem adattak be a t itkárságnál, 
mert .az i!letők előbb elutaztak, mrntsem hogy azt elkészíthették volna, 
de ő igéri, hogy Pestre érve, azokat megszerezvén a gyülés központi 
titk#ának kézbesíteni fogja. ' 

Róz~ay József tr. alelnök :figyelmeztet az ily .eljárás káros követ
kezmémyei~e, különöse? ~z év.könyv sze.rkesztésére nézve; s az alapsza
bályokra h1vatko~va ~Jbol figyelmezteti a szakosztályokat, hogy az ily 
rendetlenségek kikerulése végett, a szakjegyzöket nagyobb fiO'yelemmel 
válaszszák meg. b 

Xantus J áno·s sokkal komolyabbnak tekinti a dolgot, mintsem 
h?gy a szak~sztály elnökének ígéretében s Rózsay alelnök fi~yelmezte
tesében ;rnegny'..lgvást találna a jövőre hasonló mulasztások kikerülése 
végett. Ö .komoly megrovásra méltónak tartja e szakosztályi jegyzők ily 
hanyag e1Járását s mulasztását, - mer t ha valaki a közbizalomnak nem 
k~~~s vagy nem akar megfelelni' ne vállaljon el bizalomszülte oly 
k1tuntetést, melyet munkálkodással kell kiérd~melni; s hogy jövőre ily. 
rendetlenségek ne forduljanak elő, komoly roszalását s me()'rovását 
jegyzőkönyvbe vétetni kéri. . · 0 

Mely a közülés által elfogadtatván, a roszalá.s határozatilag kimon
datik. 

X~XIV. Kátai (_iá bor tr. eszi;rieláncolatnál fogva indítványozza, 
hogy miután nyomda h14nyában napi közlönyünk nem volt, szerkeztet
nék ez Pesten s a tagoknek küldetnék meg p6sta utján. Ezen indítvány 
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eszmecserét keltett, s míg Szabó Alajos tr. egyszerü napi tudósítást is 
elégségesnek ·tartana, addig Chyzer Kornél tr. a közülések és szak
osztályok jegyzőkönyveit- s a tagok névsorát is ohajtaná. - Rózsa y 
József tr. nehézségeket lát ezen indítvány végrehajtásában. Mont e de
g ó i _Albert F e re ne s Halász Géz a tr. Chyzer indítványát pártol
ják, melynek elfogadását H orváth György tr. titkár is ajánlja, mert 
ez által a tagok méltányos óhajtásának tétetnék elég; s maga részéről 
igéri a kívánt nyomt.atványnak hova előbb leendő elkészítését . 

Ezen ígéret közhelyesléssel fogadtatván, elhatároztatott, hogy a 
jelen volt tagok nevei, a közülések és szakosztályok hitelesített jegyző
könyvei Pesten kinyomassanak, s a tagoknak pósta utján utánvét mel
lett megküldessenek. A kivitellel a nagygyülés tiszti kara s különösen 
a Pesten lakó titkár akként bizatik meg, hogy a nyomtatvány egyszers
mind az évkönyv elejére iktattassék. -:i-

XXXV. Horváth György tr, titkár olvassa a pénztár megvizs
gálására kiküldött bizottság írásbeli jelentését s javaslattételeit, mely
ből kitünik, hogy a mult évi bevételek összege 3714 frt., kiadások 
1254 frt. 73 kr., maradvány 2459 frt. 27 kr., melyhez az 1870-iki marad
vány 2924 frt. 68 kr. adatván, a társulat vagyona 5383 frt. 95 krajcár
ból áll. 

A közgyülé·s szíves tudomásul veszi ezen jelentést, s midőn Sz t u p a 
György pénztárnokot s Batiz fa 1 v y Samu tr. ellenőrt ezen számadásra 
nézve a további felelőség alól felmenti, egyuttal jegyzőkönyvi elisme
rést szavaz meg. A bizottmány egyéb javaslat-tételeit egész terjedelem
ben elfogadván, azok végrehajtására a tisztviselők illetőleg a kp választ
mány utasítatik. 

XXXVI. A Herkules-fürdőben felállítandó emlékügyre vonatkozólag 
elnök felhozza, hogy erre vonatkozó véleményes jelentéstételre az 
archeologiai szakosztályt kérte fel, s fE'.lhíja Arányi Lajos tanárt jelen
tése tételére. 

Arányi tnr. jelenti, miszerint a~ archeologiái szakosztály őrá bizta 
e tárgyban intézkedni, s eljárását. a közgyülés elé t erjeszteni. Ö Szabó 
József tnr.-ral együtt értekezett" e tárgyban, s abban állapodtak meg, 
hogy legcélszerűbb volna egy a természet-állította oszlopra vésetni az 
emlék-feliratot. Szemeltek is ki ketten egy helyet a Herkules-fürdő 
közelében, mely legalkalmasabbnak látszik a helyi visszonyok közt az 
emléktáblára. Ezen helyet a Herkules-fürdőhöz vezető sétányon egy 
regényesen kiemelkedő óriás tömegü monolit képezné , mely alatt az 
elfáradtak kipihenésére pad is van, s igy könnyen s~embetünö hely~n 
lenne. Montedegói Albert F ere.nc örül ez eszmének s pártolja 

· Arányi indítványát. Nagy István előre bocsájtja, hogy ö a kövek 
keménységének megbirálásában ugyan nem szakértő, de ezen helyet, 
mint előadó szerint mészR:őből álló képletet sokkal puhábbnak s porha· 
nyóbbnak tartja; s ezek folyt~n nem szeretné az emléktáblát a veszen
dőségnek ily korán kitenni. 0 egy elkülönzött emlékoszlopot óhajtana, 
mely ha későbbi korban valamely nagyobb szikla-omlás9k következtében 

* A közgyülés ezen határozatának a megbizott titkár azért nem tehetett eleget, me~t a 
kérdéses régészeti szakosztály j egyzökönyveit csak folyó év januar havában _kapta ~~g, ?- -~~dó~ 
is a tagok nevei s a köz· és szakosztályok j egyzökönyvei kinyomatott szétkuldése idonkivulme 
tűnt fel. Szerk. 
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el i~ tei;nettetnék, egy még későbbi korban kiásatván, egyuttal mint 
régeszeti emlék szerepelhetne. S z ab 6 József tnr. alelnök megnyugta
tásul felhozza, hogy a kiszemelt kő (monolit) a legkeményebb mész
kövek közé tartozik, mely ha még lefaragás s kivájás után csiszoltatik 
is, oly ~emény lesz, mint a mái'vány, s tartósságára nézve örökös leend; 
ő egyébiránt nem annyira historiai emléket, mint a nagygyülés emlékét 
óhajtja hátrahagyni. 

Arányi tnr. indítványa elfogadta tik, s a kivitel végrehajtása a 
kp. választmányra bizatik. 

XXXVII. A bezáró közülés jegyzőkönyvének Pesten történendő 
hitelesítésével megbizattak: 

Kubinyi Ágoston elnöksége alatt Szabó József tnr., Rózsay 
József tr., Horváth György tr., Szabó Alajos tr., Ha l ász 
Géz.a tr., Sztupa György, Poor Imre tr., Arányi Lajos tnr., 
Batizfalvy Samu tr., Xa_ntus János, Vadnay Károly, Fri
valdszky János, Polgár Mihály. 

X~~':-111. T ~más y Ká.:oiy, debreceni gJ:ógyszerész indítványozza, 
hogy a.Jo"':~ XV!l-1k nagygyuléstől kezdve, mmden tag a rendes 6 frt. 
tagsági diJon k1vül fizessen még 2 frtot, mely két frtnyi többletből 
begyült összeg fele részben fordítatnék a gyülés helyén jótékony célokra: 
árvaház, kórház vagy szegények alapjára; fele részben pediD" nevelési 
célokra. Szerinte így nagyobb s maradandóbb emléket hagyná;k magunk '· 
után hátra, mint az emléktáblával. 

S z abó. J~zsef tr. felhozza, hogy a gyiilés tagjai mindenütt ugy is 
elég ~umam~tikus emléket hagynak maguk után, minden látszólagos 
-!?ress10 n~!ku.~; láttuk .a napok~an 3 különböző célra* mily tetemes 
osszeg gyult ossze; - ilyen gyüJtések mindenütt történnek ezen felül 
pedig még minden e&'ye tagra bizonyos összeget· ráróni, ~sarolásnak 
látszanék, azért az mdítvány elejtését ajánlja. Ha 1 ász tr. s többen 
Szabó József alelnök véleményét pártolván: 

A közgyülés nem akar rendelkezni senki erszényével jótékonysági 
célokr~, egyes felszóllamlásokra ugyis mindenki adhatván annyit, a 

. mennyit rn:gerőlt:tése nélk~l adni tud vagy ·adni akar. 
XXXIX. Csikszentmihályi Sándor Kálmán tag indítvá

nyozza, ho&'Y a herkules-fördöi, - a magyar könyvekben amugy is 
. sz~g~ny s hiá~y?s - .~önyv.tá~· részére ha~~assék egy példány a mult 
aradi nagygl,~l~s évk~n_r:veiből s a mehádia:i helyrajzból, valamint kül
dessék meg Jovore az idei nagygyülés évkönyve és mipdennemü munká
latából egy példány, hogy ez által a hiányos magyar példányu könyv
tár magyar rovata némileg gazdagítassék. 

Ez i~9ít:vány ·~elyesléssel fogadtatott, s teljesítése annál is inkább 
foga~atositatik, mmtán a nagygyülés minden egyes gyülési helyét ily-

. nemu munkák megküldése által minden évben meg szokta tisztelni. 
Ezzel kapcsolatosan: · 
XL. Chyzer Kornél indítványozza, hogy a nagygyülés évi mun-

.. * 1. Sept~mber 16-án rendezett népünnepély alkalmával az oláh táncosok részére Horváth 
Gyorgy tr. maJd 50 frtot gyüjtött. 

2. September 17-én a közebédnél Vadnay Kár o 1 y ur felszóllamlására a Herkules-fürdőt 
használó szeg~ny betegek segélyezésé;e k.ö!ülbelúl EOO frtot gyüjtöttek a jelenlevő hölgyek. 

3. B.at1zfalvy S. tr. egy napi gyujtés alatt a nagygyülés színhelyén A babonaság ártal-
masságát k11~utat6 népszerli munka szerkesztésére" 350 frtot gyüjtött. '' ,. 

kálatai minden tanintézetnek s muzeumnak küldessenek meg, mire 
H a l ász Géza tr. megjegyzi, hogy a tudományos intézetek s muzeumok 
minden évben ugyis megkapják az évkönyvet, e részben fölösleges az 
indítvány; a mi pedig a tanintézeteket illeti, azok száma- oly nagy, hogy 
többlet- példányainak nyomatási költségeit a társulat alig volna képes 
elviselni ; azért Chyzer tr. indítványát mint ki nem vihetöt elejteni 

-kéri. 
A mennyiben a tudományos testületek s muzeumok évenként kap

ják munkálat::tinkat, az indítványnak egy részben elég tétetik; más rész
ben pedig sajnálattal veszi a közgyülés, hogy a társulat anyagi helyzete 
e tekintetben is eleget t enni nem tud. 

XLI. Szabó József alelnök felhozza, hogy a régi ügyrend első 
pontjaiban nem volt szó az éremről, és csak i;ii évkq;iyvek adattak ki; de 
hogy a nagygyülésre számosabban j~lenj en ek meg, éremmel is kedves
kedtek a tagoknak; - ez később usussá vált; még később monographiák 
jelentek meg, melyek köztetszés_sel fogadtattak, s a melyek minden esetre 
nagy becsü szolgálatokat eszközölnek hazánk kti.lönbözö vidékeinek meg
ismertetésére. Igy jelenleg 3 kedvezményben rész-esülnek a ·tagok, u. m. 
érem, monographia és évkönyv. Szerinte sokkal helyesebben járnánk cl, 
ha azon összeget (800-900 frt.), melybe az ércmkerül,amonographiára 
fordítanók, mely által minden esetre tökéletesebbet lehetne kiállítani; 
azért indítványozza az érem ~}hagyását, s azon összegnek a topographiára 
való fordítását. Kubinyi Agoston felvilágosításul felhozza, hogy ugy 
az érem mint a topographia, nem a társulat költségén állítatott eddig, 
hanem vagy a gyillés székhelye adta emlékül, vagy pedig a na.gygyülés 
elnökei költségén készültek. Azért. ocla véleményei, hogy e tekintetben 
nem hozhatunk határozatot, mert annak veretésére kényszeríteni senkit 

_, 

nem lehet, de ha vele kedveskedni a,karnak, visszautasítani sértés volna. 
Kubinyi Agoston elnök ezen felvilágosításában a közülés meg

nyugszik. 
' XLII. Rózsa y József alelnök egy kórvegytani és górcsöi kérdés 

megoldására feltett kérdés jutalmazására 200 -frt. díjat ti.i?, ki. 
Köszönettel foO'adtatik, s az orvosi szakosztály szövegezése szerinti 

végriahajtással az áll.· kp. választmány biz-atik meg. . 
XLIII. Kubinyi Ágoston elnök felhíja a nagygyülést, hogy .a 

közös hadügyminiszternek a nagygyülés érdek~ben tett kedvezmény~ért 
a helybeli fördőparancsnoknak, - Rott ár Márk alezredesnek, szives 
közremüködéseért, valamint Munk tr . ezredorvosnak és Tat a r c z y 
bérlőnek ki mint magán-egyén páratlan vendégszeretetével e nagy~y~lés 
érdekében sok szolgálatot tett,·* -jegyzőkönyvileg s jegyzőkönyvi kivo
nattal. köszönet nyilváníttassék. 

, Mely indítvány · közhelyesléssel fogadtatván, végrehajtásával ar, 
elnökség bizatik meg. 

*Itt helyén találjuk az igazság érdekében megjegyezni, hogy '.r a t,a rcz y bériö ur mtut 
magán egyén, a nagygyűlés tagjait, oly kedvezményekben részelteté, a mi?óben eddig. e;t .csak 
városok s hatóságok teljesítették; ugyanis: ö nemnsak a nagy gyülés hivatalos hely1sege1t el
látta minden szükséges kellékekkel, ezek valamint a köz és szakülések részére termeket rende
zett be, hanem a nagy gyülés összes tagjait a comfort minden kéllékeivel ellátott ingyen sz.állás, 
ingyen kiszolgálás s a fürdőknek ingyenes élvezetében részeltette; ezen felül a vendégek mmden 
bárm~nemü óhajuk teljesítése körül éber szemmel örködöt~, s a tagok jutányos tova szállí~ása 
körül is a legszívesebb készséggel közreműködött. A szerkészto. 
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XLIV. A jövő évi XVII-ik nagygyülés helyének mégválasztására 
kerülvén a sor, elnök előadja, hogy arra ujabb meghívás az elnökséghez 
nem érkezett de igenis vannak régie.bb meghívások, melyek már több
szörösen megujítattak, ilyenek: Győr, Szatmár-Némethi s Mar
maros- Sziget; az ö tudomása szerint e tárgyban az óhajok kétfelé 
ágaznak, ~gyik :i;ész Gy őrt óhajtaná választani, de más részben sokan 
vannak, kik Pestre szándékoznák a gyülést vinni; felhíja tehát a tago
kat véleményük nyilvánítására. _, 

· E tárgyban hosszabb eszmecsere fejlődött ki, melyben sorrendben 
következők vettek részt: K át a i, V ad n a y, V ere b é 1 y i, Nagy 
I s t v á n, H a 1 á sz, S z ab ó J 6 z s e f, S z u p e r, S z t u p ,a, M o n t e d é
g ó i Albert Ferenc. Elmondattak mind a G.yőr mind a Pest mel
lett szolló. érvek. E fontos kérdésben titkos szavazás határoztatván 
Kubinyi Ágoston elnök felhíja a tagokat, hogy egyenként adják b~ 
papirszeletkékre felírva szavazatukat az elnöki asztalnál, a szavazókat 
H o r v át h György tr. titkár jegyezvén. . 

• 

-
A szavazati jegyek beadása után titkár jelenti, hogy 97-en írattak 

be a szavazásra; megolvastatván a szavazó jegyek, amennyiségrendben 
találtatott. A szavazó jegyek felbontatván, kitünt, hogy a 97 szavazó 
közül. 50 Győrr e , 47 pedig Pestre adta szavazatát. Igy Gy őrre 
esvén a választás, hazánk ezen sok tekintetben kitünő városa s lelkes · 
polgársága iránt eli.smerés s rokonszenv nyilvánítatván, elhatároztatott, 
hogy G y őr szab. kir. város hatósága az elnökség által, a történt válasz-r 
tástól, elölegeseri is - távirat utján - azonnal értesítessék. 

XLV. A jövő évi XVII nagygyülés tisztviselőinek megválasztására . 
kerülvén a sor, Xantus János ugy találná legcélszerübbnek, ha 
k~t elnök választatnék, s azokul megválasztatni gróf Viczay Héd er 
főispánt s K r u ez C h r is o s t o m pannon hegyi apátot ajánlja. 

„ 
.. 

. ~ely ajánlat k~ztetszéssel találkozván a magyar orvosok s termé-
szetvizsgálók XVII-ik nagygyüléseinek elnökei ül Hé de r ·v ár i Gróf 
Viczay Héder főispán s Kruez Chrisostom pannonhalmi apát 
egyhangulag megválasztattak. . / 

XL VI. Ha 1 á s z G é z a tr. alelnőkül X a n t u ·s J á no s t ajánlja. . 
x ·a n t u s J á n 0 s közakarattal alelnökül megválasztatik . 

. XL VII. Kubinyi Ág o s t o n elnök figyelmezteti a tagokat, hogy 
eddigi s~ok~s sz~rint egy orvos-alelnöknek is kell lenni, igy ő Arányi 
tanárt aJánlJa, k1 azonban dacára a minden oldalróli kérelemnek, meg
kös~ön'.'én a .benne helyzet~ bizalmat, 'fiatalabb erő ajánl megválasztani; 
s mm tán ő UJabb kérelemre sem vette vissza lemondását, P o o r Imre 
tnr; Kátai G ~bort a Nagy-Kunság főorvos.át, s a gyülés volt titkárát 
ajánlja alelnöknek. . 

Mely iridítváriy közhelyeslessel. fogadtatván, K á·t a. i Gábor tr. 
egyhangulag második alelnökül megválasztatott . . 

XL VIII. A titkárok m~gválasztására kerül vén a sor, . X a n tus 
János és P o o r Imre ajá,nlataikra . . 

a XVII-ik nagygyülés titkárai"ul Buzin k a y Gyula tr. GyÖr
megye föor,vosa, Fehé.1' Ipoly tanár és Siklósy Gyula tr. pesti 
közkórházi főorvos vála&ztattak meg. Egyszersmind megbizatik az elnök
ség, hogy addig is, mig a megválasztottak, megválasztatásukról hivata
los uton értesítetnek, egy e pontra vonatkozó jegyzők6nyvi kivonat 
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készítessék, s .az Xantus János alelnöknek, ki a gyülés után azonnal 
Győrbe utazik, kézbesítessék, hogy ö már jó eleve meO'tehesse a szük-
séges intézkedéseket a nagygyülés érdekében. 

0 

XLIX. A ·központi bizottmány által a könyv- s levéltár megvizs
g~lására kiküldött bizottság abbeli indítványának tárgyalása, hogy, 
mmtán a pénztárnok különben is nagyon tul van terhelve, a nagygyü
lés egy külön könyv- és levéltárnokot válasszon, a zárülésre hagyatván. 

A közülés megköszöni R 6 zs a y .József könyv- s levéltárnoknak 
eddigi szorgalmát, kéri őt annak további kezelésére, s megválasztja mint 
külön könyv és levéltárnokot. 

L. Ró z s a·y Józs e f tr. megköszöni a benne helyzett bizalmat, s 
ígéri, hogy annak továbbra is iparkodik megfelelni, egyuttal felemlíti, 
hogy Munk tudor ezredorvos neki 50 frtqt kézbesített a végett, hogy 
ez összeget a Balassaféle pályázatra kívánja fordítani. 

Köszönettel tudomásul vétetik. 
LI. P o o r Imre tr. indítványozza, hogy miután a közüléshez tar· 

tozik a központi választmány tagjait szaporítani, illetőleg az elhunytak 
helyeit betölteni, azért ő Barbás Józseftr., Rakita Alajos tr. és 
S i k 16 s y Gy u 1 a tr.-t ajánlja megválasztaui; Kubinyi elnök pedig 
Dux Ad o 1 f és T o 1 dy Istvánt ajánlja. 

Barbás József tr., H.a kita Alajos tr., Siklósy Gyula tr. Dux 
Adolf és To 1 dy István a központi választmány tagjaiul megválasztattak. 

LII. Sz t u p a György ezen alkalommal azon kérdést teszi, valjon 
az állandó központi bizottmányi tagság örökös=e? Szabó József tr. 
alelnök megjegyzi, hogy eddig igenis az volt, azouban célszeriinek tar
taná az állandó központi választmány szerkezetét is ujabban vizsgálat 
alá venni, mi a jövő gyülésen torténhetnék. 

Tudomásul vétetik. 
LIII. Ezek után elnök visszapillantva az épen mos t lefolyt nagy

gyülés történetére, megköszöni mind a maga, mind tiszttársai nevében 
a benne helyzett bizalmat. Külön köszönetet mond e gyönyörit hely 
kormányzójának azon elözékenységért, melylyel a tudomány emberei 
iránt viseltetett, bucsut vesz a nagygyi.ilés ta.gjaitól a györbeni szeren
csés .viszontlátásig. 

Az éljenzéssel fogadott zárbeszéd az évkönyvbe felvétetni határoz-
tatott. 

LIV. Montedegoi Albert Ferenc forró köszönetet szavaz a 
tudományok ápolásában, szeretetében megőszült elnöknek azon szíves
ségért, melylyel különösen a természettudományok iránt viseltetik, s 
felhozza, hogy egyedül ő volt az, a kinek köszönhetjük, hogy társulatunk 
s nemzeti muzeumunk a rémidökben hazánknak megtartattak. Köszöne
tet szavaz az alelnökök s titkároknak, kik önzetlen önfeláldozással szen
telték minden idejüket a közérdeknek, s végül köszönetet mond H.ottár 
Márk alezredesnek, azon előzékenységért s szívességért, melylyel a 
gyülés tagjait elhalmozá, s azon gondos ápolásért, melylyel hazai für
dőink fénycsillagát - Herkules-fürdőt kitüntette. 

R 6 z s a y tr. Tat arc z y n a k, mint vendégszerető derék házi gaz
dánknak mondott üdvözlő bucsuszavakat. 

Mindkét szónok szavai, minthogy a nagygyülés tagjainak 
tébb érzelmeit tolmácsolták, élénk tetszéssel fogadtattak. 

Ma{!yar Orvosok és Természetv. Munkálatai. 

legőszin-

12 
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LV. Végre Rott á _r Márk alezredes s fürdőparancsnok a magas 
kormány nevében mond köszönetet a tudomány s a fürdő érdekében 
tett fáradozásokért; s midőn fájdalmas szívvel bucsuzik, azon kéréssel 
f~rdul a ~· orvosok és természetvizsgálókhoz, hogy a megkedvelt Mehá-
diával öt is tartsák meg emlékükben, s ha majdan csendes magányuk- • 
ban a szép Mehádia regényes vidékeire visszagondolnak, Rott ár Márk, • 
Munk tr. s Tat a re z y ró l se felejtkezzenek meg. 

• 

Mely igazi, őszinte kebelböl fakadt bucsu-szavak lelkesedéssel fogad
tattak. 

Ezzel a magyar orvosok és természetvizsgálók mehádiai nagygyű-
lése befejeztetett. • 

Kelt a inehádiai Herkules-fürdőben 1872-ik évi septemberhó 20-án. 

Jegyezte Horváth György tr., m. k. Kubinyi Ágoston, m. k. 
titkár. • elnök. 

Szab6 József tr., R6zsay J6zsef tr., m. k. 
alelnökök. 

Poor Imre tr., m. k. Polgár Mihály, m. k. Frivaldszky János, m. k. Batiz/ alvy 
Sámuel tr., m. k. Halász Géza tr., m. k. Sztupa György, m. k. 

Mellékletek a bezá1·ó közülés jegyzőkönyvéhez. 

a) Az orvósi szakosztály felterjesztése a bezáró kÖzüléshez. 

Mélyen tisztelt köztilés ! 

A magyar orvosok és természe.tvizsgálók Herkules-fürdőben tartott XVI-ik nagygyü
lésének orvos-sebész és életbonctam szakosztálya következő tárgyakat terjeszt a zárközülés 
elé azon tiszteletteljes kéréssel, miszerint azokat a további kezelés és kivitel végett az 
állandó központi választmányhoz áttegye. 

A f. é. s e p te m be r 18-án t a r-t ott 2. s z a k ü 1 é s b ő 1 : 
1. A gömör-kishontmegyei orvos-gyógyszerész-egylet által a magyarhoni országos 

orvosi társulat tárgyában kidolgozott alapszabálytervezet. 

A f. é. september 19-én tartott 3. szakülésből: 
2. A borsodmegyei orvos-gyógyszerész-egylet indítványa a törvényszéki orvosok ;end

szeresítése és a közegészségügynek a kormány általi nagyobb :figyelembe vétele tárgyában. 
3. Halász Géza trnak indítványa a tehénhimlő-ojtóintézet felállításának és a himlőojtás 

kötelezettségének törvény által leendő eszközlése iránt. 
4. Poor Imre trnak indítványa az ojtásügy hazánkbani állapotának és a himlöojtás 

kérdésének átalában a jövő évi nagygyülés tárgyai közé leendő felvétetése tárgyában. 

Kelt a mehádiai He~kules.fürdőben 1872. september 19-én. 

Otrobán Nándor tr., 
Varga Géza tr ., 

szakosztályi jegyzők. 

r' 

Darányi János tr., m. k. 
szakosztályi elnök. 

. „ 
• 

• 

•• 
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• 
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b) Az ásvány-, föld- és vegytani szakosztály indítvanya a zarközillésbez. 

• Mélyen tisztelt közgyülés ! 

A budai sósvizfor~ások s.zám~ és mina bel- mind küiföldi értéke évről évre gyarapod
ván, aggodalommal látJuk,_ miszermt a sósforrások környékén, vagy tán magán a sósfor
rások tel~pén Bu_daváros UJ városrészt az ugynevezett Uj-Budát építeni tervezi a nélkiil, 
hogy e vidék célirányos csatornázása felül eleve gondoskodott volna. Előre tartunk tőle 
mi~zeri~t h~. Uj-B~da lakházai előle.~es ~özegész~égi intézkedések nélkül fognának ép{ tetni: 
~z állati. s novényi hulla~ékok sárgod::emek átszivárgása néhány évtized alatt vagy előbb 
is, de mmdenesetre annyira megfertőzi a kutakat és sósforrásokat, hogy azok mindepkorra 
nemcsak hasznavehetlenek, hanem az egészségre nézve károsak, mi több a lázak, bélhuru. 
tok, Lvé::has, cholera stb. gerjeinek támasztóivá tennék Budának · most legegészségesebb 
gyógyv1d_ékét. neh~gy ez történjék, javaslatba hozza a szakosztály, méltóztassék a köl\ülés 
az állandó központi választmány utján oda hatni, miszerint, mind a m. kir. kormány, mind 
Buda város hatósága, részint - célszerücsatornázás - részint sárgödrök távoltartására tán
legcélszerübb hordó-rendszer behozatala által a sósvizek eddigi' gyógyerejét, s Uj-Buda 
egész vidékének egészséges levegőjét továbbra is biztosítsa. ~ 

Herkules-fürdő 1872. évi september 19-én. 

Bernáth J6zsef, 
Rybár István, 

szakosztályi jegyzők. 

Hantken Miksa, 
Rózsnyai Mátyás, 
szakosztályi elnökök. 

e) A gazdasági, állatgyógyászati és miiiparl szakosztaly felterjesztése. 

Mélyen tisztelt közülés ! 

A gazdasági, állatgyógyászati és műipari szakosztály által pártolt indítványok, melyek 
a berekesztő nagygyülés elé terjesztendőnek határoztattak, következők: 

1. Ormos János indítványa egy pályadíj kitüzésére, hogy mi módon lehetne meggá
tolni az üszögösödést a gabonanemüek termelésénél (akár óvszer, akár a müvelési eljárás 
által). Szintén e tárgyban Szabó Alajos tr. indítványa, hogy a berekesztő nagygyii.lés által 
kéretnek fel a nagyméltóságu m. kir. földmívelési miniszterium, hogy a fenemlített káros 
üszögösödés meggátlása céljából rendelné el vagy bivná fel a gazdasági intézeteket, misze
:r:int az említett célhoz vezető kísérletek tétetnének. Az eredmény pedig közöltetnék a föld
mívelő közönséggel a gazdasági egyesületek, gazdászati irányú közlönyök és nép lapok 
(mint a néptanítók lapja) utján. 

2. Kármán József indítványa, mely szerint a bezáró nagygyülést kéri, hogy a tagosí
tásról szólló tavali indítványát némi módosítással a nagyméltóságú m. kir. földmívelési 
miniszteriumhoz fel terjesztené, hol törvényjavaslat készítetnék az országgyülés elé, oly 
irányban; miszerint a tagosz.tály mindenütt az országban a kormány közegei által hivatal
ból vitetnék keresztül. 

3. Egyhangulag indítványoztatik a fennevezett szakosztály által, miszerint a bezáró 
nagygyülés által kéretnék fel a nagyméltóságu m. kir. földmivelési miniszterium; egy 
olcsó s több nyelven megjelenendő jó irányú gazdászati szaklap kiadására mely az állam 

12* 
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által állítatnék ki a lehető legolcsóbban - szállítási költségek kimélése tekintetében pedig 
más lapokkal (p. o. a Budapesti közlönynyel) egyidejüleg küldetnék az illető helyekre. 

Herkules-fürdő 1872. évi septembert 17-én. 

Viola Kálmán, 
szakosztályi jegyző. 

• 

Szab6 Alajos tr., 
szakosztályi elnök. 

d) A társadalmi szakoszfaly felferjeszfései a bezáró közüléshez. 

I. A társadalmi szakosztálynak 1872. september 17-én tartott ülésén. 

Mélyen tisztelt közü]és ! 

Kubinyi Ágostonnak a magyarországi cigányok polgárosításáról 
szóló indítványa tetszéssel fogadtatván, elhatároztatott: 

szóllítassék fel a nagygyülés, hivná fel egy feliratban a miniszte
rium figyelmét a cigányok polgárosítási ügyére, s kérné föl a kereske
delmi miniszteriumot, hogy a cigányokról összeállított vagy összeállí
tandó statisztikai adatokat, különös tekintettel az egyesek foglalkozási 
nemeire a társulatnak rendelkezésére bocsássa. 

Herkules-fürdő 1872. évi sept. 17-én. 
Vadnai Károly, 

szakosztályi elnök. 

II. A társadalmi szakosztály 1872. september 19-én tartott ülésén. 

Kubinyi Ágostonnak _a hazai fürdök emeléséről szóló indítványa 
te tszéssel fogadtatván, elhatároztatott: 

1. Szólítassék fel a nagygyülés, kérné fel a m. k . belügyminfateri
umot egy fürdö-egészségrendöri szabályzat kidolgozására és életbelép
tetésére. 

2. Megbizassék az indítványozó mint az állandó központi bizottság 
elnöke, lépéseket tenni egy f ü r dö i c o n g re s s u s összehívására, mely
ben a m. k. közegészségi tanács tagjai, fö.rdő-orvosok, fürdő-birtokosok, 
vegyészek és más szakértő fürdöbarátok részt vennének. 

Herkules-fürdő 1872. évi sept. 19-én. 

Ditx Adolf, 
szakosztályi jegyző. 

Montedegoi Albe1·t Ferenc tr., m. k. 
szakosztályi elnök. 

• 

• 
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e) A természettani szakosztály kérelme a zárO.léshez. 

Mélyen tisztelt közülés ! 

A természettani szakosztály azon kérelemmel fordul a mélyen tisztelt nagygyüléshez, 
hogy miután a m. kir. természettudományi társulat s a magyar mérnök egylet egy teljes 
magyar müszótár kiadását tervezi, s miután a magyar orvosok s természetvizsgálók irat
tárában egy ilynemü kéziratban heverő és mind ez ideig felnem használt műszógyüjtemény 

· létezik, kegyeskedjék ezen kéziratban levő műszógyüjteményt a m. k. természettudományí 
társulatnak átengedni a végből, hogy ez a mérnök egyletet kiadásában támogathassa. 

Volly István tr., Sivampel J6zsef, 
szakosztályi jegyz6k. 

Mély tisztelet~el 
Montedegoi Albert Ferenc tr. 

szakosztályi elnök. 

f) A magyar orll'osok s természetvizsgálók XVI-ik Herkoles-filrdöben tartott, nagygyölése által 187Z. évi 
september 16-án kiküldött számvizsgáló bizottság jegyzőkönyve 

JelenvoltakRózsay J ó zseftr. elnökletealatt: Batizfalvy Samu tr., Boleszny 
A u t a 1, F r i v a 1 ds z k y J á n o s, J e d 1 i n e k Á ny o s tnr ., Ha 1 ász Géz a tr ., H orv át h . 
György tr., Munk Manó tr., Szabó József tr., Sztu pa György. 

1. Rózsa y József tr. elnök a számvizsgáló bizottmány teendőinek 
rövid körvonalazása után, a bizottmányi ülést megnyitván 

· _ A jegyzőkönyv vezetésé.re Horváth György tr. bizottmányi tag 
szólítatott fel. 

2. Felolvastatott S ztu p a 0-yörgy pénztárnoknak és Batizfalvy 
Samu ellenőrnek a nagygyüléshez intézett jelentése, melynek kísére
tében az 1871. évben Aradon tartott XV. nagygyülés bevételeiről és 
kiadásairól szerkesztett számodás előterjesztetik. 

A bizottmány ezen számadást tételről tételre átvizsgálta és a mel-
. léje csatolt számadási okmányok helyességéről meggyőződött, e szerint 

a bevételek összege 3714 frt., kiadások 1254 frt. 73 kr., a maradvány 
összege 2459 frt. 27 ,krnyi tételekkel igazoltnak találtatott, melyhez az 
1870. évrőli pénzmaradvány 2924 frt. 68 kr. adatván, a társulat vagyona 
5383 frt. 95 krból áll. 

Indítványozza a bizottmány hogy S z t u p a György pénztárnok 
és Batizfalvy Samu . ellenőr a nagygyülés által ezen számadásra nézve 
mindeu további felelőség alól felmentessenek, Sztupa György pénztár
noknak és Batizfalvy Samu ellenőrnek fáradsággal összekötött buzgó 
működéseért jegyzőkönyvileg elismerés és köszönet szavaztassék. 

3. A társula~ tisztviselői számára jáTó piszteleti díjak iránt a 
számvizsgáló bizottmány következő javaslatott terjeszt elő. 

. a) Az aradi nagy terjedelmü évkönyv szerkesztéseért R ó zs a y 
József tr. szerkesztőnek 400 frt. 

b) A titkároknak utazási kölcségeik fejében fejenkint 50 frt. ösz
szesen 200 frt: 

c) Sz t u p a György pénztárnoknak a pénztár pontos kezeléseért és 
utazási költségek fejében 150 frt . 
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·d) 4 irodai személyzett díjazása fejenkint 80 frt., összesen 320 frt. 
e) B o 1 e s z ny Antal orsovai plébános úrnak a tagtársak szállítása 

körül szenvedett veszteségek fejében szíves köszönettel 230 frt. 
f) egyébb segéd és szolgaszemélyeknek adandó csekélyebb díjazás 

iránt a bizottmány elnöke és a pénztárnok fognak intézkedni. 
4. A Herkulesfürdői nagygyülés évkönyvének szerkesztése szóba-

hozatván, 
erre vonatkozólag a bizottmányt azt -inqítványozza : 
1) Hogy az évkönyv iránt az ügyrend 8. §-nak e) pontja értelmében 

a központi bizottmány tegye meg a szükséges intézkedéseket. 2) A név
sor rövid idő alatt kinyomatván a gyülésen részt vett tagoknak pósta 
utján megküldessenek. · 

5. A számvizsgáló bizottmány meggyőződést szerezvén arról, hogy 
1) a Hazai első pesti takarékpénztár a magyar orvosok s természetvizs
gálók nagygyüléseinek költségeihez ez idén is 100 frttal járult. 2) Az 
összes megkért közlekedési társulatok a gyülés tagjait fél utazási-díj 
kedvezményben részelteték. 

A bizottmány kedves kötelességének ismerte e_l indítványba hozni; 
miszerint ezen a tudományos törekvések iránt tanusított szives :figye
lemért, a nevezett takarékpénztár, valamint a fenemlített közlekedési 
társulatok igazgatóságainak a nagygyülés hálás köszönetét levél ált;:i,l 
dolmácsolja. 

6. Ezen jegyzőkönyv hitelesitésével az elnökön és jegyzőn kívül 
· Halász Géza tr., Jedlik Ányos tnr. és Kátai Gábor tr. bizattak 

meg. 

Kelt Herkulesfürdőben a magyar orvosok s természetvizsgálók XVI-ik nagygyüléséböl 
kiküldött számvizsgáló bizottmány 1872. év september lS-án tarto~t üléséből. 

Horváth György tr., R6zsay József tr., 
bizottmányi jegyző. bizottmányi elnök. 

Halász Géza tr. Jedlik Ányos tr., m. k. Kátai Gábor tr., 
hitelesítő bizottmányi tagok. 

• 

, , 
MASODIK RESZ. 

r 
KűZ- ES SZAKÜLESI ÉRTEKEZÉSEK. 
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A) 

A megnyitó köziilésben tartott beszédek és érf ekezések. 

Kubinyi Ágoston-elnök megnyít.ó beszéde. 

Nagytekintetü gyülekezet 1 

Különösen örvendek, hogy .egy év lefolyása után, a Nagytekintetü gyülekezetet, • mint 
· várni lehetett., XVI. nagygyülésünk_ön friss jó egészségben, és ily nagy számmal van szeren

csém ismét üdvözölhetni. 
Hogy tavali nagygyülésünkön ez évre gyűlésünk helyéül a mehádiai Herkules-flirdöt 

választottuk, ezt leginkább annak tulajdonítom, hogy ez a legjobb hirben áll . . És méltán, 
mert akár e vidék olympi szépségét, hévvize gyógyerejét, az itt létező kényelmet, rendet, 
~emes szórakozást t ekintem, a mehádiai Herkules-fürdőt a magyarországi fürdő királyné
Jának nevezhetem. Nem kétlem, hogy jelen nagygyülésünkön megjelent számos fürdő-orvo
sai, netalán tulajdonosai és haszonbérlöi mind azon tökélyeket, és célszerü szabályokat, 
melyeket itt tapasztalnak hévvizeikbe át fogják plántálni. 

A mi gyülekezetünk ugy áll, mint a maga. nemében egyetlen phocnomen, egy korszak 
sem dicsekedhetik avval, hogy tulajdon szabad ösztöne után indulva ugy keletkezett volna 
és nemesebb célokat követett _volna mint ez. Látott ugyan Eur0pa a sötét közép századok
ban a felsőség parancsolatára conciliumokut öszegyülekezni, melyeknek nem ritkán vég
határozat.a következtében, egy szubaclclvü,. korszakában előrehaladó férfiu megégcttetett, 
vagy oly intézkedé8ek tétettek, melyek a nagy fáradsággal fölfedezett igazságoknak, a 
világba való lépést akadályozták, és az emberi lélek kutatási szabad akaratának gátot 
vetettek. Ki nem emlékeznék azon akadályokra, melyek a tudatlanok által 8 egész éven át 
a nagy C o 1 u m b u s merész terve elé gürdítcttek, melyet az ő éles elméje, egy uj világrész 
felfedezése kürül kifejtett? 

Ki nem emlékezik fájdalmas szivvel a bátor G a 1i1 e i sorsára, aki a természetvizsgálat 
törvényeit az akkori philosophia Pgyoldalúsága és régi zsidótan ellen, értékesíteni , igyeke
zett, és Gopernicus rendszerét, a földnek nap körüli forgása tárgyában megerös1tvén, a 
tudatlanságnak áldozata lett. 

Az .ilyen emlékek után legforróbb köszö11dtel tartozunk a leghatalmasbb világ-kor
mányzójának, hogy minket oly korszakban engedett élni, melyben a világ épülete szabad 
kutatásában, ő mint ennek teremtője semmi akadályokat nem gördít elénk, és mely kor) az 
erkölcsiséget., mint az embtri létel föeélját elismeri. Ezen gyümölcsök, végeredménye azon 
törekvésekm·k melyeket számos századok előtt a legnagyobb emberek megérl~ltettck, és 
valójában ezekét semmi 1l!ás korszak többé el nem veheti, meg nem sernmisíthetL 

Valójában ismétlem, hogy pgy gyülekezet !'.em létesült szabad akaratából és nemes 
ösztönéből úgy mint a miénk, nincsenek kicsinyes, alacsony és önző nyerészkedések, vagy 
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politikai célok, melyeket 111i elérni törekedünk; mi nem aka.runk semmi tételeket a nagy 
természetvizsgálatnál és gyógyászatban képezni, nem célunk a szellem országában kény
szer-uralmat alapítani és _még kevésbé szabadon törekvő vizsgálatokat elnyomni, vagy 
ezeket üldözésnek kitenni. Ami minket összehoz egyedül keresése az igazságnak és ösztön 
arra, hogy ismereteinket közlések, vizsgálatok és tapasztalatok által, nevezetesen a mérhe
tetlen nagy természet-mezején, az eszmék kicserélése, felserkentés és biztatás által közöl
hessük az által, hogy egyértelmü és igazságszerető férfiak felfedezésük sikerét egymásssal 
közlik, és ezen uj felfedezések a leggyorsabban forgalomba jönnek, felállított vélemények 
és theoriák okozatos viszonyai megfontoltatnak és vizsgáltat.nak, kétségek és ellenvetések 
mellőztetnek, sikerül a világ építményébe beletekinteni. 

Miután az emberi ész vizsgálási tehetsége ismét jogaiba visszahelyeztetett, az ösztuda
lom egy ágában sem történt oly nagy és gyors haladás; mint a természet terén. Kivál~kép 
észrevehető ez a természettanban összehasonlítván ezt az ókor és J·elenkor tudományava.l. ' . 
Mennyivel túlhaladja a mi korunk e részben, sokféleségben, és mély tudományban a görö-
göket és rómafokat, kik a tudományos segédeszközöket, a finom mérlegeket, hévmérőket, 
légmérőket; nagyítóüvegeket, távcsöveket, és számos egyebeket, legnagyobb részt nélkülöz· 
tek. Ö k inkább foglalatoskodtak metaphysikai elménckedésekkel, a világ mindenség terem· 
tése és a_ lény ·anyaga körül a nélkül, hogy a szükséges eszközökkel birtak volna, a nél~ül, 
hogy a megmérhetlen világ terébe behatottak, vagy hogy az anyagminőségét pontos vJ:zs-
gálat alá vették volna. · . . 

A két század óta foganatba vett kiséreteknél és a bölcsészeti iskolák haszontalan törel( 
véseinél a természetet magán szemlélet .nélkül megismerni és __ k:ikutatni akarni, végtére 
azon meggyőzödésre kelletett jönni, hogy ezen ismeretek ily uton meg nem szerezhetők. 
Miután elkezdették a természetet öntapasztolatok után meglesni, és kísérletek által meg
kérdezni; és minél inkább igyekeztek önleges ismereteket tárgyilagos szemlélet által elérni, 
annál inkább hatottak be titkáiba, és évről évre nagy és meglepő fölfedezések ti.intek fel . a 
természettudomány külön bözö ágaiban: a csillagászat, földisme, természettan, vegytan, · 
ásvány-, növény-, állat-, bouc-, élet- s az összes gyógytanban, melyeket a régiek távolról sem _, 
gyanítottak, és melyek minket a gyors haladásban és tudalom valódi kiterjesztésében meg
győznek. 

A csillagászat elmés eszközök mellett a viláo-ürbe való behatása által uj bolygókat 
fedez fel, utjokat kíséri és körmenetük utját, _ ponto~an kiszámítja, mi bámulatra gerjeszti 
az embert. A természettan, miután G a 1i1 e i, G u e r_i k, T o. r r i e e 11 i és Newton az 

·utat megtörték, ujabb erőkkel, tüneményekkel és hatásokkal ismertetnek meg minket. G_;:;ak 
·az ele.cfricitást és galvanismust említem, a villágosság polarisatióját, az electro-magnetikus 
tüneményeket. A távcsövek, nagyitóüvegek, a természettan ellenirányban két világrészt . 
nyitottak meg. .. 

A vegytán, mely még .70 év előtti titokteljes képét letette, Pristley, Lavoisier, 
később Lie big s mások felfedezése által, valódi tudományos alakot nyert, számos uj e:e

. met fedezett fel, és a mathematikával és physikával egyesülvén a kölcshnös vonzó és elta-
szító törvények válrokonságát' feláll~totta. . 
· Ezenkivül vizsgálatait az élö testek, 'növények és állatok nagy országára terjesztette 

ki, és ezen testeknek sajátságos alapu1 szolgáló anyagokat fedezett fel, szerves összekötte
tések kimutatását idézvén elö, melyekben az élettelen testektől egészen különböző erők 
mutatkoztak. 

A földisme és ásványtan e testvérpár, ·melyet a vizsgálódók a természettudományok 
körébe felvettek, alig kezdették a_ föld kérgét áttörni s máris a föld képzése körül nagy 
felfedezéseket tettek. Viz és tiiz által történt roppant felforgatásokra :figyelmeztetvén, 
melyeket a földgömb a hosszú idő lefolyása alatt szenvedett és melyek minden történelmen 
túl, a monda szerinti hagyományt és írást tulhaladják. Számtalan a föld ke'belében. rejtett. 

> • 

és azután felfedezett növény- és ál~atmaradványok, különös alakuak és óriási nagyságuak 
fedeztettek fel, melyeknek a most . élő növényekkel és állatokkal való összehasonlításnál, 
a füvészek és zoologok éles elméje, azon eredményre jutott.., hogy többnyire oly fajokhoz 
tartoztak, melyek az idö folytában elenyésztek. , 
· Miután 3 század előtt a hajókázó Heinrich, Di az, Vas c o de G ama és C o 1 o m b o, 
a nagy Occánt megnyitották és P t. o 1 o m e l.lS. szűk világát átlé~ték,_ m_erész tenger} utazók 
nyomoruságtól és veszedelemtől vis~za n.em riadva,a ten~ert m:nde~ irányban .. átusztá~ és 

. kitünö utazók minden éaöv tartomanyait beutaztak, mrndaddig rmgnem a foldsark Jege 
által haladásdkban akadályoztottak. Ujabb tengerek és tartományok physikai és termeszt
ményi viszonyaival megismerkedtek. A nagy geog~~phiai, fel~edezé~~k~el a. ~.ermészettud~
mány láthatára tetemesen növekedett. Az utazók kozlemenyemek koszonhetJuk az embere«: 
sajátságos alakjok:at, és szinezetüket illető tudosításokat, é

1

s a legt~volabb lakó n.épek sz,o
kásainak müveltséaölrnek, kormányzatuknak, nyelvöknek es vallási fogalmulrnak ismeretet. 
Ezerekre menő uj ~övények és állatok, mely.ek idegen éghaj~at •Jkból az európai növény ker
tek be és muzeumokba hozattak csudálkozást és bámulat ott idéztek elő. 

' ' .· • • „ . 
Linné terjedelmes lángesze ezeket, .a tudomány nagy használatára termeszeh mrnosé-

gökhöz képest rendbe szedte és megjelelte. Egy uj ;r,nódszer és egy münye,lv beho~atala által, 
tudományos megalapítója lett a természetrajznak. 0 továbbá számos tamtv~nyaib3:n felger
jesztette ezen tudomány iránti szeretet~t, oly na?;y.mértékben, ~ogy ezek ,mrnden, i,rányb~n 
távol eső tartományokba ~taztak, hogy nagy tamtóJuknak felálhtott meresz rendszere fel
építéséhez anyagokat szerezzenek. Azon ,példát, mely:t S~édország mu.tatot~ ~ termé-sz;ettu
dományi utazások körében, más tengeresz nemzetek is kovettek. LeguJabb időben ~agyar
országból is több utazó tünt f~l, ezek köz.t ~éltó helyet ~o~lalnak ~edves hazánk ?ai a két 
F r i v a l dsz k y és Xantus János, k1 ismert zoologia~ tudomanyos kut~tásai és e.zek, 
valamint nagyobb etnographiai gyüjteménye által, nemzeti muzeumu~kat,kozelkétévtized 
ót~, s gyakran élete kockáztatásával gazdagítja. S így a halhatatlan Lmné lelke és számos 
utazók és kutatók fáradozásainak lehet köszönni azon fokot, melyen most e tudomány áll. 
· _ Azon nagy haladást, mit a vegytan, természetrajz, bonctan és élettan tettek, köszönjük 
kiváltkép a lelkes és tehetséges orvo.so~nak, kik meg.gyözö~te.~ arról, hogy a gyógyászat 
tudományos alapítása nem metaphysikai s~emlélet és iskolai bolcsész_et, hanem a természet-
tan tudományos kiterjesztése által érethetik csak el. ~ 

A most élő orvosok törekvései, oda vannak irányozva, hogy a betegségek természetét, 
feltünését, lefqlyását vizsgfi.lják, indító okait kipuhatolják; az alkalmazott gyógyszerek hatá-
sát meg:figyelvén tapasztalataikat közöljék. · 

Fordítsuk továbbá figyelmünket azon befolyásra, melyet a ter~észettudományok ezen 
köz birtoklása, a polgári társadalomra és ÍJ.~tézményre gy~kor?l. Azon Jótékonyság é~ n;yereség 
mellett melyet a természetisme az emberi nemnek nyuJt, mmdenek felett a lé!ek kim1velése, 
a káro~ előítéletek és babona legyőzése, valamint felébresztése azon magasztos nézetnek, 
melylyel a világegyetem iránt viseltetünk, főhelyen áll. · 

A természettudomány a babona bilincseit és a szemfényvesztés h~talmát, m~l7 szám?s 
századokon át a népek felett uralkodott, megtörte. A varázslat, a, c.~ i ~ o .~ ~ n ti a, a csil
l?ogjóslat, al ch i mi a semmiségökbe vissza estek; a büverek~yék es ordog.uzesek .~atásukat 
elvesztették; a boszorkányt~i.zek elaludtak, és a tüz- és v1zpróba nem itéli'k tobbé el a 
vétkest. k' · 

Minden lépés, melyet a vizsgáló a természettudomány mezej~n továbbá tesz, ~.n.r.sze-
ríti öt a világrend öszhangzatát cs~dálni és elis.merésére vezeti. a termé~z:t~en orokké 
uralkodó isteni szellemnek, mely öt tiszteletre és imádásra ragadJa és felhivJa · az ész .és 
erkölcsiség törvényei szerint cselekedni. 

· · 1 k k 1 " é ··k an az ókor· Végtére azon jeles tulajdonok melyekkel a Jelen ál amo na e sos gu v ' é 
beliek előtt kivált a természettudományoknak a polgári társadalomban való szerencs s 
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~l~almazásban t.a1álh,ató~. A földmívelés, a mesterségek, a gyárak és kereskedés, jelen 
id?ben sokkal n~gyobb virágzásnak örvendenek mint a régiben. A növény é3 állattan, vala
mmt a ~azdaság1 vegytan azok, mikre a mezei gazdaság támaszkodik. Tápláló növények 
felfedezese és gazdag termések eltávolítják az éhséget, mely a középkorban oly gyakran 
volt, ~s~.ora a népekn?k. A természettan, mely az elemnek erejét. tanítja és kiszámítja, kény
szerit1 ok et a polgári társadalom szolO'álatában dolgozni és itt csak a vasutak gőzhajózás 
és táYirás fényes felt.alálását h~zom f~l, melyek minden 'világrész nemzeteit kö~elebbi érint
kezésbe ho:ták. A csillagos ég ismerete, a csillagászati órák feltalálása, kijelölik a hajósnak 
az utat a világtengeren és lehetővé teszik a népeknek, hogy fáradozásaik terményeit kicse-
rélhessék. · 

Ezen előre felhoz~tt észrev~telek utáo, melyek a természettudomány különböző ágai
nak fáradhatatlan és l elkes hőseit emlékezetünkbe hozzák, és azon rövid jelentés után mely 
a lelki müveltséget és jólétet ezek által előmozdította, térjünk át a mi kitűzött 'mun-
kánkhoz. . 

Fő célja gy.ülekezetün~nek .szeJ:?élyes közelítése azoknak, kik ugyan azon' mezőt mivelik , 
az eszméknek kiv.ált szóbeli és igy 1,nkább ösztönző kicserélése, akár mint tények, akár mint 
k~telyek, akár mmt véleménye~ álhtatnak elő . Továbbá barátságos viszonyok megállapí
tasa, melyek a tudománynak világosságot, az életnek derült gyöngyört kölcsönö mck. 

~időn szere~csém van ujból üdvözölni a nagytekintetű gyülekezetet, magamat s tisz
társa1mat további béketűrésükbe s kegyességökbe ajánlvári 16-ik nagygyülésünket ezennel 
megnyitottnak nyilvánítom. -· 

Rott.ár Márk cs. k. alez1·edes a He1·knles-fiirdői parancsnok mint a magas kor· 
mány képviselőjének üdvözlő beszéde.' 

Uraim 1 

.. ~zon kül.?nö~ s~.ere~c~ében rés~esültem, .hog:Y önöket a cs. kir. kormány nevében iidvö
zolhe~em. - Udvozlom onoket Uraim! anny1vahnkább, mert önök az elsők, kik mint a 
művészet és tudomány emberei különös céljok mellett egyszersmind szivök tiszta honfiui 
sugallatát követve - jöttek ezen leg távolabb fekvő hazai gy60'yfürdö helyre mely már a 
rómaiak alatt virágzr) állapotban volt, de a népvándorlások k;rszakában csa.khamar végkép 
el pusztult. · 

.. 1736-ik év~ől szám.ítatik ujjász~letése; azóta csendesen bár, de mégis láthatólag fejlő
do tt eg~sz az UJabb kong; azonban Jelen nagyságát, fennálló szép épületeit jelenleg ural
kodó _feJede~.~~nk gondosk?dásának kösz~nhetjük .. Kivánatos volna Uraim, hogy a tudomány 
mezeJ~n gyuJtott nagybccsu tapasztalataik ezen kitünü gyógyforrások kutatása által is gaz
dagodJafl;ak, hogy ~z által a kor~án.Y, törekvése~t előmozdítva, ezen gyógyfürdő folytonos 
emelkede~ét ,előscg1tsék, s európai hir.:t megalapitva~ ezen az anyaországgal már ugyis össze
kapcsolt i.ntezet legyen valaha Magyarország egyik büszkesége. 

-E~ alkalommal engedjék meg egyszersmind Uraim! miszerint örömérzetunknek kifeje
zést adJunk az által, hog.y ~egemlékezüak királyunkról. Isten tartsa és óvja legkegyelmesebb 
császárunkat és apostoli királyunkat, siker koronázza atyai törekvéseit, melyek Osztrák
~agyarország. összes népeinek fölvirágzására szolgálnak. Áldásdús · működésében gyámo
htsák. öt népei, hogy s~ép osztrák-magyar hazánk benn rnegerősöd vc, künn mint, nagyhata
lom tiszt.cltessék. -- V1lágitson előttünk, mindig mint lángoszlop önök őseinek örökemlékü 
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szent esküje „életünket királyunkért." .Aldozzunk mi i:s, h.a kell vért és vagyont hazánk s 
királyunkért., nemkülönben ismert hűségünket tartsuk meg szentül a. jövőre is. 

Eljen legkegyelmesebb császárunk és királyunk!! 
Éljen a természettől oly dúsan megáldott szép h::izánk ! ! 
Éljen az összes birodalom! ! ! 

Az orvos- és te1·mészettndományok legujabbkol'i haladása. 
H!öadta RÓZSAY JÓZSEF tr. a XVI-ik nagygyi.ilés alelnöke. 

Tisztelt N agygyülés ! 

Az utas, ha mentében egy állomásig jutott, a vándor, ha barangolásában megáll, azon 
kérdést intézi magához: jó-e azon ösvény, melyen eddig haladtam, képes leszek-e kitüzött 
célomat elérni és ha céljaimra nézve még nem vagyok tisztában, kellő-e azon irány, mely
ben eddig haladtam és fogok-e célt érn i, ha vándorlásomnak, utn.mnak éppen bevégzett 
utolsó részét folytn.tom? - ·Ilyenek azon kérdések melyeket a haladó utas magához intéz; 
dc ilyenek egyut.tal azon kérdések is, melyeket a haladó emberi nemnek_ s a tudomány és 
művészetnek magához intézni kell, ha tudni akarja, vajjon müködéséböl merítheti-e azon 
reményt, hogy szebb jövönek nézhet eléje! 

J elen gyülekezetünk, hasonlóképp mint elődei, az orvosi és természettudományok 
hazánkbani terjesztésének és megkedveltetésének levén szánva, nem tartom érdektelennek, 
gyüléseink előadásainak sorát oly vázlattal bevezetni, mely - a mennyiben erö~böl kitelik 
--; némi áttekintést engedjen e nagy horderejil tudományok terén, az utolsó években nyert 
v1vmányok és a tapasztalt. haladás felett. 

Az orvostan nagy reformban van. Evezredek óta legelőször vettetik. alá e széles~örü 
tudomány összesége a természettani vizsgáln.tnak, a tapasztalat és kisérlet próbáJtÍval 
párosítva. Ha e tekintetben szemlét tartunk, az utolsó években mindenekelött a humoral
és cellular-kórbuvárok küzdelmeit látjuk, melyek különösen a lob tanára terjeszkednek. 
Az utolsó évtized elején teljes uralmat élvező cellular-kórtannak e tekintetben a humoral
kórtannak kellett átengednie a küzdelem terét, és így meg lőn állapítva, hogy alobosfolya
mat fő mozzanata hüdés által feltételeze'tt edénytágulás, melyet színtelen vértekecsek átván
dorlása követ a szövetelemek be, és hogy az ugynevezett lobos ujdonképlés. csak részben 
veszi eredetét már létező szövetelemek szaporodásából. Ily képen egyszersmrnd a lob kétes 
és sokértelmű fogalma alatt összefüzöt.t. tanok tisztultak és igen valószínű, hogy a köz~l 
jövő a kórtan ezen lényeges fejezetében még igen nagy horderejű vívmányok;rnl fog meglepm. 

H aladás történt a daganatok lényegének fölfogásában, azok felosztásaban és é.rtelme
zésében. Elismerik, hogy az álképletek szintén bizonyos ingere~ következményei, hogy 
vannak dagok, melyek a· lobos térmc-nagyobbod ások és álképletek köztátme1:etet képc;'.;nek ;
be van bizonyítva, hogy a rá.k aldrmily ·fé lesége lényegben csak felh:imbuJálkodás, mely 
szét.esésre, f~kélycdésre- hajlamos, hogy e szerint a rák els.ődleg csak felhámké_Pletekben 
jöhet létre. Es ily módon az ugynevezett rostos rák nem tekmthetö egyébnek, m1~t zsugo · 
rodó ráknak. Mindezen tekintetben pedig tudomány1111k legtöbbet köszönhet. B i 11 r o t h, 
Waldeyer, Thiersch és Köst er buvárlatainak. 

Az ütértömeszelés (embolia) tana az utolsó évben bámulatos előh aladást tett C o b n
h e i m szép buvárlatainak eredményei által. Ezek lényegben következők: Az ugynevezett 
vérár, infarctu s haemor r h ag i eus, mely ikalaku, c:sak oly üt.erek bedugulása. ut~n 
jöhet létre, melyek végüterek, melyek a tömeszen tul más ütérrel nem k.özlckednek. A vérar 
közvetlen oka pedig a visszérböl kiindul ó pangás és vérvisszatorlódás s mnét ma.gyarázható 
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azon tény, hogy ily vérár csak öt szervbe_n jöhet létre: a tüdőkben, lépben, vesékben, az 
agyban és recegben, mint olyan szervekben, melyek egyedül bírnak ugynevezett végiHerck
kel. Innét érthető, hogy - a mit V i r ch o w már egy évtized előtt észlelt, de megmagya
rázni nem birt - - a vérárt képviselő iknek nem csucsán, hanem ennek szomszédságában 
találtatik a tömesze1ő dugasz és hogy egyéb testrészekben tömeszelésnek következménye 
nem lehet vérár, de igen könnyen üszök. 

Szép eredményBkre jutott a kórtan a növényélődiek által okozott fertőzési kórokra 
11ézve is. K 1 eb s felfedezése, miszerint a geny- és evláz bacterium-féle növényélődiek folyo 
mánya, a mai orvostan legdicsőbb vívmányai közé tartozik. Az élet-, a bonc- és kórbonctan 
terén tett kutatások jelentékeny haladást tüntetnek fel. Különös említésre méltók a köt
szövet körül tett vizsgálódások, melyek e szövetnek az állati szövetek közt oly helyet 
adtak, mint minőt a növények hasonnemű szövetei foglalnak el, és igy a két szerves ország 
közt eddijJ' fennállott válaszfalat lerontották. A csontok szövetére, különösen a csontból 
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szerkezetére nagyobb fény derült és kimutatták, hogy a csontbél csaknem oly szerkeze tű, 
mint a lép és egyéb nyirkmirigyszerü szerv. Említésre méltók a tüdő- és v:sebántalmak 
körül tett tüzetesb vizsgálódások is, melyek különösen a tüdővész, és eddig egymástól 
csak igen hiányosan megkülönböztetett és Brightkór elnevezése alatt összefoglalt kórok 
valódi lényegét kielégítőleg kimutatták. 

A folyton haladó élet-, bonctani s egyéb természettudományok lehetetlen, hogy üdvös 
befolyást nem gyakoroltak a clinicusra is. Fig..yelemre méltó a hőmérészet szé~ haladása, 
a Cheyne-Stokes-féle légzési tünet felfedezése, az agyrázóaásnak értelmezése mmt edény
hüdés. Különösen említendő a t ermészettani vizsgálatok haladása, a mennyiben a tünetek 
értelmezése napról napra nagyobb tökélyt ér el, és igen örvendetes körülménynek nevezendő, 
hogy a kopogtatás által nyert tüneteket graphice, optikai segédeszközök által törekedtek 
tüzetesebben felfoghatókká tenni és van remény, hogy az ugynevezett endoscopia szám~s 
más, eddig hét kulcscsal zárt tért fog hozz~férhetövé tenni a kutat? orvostan~ak. Az epi
leptikus roham mibenléte, egyes mozzanatamak oka a mult évek vizsgálodása1 által nagy 

. mérvben felvilágosítatott. Ki van mutatva, hogy a roha~ kezdetén mutatkozó coma agy
vérszegénység által van föltétélezve, hogy a következő izomrángások oka a nyultagy -és 
varolhíd rendellenes voltának tulajdonítandó, s hogy az eleinte vérhiány által okozott tü
netcsoportozat a roham későbbi menetében visszeres vérpangás által fenntartatik. 

A vérbefecskendés, transfusio az utolsó évekbe.n nevezetesen az utolsó há?oruban tett 
tapasztalatok következtében oly mütétnek bizonyult be, melynek alkalmazása igen számos 
esetben nagy haszonnal, sőt életmentőleg hathat. Javalata azon állapíttatott meg, hogy 
mindannyiszor hasznos és szükséges mikor a vér mennyisége vagy minősége következté
ben képtelen élettani működését ellátni. Legcélszerübbnek és könnyebbnek bizonyult vissz
eres rostonyától fosztott vérnek befecskendése E u 1 e n b u r g vagy U te r ha r t-féle fecs
kendővel. 

A sebészet, szemészet, szülészet szintén nagyszámu gyarapodással dicsekedhetnek. 
Feltaláltatott a légenyélecsnek bóditó hatása és a helyéről teljesen leválasztott bőrnek 
más helyre való átültetése az ujabb sebészeti vívmányok egyik fénypontját képezi. A sze
mészet az orvosi tudományokban tökélyre nézve még mindig az első helyet foglalja cl, 
mert alig gondolható nagyobb szabatosság, mint a melyte a szem-, élet-, kór- és gyógytana 
vitte, és ha dicsek1.:dhetnek is az utolsó évek ez irányban valami nevezetesebb haladással, 
ez különösen a szemészet optikai részét illeti, mely tekintetben két kitünő buvárnak, 
He lm ho 1 t z és .Don de r s nek ítélendő a babér. 

A gyógyszertan az utolsó években aránylag gyarapodott. Számos szer gyógyha::ísa 
közelebbről lön meghatá-rozva és feltaláltak több ujabb gyógyszert. Az első kategóriába 
tartozik a diO'italis, chinin, veratrin hatásának, nevezetesen lázellenes működésének tüze
tesb kutatás~, a hiclegvizkurák alkalmazásának javalata.i. Az ujdon feltaláltak közöl 
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pedig kiilönösen font os szerepet játszik a chloralhydrat és nem lehet alaptalannak nevezni 
azon reményt, hogy a sz9rves vegyek .még számos egyéb csoportjaiból gyógyhatá.nyok fog
nak kipuhatoltatni. - Atalában pedig az utolsó évek az által tündökölnek, hogy az egyes 
szerek hatásaira nézve táplált r emények kevésbbé vérmesek lettek, hogy az orvostannak 
több-több kilátása nyílik oly tudománynyá válni, melyben szünedezik a csalódások és kép-
zelődések hosszu sora. · 

Ha az orvostan összes ágaiban örvendetes haladás nyilvánul, nem csoda, hogy e tan 
testvére, az egészségügytan, hygieina is jelezhet gyarapodást. Nincs szaka ezen böterjedelm ü 
tudománynak, mely az utolsó években számos közhasznu felfedezést és kutatást nem 
mutatna. A hygieina erre nézve az orvostan előtt nagy előnyben van. Előbbi t. i. nem az 
egyes személyre, nem az egyénre irányozza :figyelmét, mely egyén mindig változik, minden 
percben más és más befolyások alatt áll és mindannyiszor másképpen hat vissza. Az egész
ségii.gyian az általánosságra, a társadalomra, emberosztályokra, népekre terjeszti kutatá
sait és sokkal nagyobb mértékben vonhat hasznot egyéb tudományokból, nevezetesen az 
ujabb időben oly magas tekintélyre vergődött tár s ad a 1 mi tud o rn á ny ok b ó 1. Nagy 
előnyére szolgál a hygieinának azon körülmény is, hogy miután az átalá nosságra terjeszti 
működését, a stati s tikát is nagy terjedelemben használhatja fel. Hogy mily áldásdús 
lehet az egészségi.igytan, azt legjobban mutatják a halandósági arányok azon népeknél, 
melyeknél e tan különösen műveltetik. Angolhon és Németország az utolsó években számos 
üdvös intézményeket alapítottak. 

A hygieina egyik föcélja, a káros hatányok számát kipuhatolni, csökkenteni, és erre 
nézve különösen a cholera-gerj oktana számos l ángeszű és roppant szorgal~u kutatásoknak 
örvendett. - Macph e rson, Macn a m a r a, Bryd e nés Pett e nk o f e r ilyképp~nh.álár~ 
kötelezik az emberiséget és nágyon is igazolt azon remény, hogy ha a choleragerJet. lll~tö 
kutatások az utolsó években kezdeményezett irányban haladnak, különösen ha e vésztelJeS 
betegség oka a cholera honában, K e 1 e tin diába n, továbbra is szorgalmasan tan ulmá
nyoztatik hojJ'y ekkor az emberiség meg fo O' menekülni egy hatalmas ellenségtől, hasonló-
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· bdl' l . képpen, mint már a mult század közepén az üszögragálytól birt megsza a u rn, me y, .r°:rnt 
akkorában bebizonyult, nem volt egyéb, mint auya-rozszsal törtéJJt mérgezés. A ~ygiem~ 
az egyedüli tudomány, mely az emberi, társadalmi ~s egyéni élet„ összes moz.~ana.tait veszi 
tekintetbe, és hogy korunkban e szaktudomány igen számos, onzetlen ~uvel?re. talált, 
mindenesetre hozzásorolható azon számos tüneményhez, mely korunk haladasát Jelzi. 

Áttérek most a természettudományokra. Ezek haladásai messzehatók, lényegesek. -
Az utolsó évek bőségesen bizonyítják, hogy a természetnek kutatására irányzott tudomá
nyoké a jövő. 

A természettudományok művelése a dolog lényege szerint csak oly ~orban vergődhet 
túlsulyra, mely a tudományosság bizonyos fokáig eljutott. - Előbb felvilágosodás, a kép
zelet fékezése szükséges és csak azután nyílik tágabb tere ~ való természettudomá~y1:ak. 
Ezek kifejlődése az egyes tények felhalmozása által törtémk, melyek szaporodása idővel 
roppant tömeget képez. - A további kifejlődés mozzanata abban áll, ~.ogy a tények .ész
szerü összefüggésbe hoz atnak, s azon kérdés merül fel, ez "'.agy ama :rtuneménynek .rm az 
oka? és mily összhangzásban vannak az egyes észleletek egymással? Nem tagad?atm, hopy 
azon követelmény, miszerint elébb a tények, mint olyanok fürkésztessenek, ez i~ő ~z ·rmt 
nagy mérvben ki van elégítve. Ilyen volt a tudomány állása már e század eleJén is. _De 
hiányzott egy nagy fontosságu dolog, mely nagy hézagot pótol és ez n~m ,vala egyéb, mm t 
kikutatása annak, hogy mily viszonyban állanak a természetben élő lenyek _egy;n~ssal, 
szóval kérdésben forgott a ter e mtés igaz v a gy n e m igaz volta, a k1feJlodés 
miben léte. 

A gondolkodó ember mindig főcélnak tartotta a dolgok okait kifürkészni. .Azért a 
keletkezés okai főszerepet játszanak a tudományosság történetében. Min é 1 na g Y 0 b h 
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v a 1 a m e 1 y kor m ü v el t s ég e, a n n á 1 k e v és b b é ki e 1 égit ők a 1 én y e k k e 1 e t
k ezt é t illet ő fölvételek. A régi egyptomíak, indusok,perzsák,zsidókés egyéb népek 
nézetei mindent alkotó istenségre utaltak; hasonlót látni az ujabb népeknél is, azon különb
séggel, hogy ezek fölvételei szerint a teremtőnek teremtményeiben bizonyos célok lebegtek 
szemei előtt. E hit sokáig maradhatott fenn, mert kielégítette a képzelmet és nem ismertek . 
tényeket, melyek a teremtéssel ellentétben állottak. - Ilyenek különösen a föld tan 
és földőslénytan által nyujtott adatok. 

A fejlődő emberi szellem Huxley szép hasonlítása szerint vedlő rovarhoz hasonlít, 
mely idönkint leveti fe lhámát, mintegy ujjá szUletik, más-másképen viselkedik: a külvilág 
irányában, mig végre uj takaróját ismét veszti, hogy ujabb öltönynyel burkoltassék. Magá
tól értetik, hogy ily vedlések a szellemi fejlődésben bizonyos remlelle11ességekkcl járnak, me
lyek csak akkor mulnak kár nélkUl, hu az alatt káros befolyások nem hatottak közre. Ez áll 
különösen az ujabb időben annyiszor és auuyiszor megpendített teremtés kérdéséről is, és jo
gosan jegyzi meg Huxley, hogy e kérdést a kérdé s e k kérdé s é u e k k e 11 nevezni. -
Hogy honnan ered n e rn z e <lék ü u k e világon, hova céloz fejlődésünk, azok ama prob
lemák, melyek minden embert gondolkodásra serkentenek. A mult századokbau a felelet 
ezekre az átalános bölcseleti és vallásos nézpontok szerint adatott, a lények és kü)önösen 
az emberi nem keletkeztét illetőleg átalában transscendentalis nézetek uralkodtak. Es ezek
ből az emberi nem csak lassan bír kibontakozni. - Ha igaz volt a teL·emtés feltevénye, az 
ember ennek koronáját képviseli, központját l~épezi a világnak, uz ü ke<l vére van alkotva 
minden. Ezcu elavult hypothesist a 11 t h rop o e e n t r is m u s u a k nevezzük. 

Copernicus'ig ageocentrismus .uralkodott, a föld et a bolygók ·közpo11tjáuak tar
tották. Eléggé ismeretes, hogy mily befolyással lüa auuak tudattt, hogy e föltevéuy nem 
való, hogy a föld mozog, nem pedig tt nap. -- Nézetem szerint az anthL·opomorphisrn us 
megdöntésének hasonló forradalmat kell elöidézni az emberi viszonyok felfogásában mint 
Copernicus ren<lítő tana . Hogy a folytonos ~ítváltozás, melyen át tt lények a föld külö11)Jözö 
aeoloaikus idöszalrnin kercszti.il mentek ho(J'y e változás tudata milv befolyással bírt és 
0 0 ' 0 .1 

bír a természettudományokra, kifojlöclésökre, azt eléggé bizouyítja azon szép haladás, 
melyet. az á!Ja.t- és i1 i) vényta11, ll <..: vczetescu e tuclomállyok [L1alá11os r észl'i az utolsó években 
teltek. 

A föl ytonos átváltozás tau át L tL rn a r k és Dar w i un a k kö::iz ij11hetj Lik. E két bu v::Í.r 
tudományos mLikö<léséuek összdrnsoulítása eléggé mututja allt, hogy egy ember vivmány<.ti 

-csak akkor bírnak na.gy hatássttl, ha a társadalom az ;,;k folfog{tsúra, és feldolgozására. képes. 
Azért Lamarknak kevés, Du.rwiu müködésének roppa11t volt a hatása. Az utolsó 
évtized és különösen az uto!só évek nagyszerű természetbuvárokban gazdagoknak · 
mondhatók . Awk szúrna, kiknek fömunkája abban áll, hogy a Darwin által felállított elmé
letet támogassák és részletesen bizonyítsák tömél'deknek nevczhetö. Kevés már jelenleg 
a természettudós, ki Darwiu tanait nem vallarn1, melyek kétfélét :.Wítauak: 1) Hogy foly
tonos átmepet létezik az cgymásut:iu keletkezett lények közt. 2) Hogy a legtöbb esetre 
nézve a jelenleg létezö léuytk közt is va11 átmenet. Ily ö::iszha11gdsba hozni az állat- és 
növénytan által egyrészt, a földtan által másrészt szolgáltatott tényeket, Darwin clött sen
kinek sem sikerült. Dc e kitünü buvárban llellH.:sak a láug8szt kell csodálni, mely ily 
messzire ható elméletet bírt folállítaui, Darwinban CS•Hlálui kell a roppant nagy szorgal· 
mar, mely lehetővé tette, elméletének egyes szakait, té,teleit roppant szárnu és terjedelmű 
észleletek által b.ebizouyítaui és kétségkivLilivé tenuí. Es ki tudná csodálkozását megtagadni 
azon számos tudóstól, kilrnek a Darwin által felállított taut fejkszteni, uj téuyekkel bizo-
nyítani és támogatni sikerUlt. . 

Találjuk itt első helyen W al l <tee-t, a híres angol buvárt, a tudonuíuyértmiudent ál
dozni kész természettudóst, ki majdnem egy és ugyanazon elrnélkedé.sekre vezettetett a 
kifejlödés mozzanatait ilktöleg; ki nem csodálná Ly e 11-t, <t leghir2sebb angol geologot. 
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Dicsérettel említendő itt még a németek közül Ha e c k e 1, ki „az átalános alaktan" cim ü 
nagyterjedelmü művében a Darwinismust az állati és növényi morphologiára alkalmazta 

, és a teremtésről szóló munkája által a müv.eltebb nem-szaktudós közönséget is Darwin el
méletének hódította meg. Említendő Gegen b a u e r, V o g t, C ott a. Különösen t erjesz
kedni akarok azon buvárok munkálkodására., kik az őslénytan művelése által- segítették a 
folytonos átmenet és fejlődés tanát támogatni. Ván itt R üti :m.e y e r, van Na t husi u s 
és itt látjuk H e e.r-t, a hires svajci botanicust. E tudósoknak mindegyike nagy lendületet 
tudott adni a természettudományoknak, de legkihatóbb sikerrel tette ezt H e e r, ki „D i e 
-q r w e 1 t d er $eh w e i z" című munkájában, a földnek egy kis és földtani, állat-, növény
és őslénytani tekintetben e_gyaránt érdekes _területét tette kutatásai tárgyává. Heer mü.n
kájára Svajc valóban büszke lehet. Nemzeti tudomány-emléknek mondható, mely a geologia, 
különösen az őslény~an 'tekintetében- oly sajátságos órszág viszonyait minden, a- legujabl5 
természettudományi irányokra vónatkozö tekintetben kitünő tudományossággal és alapos- . 
sággal tágyalja. . . 

Mi eredménynyel történtek e buvárkodások? Mondhatni, a parwinisunus ál.tal m'eg- ' 
nyított eszmeírány nagyon is alkotta a tőle várt sikert. Itt csak kettőre .akarok figy~ln;ez
tetni. Az egyik tény, melyet az ujabb buvárlatok, nevezetesen Ila e.eke 1 kutatásai k1de~ 
rítettek, az, hogy vannak ~ lények, melyek mintegy átmenetet képeznek az élő és ne!fi élö 
egyedek közt, vannak kifejlődő és tengődő egyedek, melyek egész teste egyszerü fehérnye
törneg, minden burok-és mag nélkül. E lények fennhangon látszana~ szólani az ős_nemzés, 
(generatio aeq-uivoca) mellett. Alig van té~y,. mely nagyobb elö~yére s~olgálna ~)a;wm theo~ 
riájának, mint ezen, a tenger fenekén milhomonként egy negyzethuvelykny1 t~ren létező 
lények sajátságai. De van még egy ~ásik tény, melyről pár évvel azelőtt álmodm. sem mer
tek, s m ely átmenetet mutat oly lények között is, melyek a kifejlődés magas fokán. állanak, 
átmenetet oly lények közt, melyek _elhatároltsága erélyesen szólott a s y s t-e ma t 1 c a mel-
lett és Darwin ellen. · . · 

Eddigelé a gerinces és .gerinctelen állatok között semmi átmenet sem é-s~.leltetett és 
nagyon is megki.tlönbözte-tő jefoek volt tekintve a gerinc h u r ( chorda d_orsahs) 1-étezése 
vagy nem léte a gerinées és gerinctelen álla~ok.,. kö~ött: Jött K o \V a ~.e v-s z k y, egy orosz 
természetbuvár és kimutatja, hogy a . g~rinces és ge;mctelcn ~~ua.t?k k~~t .. van _vérrokonsá9, 
létezik átmenet az a flip h y o x: u ·s 1;:ine(~ o1 a tus ~es az ~s e 1 d,u:i k ko~ott, hogJ:: ezen pu-_ 
hánynemU. állatok, k.ifejlődésö·k . bizonyos korszaká15an, hasoulók~ppcn 1.111.nt a ,germ?e~ ~11~
tokéban 'J an chorda dor..salis azon csekély különbséggel, hogy az asc1d1áknal a lofoJlodes 
továb\.i 'menetében a gerinch.~~, tel.jesen felszív9d_ik, megsztit;ük nyom _nélkül,_ rnig az .. am~ 
phyoxusnál, a gerincesek _)egals6bb ' · r ndü állatá~ál ~gé~z. életen át m egfI1:arad,, és .a tobb1 
magasabb rendű gerinceseknél a gerrncoszlop alapJáVa vahk, ez által_ helyettes1~et1k. 

Ujabb idüben két -elmélet állítatott fel a Da~·win álta! kéyviselt á~v.áltozás1 hypoth~
zis elleuében. Az egyik K ö 11 iker és H e e r-t ül ~n.dult ki, ~1~ azt állitJák, hog.y Darwrn 
elmélete a. lények, nemek közti rokonságot nem birJa elegendőképpen magyarázm és azér~ 

. az ugynevezert h eteroge n n~mzés f'lvételéhez forduHak, i;nelyabban áll, hogy UJ 
nemek régibb nernekből rögtön, U.J tere~tés által kele~keznének., mmt eh?ez hasonló fo!ya-, 
matot a nemzési átalakulásban (GeJ1e1 at1omwcchsel) eszlelhetm. A leguJabb terem~és1 el
Ínéletet pedig W i e g a n d tanár állította fel, ki a. célból, hogy a rendsz~.res á~lat- és novén.f 
·tanban észlelhető rokonsáO'okat és különbségeket magyarázza, azon foltevenyt vette sege
lyül, hogy a létező, több t~kintetben egymás?oz ·rok~? nemek egymáshoz mellé~endel~.ek, 
hogy ily coordinált nemek egy anyanemtől v9sz1k eredetoket, _mel;: sz a? ad o.n é 1 ő, e 1 s o d-
1 ege s SeJ't e k · ugynev. őssejtek (Urzellen) által képviseltetik. Wiegand elmélete 

' 1 '] · é ··1 t k t k' th t" ·d tények által sohasem páratlan következttesséagel emelt ogL rn1 pu e ne e rn e o, · e . . 
· • ' 

0
' ' l· t ' k "lt 1 · él 'ett átvál t ozás1 tan ellenében lesz beb1zonyitható és azert a szamta an enye <i- a seg yz • 

alig fog nagyobb jelentöségre vergődhetni. 
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Az ás v á u y- és f ö 1 dt a n az utolsó évekbcu feltünöleg haladott. Az ujabb vegytan 
óriási haladásai mellett az ásvó.nytanban sem lehetett már a régi elmélet szülte képletek 
mellett maradni, melyek sok esetben semmi biztosat sem mondanak s legtöbbnyiee helyte
len felfogást is nyujtanak az ásványok összetételéről. R a mm e J-s b e r g, az ujabb ásvány
tan kitünő rnüvelőj e, iparkodott a régi vegysuly-elméletre alapított képleteket . az ujabb 
tömecselmélet szerint átalakítani, de ez természetesen csak részben sikerülhetett. K ülönö
sen sok nehézséget okoznak a kovasavas vegyületek, melyeknek bonyolódott összetétele,és 
nagyrészt hiáµyos vegyelemzése még igen sok teendőt hagy fenn. A górcsőnek alkalma
zása által az ·ásványok megvizsgálásánál kitűnt, hogy alig lehet tiszta anyagot kapni az 
elemzésre; minden ásvány, még a legtisztább kristályok is, nagy mennyiségü idegen zár
v á ny t tartalmaznak, mely az elemzés eredményét megváltozta.tja . . Mai nap szükségessé 
vált m ár, hogy minden ú.sványelemzést annak górcsői vizsgálata előzze meg. Száza~ra megy 
azon ásványok száma, melyek górcsöi vizsgálatából kitünt, hogy tulajdonképpen keveré
kek, két vagy több ásványból és igy jogosan nem is tartoznak az egyneműeknek tartott 
ásványok közé„ hanem, föltéve, hogy nagyobb tömegekben fordulnak elő, a kőzetek közé. 

Szép haladás mutatkozik az ásványok krystallographiai és egyéb physicai tulajdon
ságainak vizsgálatában, mely téren is napról-napra uj és fontos tényezők hozatnak 
napfényre. . 

Az ásványok olvadásának meghatározásában föl kell emliteni.i.nk Szabó József tiszt-
• t ár samríak az akadémiában közölt szabatos módszerét, amely a forraszcsőt, melyn~k fu. 

vása az egyéni ügyességhez van kötve, mellőzvén, ehelyett a Bunsenféle egy~nletesebb 
h '' ségü gázégőt használja, és ezáltal biztos er edményt ér el. Ezen módszert kapcsolatban a 
lángkisérletekkel és nedves uton való próbákkal, Szabó alkalmazta különösen a földpá
tok fajainak meghatározására oly esetben, midőn · azpk csak nagyon csekély mennyiségben 
vannak j elen és egyéb uton nem határozhatók meg. Ez különösen a kőzeteket illeti, me
lyeknek földpátjaira nézve a legnagyobb bizonytalan,ság uralkodik, egy alkalmas meghatá
rózási módszer hiányában. És ezen bajon Szabó módszere csakugyan segít, ha az a kellő 
gya~oTlattal és gonddal kezeltetik. · 

A k ő z et tanban a górcső alkalmazása által egészen uj irány fej lödött ki, mert ál
tala az apró kristályos ásványelegyeknek nemcsak természete, de azoknak egymáshozi 
viszonya is igen jól vizsgálható, miáltal sokkal biztosabb következtetések vonhatók a kőze
teknek képződésére vonatkozólag, mint az ezelőtt történhetett. A kőzetek górcsői vizsgála- -
t ának már egész irodalma van, kivált Német országban, és alig lesz p e t r o g rap h, ki a 
kőzet ek vizsgálásánál ezen uj és érdekes vizsgálati módot uem használná. 

A földtan' minden melléktudományával együtt nagy mérvben haladt előre, segítetve 
~zon körii.lménytöl, hogy uj és uj intézet~k jöttek létre a kormányok költségein, melyek az 
illető országok földtani átkutatását célozzák, és evvel á tudományt előre vÜ;?lik. Igy léti·e 
jött-hazáukban is a földrnivelés, ipar- és kereskedelemügyj ministeJ·ium ressortjába tartozó 
magy. kir. földtaoi i.ntézet, mely fönnállásának rövid ideje alatt Hantken vezérlete mellett 
már is szép eredményeket mutatott fel, földtanilag fölvévén a magyar középhcgységnek 
nagy részét, kiadván erről egy terjedelmes munkát és a fölvett terü letek földtani képét .. 

Nagy haladást tett, mint ernlítettem, a p a 1aeonto1 o g i a is, melyet mai nap minde1Y 
geolognak kell művelni, ha otthonos akar lenni a földtan tudományában. A fö ld ré tegeibe 
~ltemetett kövületek napról-napra nagyobb mennyiségben hozatn~k napfényre és számos 
Jeles palaeontolog által minden tekintetben áttanulmányozva gyönyörű munkákban le·irat
nak, ábrázoltatnak, mint tanui és bizon yitékai a föl.dtaui ősidőkben ural
k o d o t t t e r m é s z e t i v i s z o n y o k n a k é s t ö r v é n y e k n e k. 

K~lönösen ki kell emelnünk még a tenger mélyének és fenekének viz·sgálutát a merítö 
háló (Schleppnetz) segélyével, mely már az első kísérleteknél oly bámulatos eredmény~k
kel l epte meg a természettudósokat~ minőkröl álmodni sem mertek, s ennek következtében 

.. , 
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mai nap különösen az angolok és amerikaiak részérő_l egés,,; reudszere:;<:!l fogauatosítatnak 
és vitetnek véghez. Kitünik ezekből, hogy- a tengernek oly mélységeiben> amelyekről azt 
képzeltük azelőtt, hogy ott az élet föltételei ·hiányzanak, gazdag állat élet van : nemcsak a 
legalsóbh rendű állatokból, de magasabb rendűeku_ől is találtattak nagy számban: uj m eg 
uj alakok és fajok, melyek közül sokat k övü lv e ismertünk azelőtt, vagy 
m e 1 y e k m ár r é g e n ki h a 1 t faj o k n a k, n e m e k n e k é s cs a 1 á d ok n a k é 1 ő k é p
v i s e 1 ő i g y a n á n t t e k i n t e n d ő k. 

Mit szóljak a vegytan elő haladásáról az utolsó években? Ez valóban óriásinak neve
zendő. E tan egés zen más alakot öltöt t. Az ujabb parányelmélet a testek tömecs-szerkezetét 
illetőleg :finomabb megkülönböztetést, tágabb láthatáru ismereteket enged. A szinké_p
elemzés uj és ed~ig nem sejtett tulajdonságait a testeknek, vegyeknek mutatta. Az organi
cus vegyek ismerete mindinkább tökélyesbül, és a szerves vegyek müleges előállítása i_nár
már nagy terjedelmet vett. Szóval a vegytan még jelenleg is a legkifejlett ebb -természet
tudomány, és azon szerencsés helyzetben van, hogy a-természettudományok többi ágainak, 
az élettannak, földtannak-, söt a csillagászatnak is igen biztos támaszul szolgál, hogy ~ 
gyakorlati életben tudományos kutatásait a legkiterjedtebb módon alkalmazhatja, hogy 
haszna mindenki szeme előtt a legvilágosabban ki van tiirva. Az ujabb vegytan különösen 
azáltal is tett nevezete ~ ebb előhaladást, hogy a természettannal és az élettannal S,'?orosab b 
össze~öttetésbe lépett, és így különösen a vegytanról áll e mondat : Dat et accipit. Ürömmel 
_constatálhatni, hogy az ujabb vegyészi vivmányok előteremtésében hazánk tudományát 
nem a l egutolsó hely illeti, és hogy mennyit köszön a t.udomány > mennyit hazánknak tu
dománybani t ekintélye Than Kár o 1 y tanár fáradhatlan, kitűnő sikerü működésének, azt 
csak említeni kell, de fejtegetni, ugy hiszem, nem szükséges. -

A cs i 11 a g ász a t, szintén nem maradt hátra. A szakbuvárra nézve is alig lehetséges,
hoO'y magának mind-en ujabb kutatásról tudomást szerezzen, ~melyek száma valóban töme
ge~, különösen 1868 óta, mikor J an s·s e n arra tanított, hogy miképpen lehet __ a nap ugy
nevezett ch romos p ha e ráját teljes napfogyatkozás nélkül is tanulrnányozm. De dacára 
annak, hogy az anyag napról-napra szaporodik és már is alig ~ezelhetőnek _látszik, feltü~ő 
nagy horderejü tényt ujabb időben keves-et mutathat fel a esilla~ászat. UJabb hypothes1s 
gyanánt tekintend·ő a. külö_nösen Z ö.11 n er által védelmezett. electr1kus hatás; melyet a nap 
az üstökös csillagok üstökére gyakorol. Nagy fontosságu ellenben az?n haszo~, melyet a 
fényelerp.zés csillagászati vizsgálatoknál hajt, melyne~r s?gélyével UJ~bb ~s u~.abb tények 
jutnak tudomásunkra; a nap photo- és chromosphaeráJát illetőleg pedig kiderul~, ho.gy a 
°Frauenhofer.féle vonalok eltolódása, mozgása igen valószínűleg a:ra muta~, m1sze:rnt .a 
nap tömegében a külső és belső részek közt mingig tömegcsere létezik. F eláll.1tottak k1s~bb
nagyobb mérvben valószinü feltevéseket a napfoltok: természetéről. S e h ia p .~r e 111 > a 
híres olasz csillagász, bebizonyította, hogy a cs illagrajok (Steruschnupl?enschwarme) egy
részt a ködfoltokkal másrészt az üstökös csillagokkal igen közel viszonyban vannak. 
A naprendszer termé~zettana napról-napra nagyob~ és nag.yobb _horderejü elöh~ladások.at 
t esz. Ki van mutatva, hogy földünk légköre nem b1r oly ki s terJ ed_elemmel_, n;1~t azelőtt 
hitték, sőt egynémely buvár már azou talán kissé vakmerö, de nem igen ~-alószrnutle.? ~el
tevésre jutott, hogy a fö ldet környező légkör nem bir ha,tárral, hogy az a f~ l de_t csa~ surubb 
rétegben veszi köriil, minthogy anyaga, tömege a földvonzás á ltal süritet1k, - ~s eg.Y_~b 
süritési körökön kívül hiO'ítva szétoszolva M;. egész világtért fog lalja el'. Ezek szerrnt e fol
te~és a világaethert, l~bet, m~ly ellen s~ámos tény tanuskodik, l~ i sz~-r~th~tná; ,de egyszers
mind legképesebb volna megmagyarázm azon tényt, hogy a. fo ldk0.1 1 leg élenye áll~ndó 
mennyiségü, minthogy az állatok és növények á ltal felhasznált élen~ t~len-nyáron a v1lá9-
lég éle nyéből pótoltatnék. Megmagyarázza.. megközelítőleg a légköri v1llamossá~ változa: 
sait, melyek egymással szoros összefüggésben és hasonlatosságban vannak. A ~sill_agtsza~i 
észleletek ujabb időkben roppant halmazuak és az imént említett föltevényekből kive etm , 
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hogy mily horderejűek lesznek és lehetnek ezen észleletek által keltett nézetek ha azok a 
puszta föltevés határát áthágják, ha majdan valódi, elvitázhatlan tények leszn~k. 

A szorosabb értelemben vett természettan gyarapodása az utolsó években tömér
d~k volt .. J elenleg e tu~ománynak, mint a mozgások tanának, mindegyik szakmája naponta 
UJ ~eg UJ tényeket <lent fel, melyek a t~rmészettudományok egyéb ágainak és a, gyakor
lati életnek legn~gyobb _hasznára válnak. A physicának mennyiségtani szakára, a testek 
halmazáll~potbeh, hő·,. villamossági és fénytani tulajdonságaira számos felfedezés kiváló 
fény.t derite~t. ~ légv1llamoss~íg tilnctei behatóbban tanulmányoztattak, a lángok hangtani 
t~laJ?onsága1 k1kutatta.k, a t~stek fajmel9ge legpontosabban meghatároztatott. A tenger
;1z vizsgálata a~~ak fénytulaJclonságair~ uj adatokat szolgáltatott, és megtudtuk, hogy a 
Jég elsz~rva lé.?ures tér~, tartalmaz, mmek következtében csekélyebb sulyu, mint az 
ugyanily h o f o ~ u v1z. Legnevezetesebb azon körülmény, hogy a physicának Helm
~oltz és .egyéb ~ires buvárok által oly nagy tökélyre emelt része, a fénytan, lcgt'ljabb 
idő?en maJdnem mrnden egyéb szakma támogatója gyanánt szei:epel. A villamosság, a hang
tam é egyéb tünetek kapcsolása fénytüneményekkel ugyancsak H e l m h o 1 t z , Ty n
~-a 11 vezénylete alatt álló számos természetbuvár által már ez id ő szerint is igen nagy . 
to'kélyre tett szert. Nagy hala~lás11ak nevezendő egyszersmind azon körillmény, hogy a ter
mészettan az utolsó évekb~n kiválólag jeles népszerű il'odalomra tett szert, mely tekintetben 
angolok, németek és frauClák ki.ilönös szorgalmat fejtenek ki. 

A természettu~ományoknak rövid idő alatt tett aránytalanul nagy előhaladása lehetet
len, hogy arra ne b1rta volna a tudomány egyéb szakmáiban müködő tudósokat, hogy a 
maguk terén is u~ya:1rnzon vizsgálati módot alkalmazzák, amely a természettudományok
ban oly nagyszeru v1vmányokhoz vezetett. A történelem, a nyelvtudomány, a statistika ·és 
az emberi művelődés számos egyéb ágai ilyképen nagy mérvben haladtak. Nem tartom 
érdektelennek közelebbről említeni azon mozzanatokat, melyek az ugynevezett tár s ad a 1 mi 
tudomán yokba n előtérbe léptek. Ezek egészen uj a.lakot öltöttek és keletkezett egy uj 
tan, a társadalmi természettan, mely az emberi társadalmat az ember testi és 
~~ellemi működ~sét kérlelhetetlen, örökre állandó törvényekre igyeks;,ik visszavezetni és 
IÍJU létére má~ is csodálatot gerjesztő eredményekkel dicsekszik. Kutatásai körébe vonta a 
népek, nemzetiségek kelctkeztét, gyarapodását, müvelödését, hanyatlás:ít, megszüntét; vizs
gálni kezdte a minden nap történtek mibenlétét, létokát. Uj -tudomány keletkezett, mely 
nagy horderejü lesz az emberiség minden rendű állapotaira. Ily módon a termész(·ttudo
rnányok által előidézett haladás más tudományok gya.rapodására is befolyással volt. 

Röviden mondva, uj korszakában vagyunk a tudománynak és a valóság mindinkább 
tulsulyra jő. KérdésJ vajjon ez egyeduralkodó lesz-e a phantasia fölött? 

Mint C ~ t t a helyesen megjegyzi, a bölcsészet és költészet a népek szükségletei közé 
tartoznak, mmdenhol megelőzték a valódiság kipuhatolására célzó természettudományok 
fejlődését. Ezek eleinte a költészet köntösébe burkolt.attak és később ettől csak lassan bír
tak szabadulni. Költészet és tudomány aztán különböző utakon haladtak és különböző tár
gyakat szemeltek ki maguknak. A költészet a valódi é 1etbő1 kivetközött és a képzelem 
körébe vonult. 

A régiek a természet működését általuk kigondolt lényekre vezették vissza és minden 
tá~gynak tulajdonítottak iste~1séget. De ezen rémképek a haladó tudomány fölfedezései 
~lőtt porba hullottak és valar~mt a nagyobbszerü történelmi változások nem egyes alkotó 
e~ uralkodó egy~nek által teteleztetnek fel, valamint ellenkezőleg ezen egyének koruk 
kifolyásának tekmtendök, ugy a jelenkor csakis az átalános természettörvények által fel
tételezett eseményekre fektet fös.ulyt. É~: kérdi· Cotta, lesz-e most helye a s~igoru észlelet 
m~llett a ~~~zeletnek, a phantas1ának? 0 határozott igen ne 1 felel. Kérdi helyesen, vajjon 
mmden poes1s csak valótl1ans~gra, tulzásra támaszkodhatik, vajjon a költészet arra szorul, 
hogy a gondolkodás törvenye1 által szabott határokat áthágja. Erre pedig nem m e 1 felel. 
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A j elen költészeteugyviszonylikarégihez,mint Göthe Homerhez, kik közt Shakes
peare átmenetet képez.Igya költészetben is látjuk az ember fejlődése alatt az átmenetet a 
ha tárta.lan képzelettől a határolthoz, az istenek szenvedélyeitől az emberckéihez és hason
lót mondhatunk a müvészetekről is. 

És igy mindenhol a~ emberi tevékenység körében látjuk a természettudományok 
nagy befolyását és ha telnntetbe vesszük, hogy a jelen irány csak pár évtizeddel eze lőtt 
kezdeményeztetett, jogosan r emélhetni, hogy ilyképpen tovább haladva, az emberi nem <~ 
tckintetbeni szellemi fejlődése nagy jövőnek néz elébe. 

Megemlékezés az elhunytakról. 

Alelnöki jelen tisztemnél fogva az elismerés, kegyelet és tartozó tisztelet által köve
telt azon sajnos kötelesség teljesítése is háramlik reám, hogy ez ünnepélyes alkalommal 
a veszteségről szintén, azokról, kik az orvosi- és természettudományokat a jelzett magas
latra emelni, vagy azokat az emberiség javára értékesíte!li törekedtek, s kiket utolsó együtt
létünk óta e térről ragadott el a kérlelhetlen halál, az időhöz mért rövidséggel megemlékezzer~. 

A külföld jelesbjei közül következők hunytak el: 
H e 11 e r Flórián János, bécsi egyet. tanár és ugyanott a kórvegytani intézet i_gazgatója, 

1871-iki november 21-én halt meg. Ö a kórvegytan körül tagadhatlan érdemeket szerzett. 
A 40-es években ő kezdte e tant a kórismészetben érvényesíteni, miáltal nagy mozgalmat 
keltett, de mások által túlszárnyaltatva, a vezérszerepet át kellett engednie. Ezentuli 
működése majdnem kizárólag az orvosi gyakorlatban szükségelt kórvegyi vizsgálatok esz
közlésére szorítkozott, miáltal viszonylagos jelentősége csökkent ugyan, de az érdem mégis 
az övé, mert ő volt az elsö, ki a birodalomban a kórvegytani rendszeres foglalkozást kezde
ményezte. 

Elhunytak továbbá: 
S ch w e i g g e r- S e ide 1, a jeles szövetbuvár Lipcsében. 
Jaeger Frigyes, Jaeger Ede tnr. atyja. A bécsi Josephinumban a szemészet tanára s 

igen keresett, mondhatni annak idején európai hirü szemész. A magasabb körökben igen 
kedvelt volt, 89 évet élt s azon ritka szerencsében részesült, hogy kitünö tudományosságu 
fiának, saját tanítványának hírét napról napra gyarapodni láthatta. 

e a p e 1 e t ti' a triesti kórház jeles főorvosa és mütevője. 
Du b oi s P., a párisi egyetem hírneves szülészettanára, életének 78-ik évében mult ki. 
G i o p pi, paduai szemészettaoár. 
Stein ma s s 1 e r, volt cs. kir. fötörzsorvos és hajdani híres mű tevő Bécsben. 
Moh 1 Robert, Schleiden ítélete szerint a leghíresebb botanicus. Mohl volt az egye

düli növénybuvár, ki e tudomány minden szakában egyenlő jártassággal birt. „Die vegeta
bilische Zelle" cimü értekezése, mely Wagner élettani szótárában jelent meg először, örökre 
megállapította hírét. 

Finley Breese Morse Sámuel, New-Yorkban, Hosszas fáradozás után 1834 ben 
Weatstone és Steinhallal egykoron a leggyorsabb közlekedő eszközt, a villamdelejes távfrót 
találta fel. 

Lau g i e r tor. Dupuytren tanitványa, Páris műtevöinek egyik legkitünöbbje, ki leg
először hajtotta végre a gerincoszlop lékelését szövődött töréseknél. 73 éves korában halt 
meg. 

Lévy Mihály, a „tra'ite d'hyginie publique et privée" mű szerzője és a Val de grace 
katona-orvosi tanoda igazgatója. 
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S~.idl Manó, ~z 50-es évekb~n egyetemünkön az átalános kórtant és gyógyszertaut 
adta elo, u.tóbb ~ed!g .ugyanezen tanszéket a prágai egyetemen töltötte be, .56 -ik évében 
halt ~eg. Ő egy1deig Jeles ko.rmánynoka volt a prágai egyetemnek, és a cseh országgyülé
sen mmt megválasztott képviselö működött. 
. Freitz Vencel a prágai egyetemnek bonctani tanára, ki szakmájában kitünő szerepet 

vitt ~s _a részletes kórtant azáltal gyarapította, hogy a bél belső becsíptetésének egy uj 
~emet irta. le.' mely abból áll, hogy egyes bélkacsok a Vinslow-féle likba· hatolván, ott 
rncarcerat10 mternát Ietesítnek, 57 évet élt. 

. L o u i ~- Lae.nec Andral , Dupuytren kortársa a mellbántalmaknak hires gyógyásza 
Párisban, tobb Jeles orvosi munkák szerzője - a francia nagy orvosi szótárnak egyik 
munkatársa - 85. évében meghalt. 

Hazai ügyfeleink közt szintén tetemes a veszteség. 
Engelmann Henrik, keresett gyakorló orvos, Nagy-Becskereken halt meg. 
H 'alvány János, gyakorló orvos Budán. 
Ma n go 1 d Salamon, kerületi és fürdőorvos Szobráncon. Az 1848-49-iki hadjárat

ban honvédtörzsorvos volt. A 30-as években tanulókorában Pesten dicséretesen működött 
mint correpetitor, megkönnyítvén ügytársainak előmenetelét. A Rókus-kórház akkori kis 
bonctermében ugyanis tanfolyamokat tartott a gyakorlati bonctanból azon időben, midőn 
elegendőnek tartatott Hempel bonctani kézikönyvét a tanuló által szóról-szóra betaoultatni 
s a ~allgató a tanár által elömutatott készítményt alig láthatta egyszer, s a távolság miatt 
csakis felületesen. Ezen magán-előadásoknak nagy előnye volt, s akkori ügytársai, kik 
közé magam is tartozom, jó emlékezetben tartjuk a boldogultat. 

K o c i a no v i e s József, gyöngyösi gyógyszerész, ki a kinal-csokoládé pályadíját kití.izte. 
Mi zs e y Endre, Pestmegye fegyházi főorvosa s a nemzeti színháznak 23 éven át ren

des és buzgó orvosa. 

Be e Antal, cs. k. fötörzsorvos, a 30 és 40-es években Pestnek egyik legkeresettebb 
orvosa és műtevője Pozsonyban halt meg . 

Kovács S ch. m i dt J á no s, Moson y- majd Pestmegye tiszti főorvosa, a magyar 
tudomány-egyetemi orvosi karnak összes tagjai által 1847-ben megválasztott utolsó 
dékánja. Közügyi, tiszti főorvos.i teendőit példás odaadással teljesítette. E jó hazafi és szep
lőtlen jellemű ügytárs 72 éves korában szt·nderült jobb létre. 

Jeney Gyula, a pesti belgyógyászati kóroda volt tanársegéde, kitünö képzettségi.i és 
n_agy szorgalmu fiatal ügytárs, a hozzá kötött szép reményeket alig 30 éves korában vitte 
sirba. 

Bati.zfal vy Antal, a makói közkórház orvosa, rö-vid 2 év i nyilvános müködése alatt 
ner:i egy sikerül~ nagyobb műtét által igazolá tehetségét és képzettségét. Még nem tölté be 
28-ik életévét, midőn a halál az élők sorából kiszólítá. 

A következők, mint nagygyüléseink tisztviselői is dicséretes működést fejtettek ki. 
W a eh te 1 Dávid, nyug. egyet. tnr., élete 65-ik évében halt meg. Eleinte kincs túri 

.Jrvos, az 50-es években pedig a dunántuli kerület egészségtigyi tanácsosa és az orvosi 
iigyek előadója volt, majd Hevesrnegye főorvosa lett. 1862 óta a pesti tudomány egyetemlm 
az átalános _kórtant _és a gyógyszertant adta elií. Nagygyüléseink 1844-ben Temesvártt tar
tott negyed1kének titkára volt, s mint ilyen hivatalos teenclöit buzO'alornrnal véO'ezte és . él . ' 0 b „a mircny m t_ánylatához" cimű értekezést tartotta, melyhez az adatokat saját orvosi gya-
k~rlatából m~r1tette 1 ugyanekkor a nagygyi.ilési tagok közt HippoC'ratcs kiválóbb monda
tamak (aphonsrna) sikerült magyar fordítását osztotta ki. 

Az 50-e_~ ~-ve_kbe_n, mint az orvosi ügyek egyik előadója, a községi ·orvosi állomások 
szervezése k.orul JÓ sikerrel műk~dött, a kormány költségén . bebtazta a honi fürdőket és 
tanulmányait „Handbuch der Heilquellen in Ungam'' cimü munk:1jában közölte. Több évig 
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ügyesen szerkesztette a „Zeitschrift für Natur- und Heilkunde" cimü szaklapot, továbbá 
1848-ban a „Süclungar" cimű s radicalis irányu pol. lapot. · 

Munkás és becsületes férfiu volt,. Nagy-Kanizsán született, igen szegény sorsu és egy
szeri.i szüléktöl, ifju korától önmagára levén hagyatva, csakis vas szorgalma s kitartása 
által juthatott aránylag magas állásához. 

Csikszeredai Szabó József, 1805-ben Erdélyben, V éczkén Udvar heiyszéken született. 
Alsóbb tanulmányai végeztével a pesti' majd. a bécsi egyetemen hallgatta az orvosi tudományo
kat s 1834-ben Bécsben tudorrá avattatott. Egyetemi tanulmányait befejezvén, a külföld hirn e
vesebb egyetemeit látogatta meg. Külföldi utjából hazatérve, Kolozsvárt. telt·pedett meg, s 
kiváló képzettségénél fogva az akkori seb-ész-akadémiához a bonctan és szülészet tanárává 
neveztetett ki. Mint bonctan ár ő kezdé Kolozsvártt a bonctant gyakorlatilag · is tanítani s 
az ottani szülintézet szintén az ö fáradozásai következtében jött létre, ekként tette gyümöl
csözővé külföldön szerzett tapasztalatait. 1860 ban Szabó az üresedésbe jött különös kór
és gyógytan tanárává neveztetett ki s egyszeramind az akadémia igazgatásával is megbi
zatott. Itt működött mindaddig, mig_ öt polgártársainak bizalma az országházba nem szóli
totta. Hogy itt multjához méltóan nem működött, leginkább gyógyíthatlan betegségének 
tulajdoníthatni, mely a tevékeny életet 1872-ki febr. 16-án oltá ki. A sors megtagadta töle 
azon öröm élvezetét, melyet a kolozsvári egyetem közeledő megnyitása alkalmával egyik 
törekvésének célja és sok fáradozásának jutalma gyanánt kellett volna éreznie. 

1845 · ben Kolozsvártt tartott 5-ik nagygyülésünkön tevékenyen vett részt; 1864-ben 
pedig a 10-ik, marosvásárhelyi nagygyülésünknek szintén alelnöke volt, akkor boldogult 
Sauer Ignác tanár felett tartott jeles emlékbeszédet, mely alkalommal igen észszerüen és 
helyesen birálgatta a gyógyászat különféle irányát. Fölséges királyunk öt tanácsosává 
szemelte ki, az erdélyi muzeumegylet pedig 1861-ben alelnökévé választá meg. · 

Hazafiságán és nemes szívén kívül buzgó tevékenység és férfiasság, egysierüség jelle
mezték a megboldogultat. Mint gyakorló orvos nagy bizalomban részesült, neve bérces 
hazájának legtávolabbi völgyeiben is ismert volt. 

Ezek voltak azok, kiknek a kegyelet ezen adójával tartoztam. 
Nyugodjanak hamvaik békében, és legyen áldott emlékezetük l 

Régészeti közlemény Dél-Magya1·ország1·a vonatkozólag. 
Elóadta ORMOS ZSIGMOND temesi föispán. 

Midőn a hajdankor ezen classicus vidékén, és gyógyhatásu forrásai miatt már a romai 
korban hircs, most pedig világhírűvé vált ezen fürdühelyen honunk ann;ri értelmes és t~tt
erős férfiait egybegyülvé látjuk, s azon körülményt emlékezetünkbe felidézzük, hogy ide
jövetelünk és e vidéken a. bájos, természet keblében és a rég~s~et te1:én es.zközlendö k:itatá
saink a határőrvidéknek Őfelsége részér ől felelős mao-yar mrn1sztenumaJavaslatára k1mon-

' O I é 1 'd dott felszabadulása s az anyaorszácrhoz tettlecres visszautalása esemeny ve egy 1 őre 
' b 0 • ő esnek; - mindenekelőtt azon örvendetes észlelés merül fel elménkben: . hogy valamint 

felségének legmagasb elhatározása, a hon politikai egységének helyreállítására az el.sö lépés 
volt, ugy mai gyülekezetünk szellemi terén ezen vidéken első térfoglalásunkat képez~, mely
.től ha életrevalóságunkat igazolni, és feladatunkat megfejteni óhajtjuk a szellemi, előre-
haladás utjain további lépéseink el nem maradhatnak. . 

A politikai és szellemi térfoglalás egyidejüsége nem véletlenségből s~ármazik mert a 
rnult évi közi!yülés azon férfiai, kik az iclei köz_gyülés helyéül ezen tündénesen szép helye~ 
kijelölték, tudták: hogy a hatalom maradalldósága csak ugy van biztosítva, ha az any~g1 
erő a szelll'.rn, a törvény uralma az erkölcsök tisztelete által kölcsönösen támogattat1k. 
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Athene megalapítója C e e rop s az egyiptomi s phőnicia i müvelt telepeknek Görögor
szágba átültetése által görögország müveltségének s ezzel nagyságának megalapító
jává lőn. 

És ha mi az anyao:szághoz visszacsatolt ezen áldott t érek népeségével testvéries 
együttmaradásunkat állandóul baj nélkül f~ntartani és biztosítani akarjuk, ugy azon jóté
teményeken kívül, melyeket a szabadság és anyagi jólét fejlődése és biztosítása ezen népes 
ség számára törvényhozási uton nyujt, magán társasulás, a szellemi és erkölcsi fejlődé s 
terén is r észeseivé kell tennünk visszaszerzett tes tvéreinket mind azon elönyöknek, mdye
ket részükre müveltségünk fokozata után adni képesek vagyunk. 

Bajza szerint a lehető legfőbb müveltség, ·mely magában foglalja a szellemi valamint 
az anyagi jót, a szó l egszélesebb értelmében az emberiség törekedése legmagasabb célját 
képezL · 

A müveltség s a szellemi felsöbbség hatalma a r égi korban szintugy mint napjainkban 
megismerve van; mer t tudomány, irodalom, és müvészet azon tényezők, melyek eszközlik: 
hogy a különbözö nemzetek ha nem szeretik legalább becsülik egymást. 

A z. emberi müvelödés egyes nagyszerü mozzanatai a történelem lapjain meg1rva 
va1mak. 

Cívilisatió anyja a történetírásnak. A müvelt világ történetét nagy részben megírva 
találjuk, míg barbár korszakok és népek eseményei a bizonytalan szájhagyomány utján 
származnak az utókorra. És mig a müveltség fokán előrehalado tt népek t örténeteiben is 
tetemes hiányok vannak. A többit elhalgatva a civílisatió két elöljáró nemzetét a görögö
ket és rómaiakat t ekintsük csak. 

A H e 1 e n e k kezdetleges időszakából a történelmi források egészen hiányzanak. H o mer 
énekei nem történeti eseményeket, hanem a népélet becses adatait foglalják magukban; és 
egy későbbi időszakból, a peloponesi háboru idej éből T h u c y dide s a reánk átszármazott 
legrégibb történetek nyomait adta de csak kö>Tetkeztetések alapján. Csak a görög fénykor
ból bírunk elsőrendű történeti forrásokat. H e r o dot, T h u c y dide s, Xen o p ho n, ezen 
időszak r emek írói voltak. A római történetet illetőleg Róma alapításától egész a puni 
háboruig vagy is csak nem hatszáz év eseményeire, é:> igy a romai történetek összes idősza
kának felére egyetlen történetíró sem létezik. Két legrégibb ,történész , ki Roma eredetéröl 
és történetének első szakáról ir, H e 1 i c a r na s s i Dion y s i u s és Livius, kik Augustus 
korában írtak nyolczadfél századdal későbben éltek, mint Roma alapítottnak lenni állítatik. 

Ezen rövid megérintésből is látható: hogy a kutató clött a trad itiók szembeötlő lehet
lenségeinek kiigazítására, s a történet terén fölmerült hiányok pótlására tágas tér nyitva áll. 
A tudomány körében a régésze t leginkább hivatva van arra : hogy a történet hiányait 
pótolja, s ennek a természet örökös törvényeibe ütköző ellenmondásait helyreigazítsa. A 
régészet az .ó-kör viszony aira, eseméllyeire és müveire kiterjed. Ezen kor uépeinek nyelvét 
és irodalmát, müvészetét és emlékeit, ri llami és erkölcsi életét, és végre földtanát kutatásai 
körébe vonja. A földtan rokouága a geologia, vagyis a föld eredetének kutatása azon pontot 
képezi, melyen a régészek és természetvizsgálók találkoznak. 

Mind ebből látható hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók f1jladatuk egy résiét 
teljesíteték, midőn keblükben a régészet köréhez tarto~ó kutatásokra. helyt engedtek. 

Az alduna vidéke, és ezen fürdőhely, melyben egybegyülekeztünk, a romai kor classi
kus vid ékét. és helyét képezik. Azon tartomány kiegészítö részei .,-ol tak ezek, mely a Kár_
pátok, a Pruth, Tisza és Duna folyamok közt. elny ult, és Dacz i a rí p p a rí a vagy r i p
p e n s is nevezete alatt ismeretes volt 

Nagy szellemű férfia.k a késő utókorra _kiható állandó emlékmaradványokat hagynak 
maguk után. T raj á 11, ezen tartomány végleges meghódító ja, valamennyi római császárok 
közt a legnagyobb >·olt. Szellemi irányban a római népet sii.lyedettségéböl ujra kiemelve, 
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nemesb irány követésére öszt.önzé; anyagilag pedig oly távol helyekre tolta ki a római 
birodalom hatalmát, hogy határai az ö idejében a legnagyobbak voltak. 

. ~ római nép császárja iránti elragadtatásában a tökéletes kormányzás jellemzésére 
„t raj a n u s i korszak" elnevezést használta, s a Senatus a nagy császár érdemeit méltá
nyolta csak, midőn öt a „legjobb" - optimus - melléknévvel megtisztelte. 

Háboru-viselés és építkezés Traján föhajlamait képezték, és míg a háboruk emlékét 
az évezred ideje elmosta, addig nagyszerü építkezéseinek maradványaival ezen vidéken . 
mai nap még mindig találkozunk. 

Elmélkedésemben messze térekre és távol vidékekre kiterjeszkedni nem akarok, csak 
a hozzánk legközelebb eső némely helyeket említem. 

Ott a Be r ~a v a mellett a mai Zs i do v i n, az ad aquas helyén a Herkules-fürdök. A 
régi hadác; zati utak, melyek a dunától kezdve a tartományt három irányban átmetszve 
S a r mi s ege t u s a fövárosánál egyesül~ek - a dunai három.átjárás, s ezek közt a va~
kapu közelében d11maskusiApollodorus 'építész hallatlan híd építményének rommaradványa1, 
s azon naponta fölmerülő tárgyai a római kornak, melyek ezen vidéken folytonosan felta
láltatnak Traján arany korának és a római uralomnak ugyan annyi nagy jelentőségű emlé
keit képezik. 

A mchadiai Herkules-fürdök virágzó · szakát a történetírók Traján idejére teszik. 
Ezen hatalmas császár Dácziát legyözve, a tartományt telepítvények és városok alapítása 
által virágzóvá tette. A Csernapatak mellett „~1d aquas" név alatt telepítvény keletkezett, 
mely meleg fürdöivcl nevezetes volt. 1) , . 

A rómaiak isteneiknek szentelték gyógy vizeiket. Az ad aquas forrását, mely.nek ereJe 
és bősége még napjainkban is kia.padhatlan, Herkulesnek szentelték. Ennek valamrnt_Aesc~
lap i s t~rmek és Hygea istennőnek templomot, oltárt és oszlopokat emeltek, és a hely nevét 
„Hcrkules -förd'.í" örök időkre megafapították. · . 

· Mehadia neve ujabb keletü, s a közelében levő hasonló nevü várromoktól származik, 
mely a honunkat nyugat oláhországtól elválasztó hegységen létezett volt. . 

H am i l t o n gróf tábornagy által 1 737 . évben eszközlött ásatásoknál C a r go p h i l u s 
jogtudor bizonyítása szerint 2) Herkulesnek hét szobrát ásták ki a földből. Ezek a fenállott 
szokás szerint Bécsbe vándoroltak, ~s kö~ülök négynek nyoma eltünt, három a,zonban a 
cs. k. antik cabinetben felállítva van. A szobrok egyike fehér márványban két lab. magas 
H e r k u 1 est bal karján H y 1 a s gyermekkel ábrázolja, job~ kezében tartott. bunkóJával az 
erimantini disz nó fejére támaszkodik, balról pedig egy vaclaszcb állva feltekmt.. Ezen állat 
mintázása és kivitele egyiránt r emek. 3

) . • • 

Azon körii.lmény, hogy Mehadián minden ásatásnál a hajd11nkor em.~éke1, fehrásos tá~
lái szobrai érmei s a régészet eO'yéb darabjai oly ·nagy mértékben feltunnek, a hely h aJ
da~i nevez~tességének s a hajda~kor kincseit oly nagy mértékben magában r ejtő föld clas
sicitásának csalhatlan bizonyítványát képezi. 

Egy ujkqri elmés iró Justi K á r o 1 y állítása szerint r égészet kör~ben, a rnegn.éz.~s 
gyüjtésre, ez nyomozásra, s ez végre irásra viszi az embert. Ez előtt neha.ny ev,vel, m;don 
az olaszországban nyert benyomások keblemben még el n~m„m~só~t~k!. s 7:1v~m es e~_me~ a 
rnüvészet nagyszcrii alkotásaival még telve volt, k ·!dvellesbol es idotoltesből a muvészet 
irodalmi téreu némi kisérleteket t ettem · de a ré.aészettel nem foglalkoztam. Csak vándor
életem végével adtam magamat ezen keliemes foglalkozásra; - minthogy megszokott für
készésc:imet a müvészet terén ide haza nem folytathat:irn, a müvészetnek te~tvérágára a 
régé:;zetre, mely honunk ezen alvidékén az utánajárón ak sok foglalkozást nyuJt, áttértem. 

1) G · · · V · · <l l ' h G h ' h' d T · e. B·i1Jats s a t Erstcr Theil 1870. n schm tirsuch ein<ir pohtttiehen un nattir w en csc w •C cs emcsvar 1 ' • 

pagina 5. 
i) De thermis Herculanis nuper iu Dacia <letcctis. Bécs 1737. 
8

) Die H erculcs-Bader bei Mehadia J . G . . Sehwarzott v\'ien 18::31 pag. ::lS. il9. 15 
M1\gyar Orvosok és Természetvizsg. Munkálatai. 



114 

Justi osztály~zása s~erint azonban mind eddig a gyüjtés föraclalmain tul nem jutottam. 
Nyomozásra időt, hivatalos állásom nem enged; írásra pedig a szakképzettség hiányzik 
nálam: .Igy csa~ kez~ö dilletans maradtam a régészet terén. De Fi c o r i ni Ferenc gya
korlati ismeretei, W111kelmann alapossága, s a bologpai.Sabatini Marc Antoni 'o 
éveinek hossz u sora egyiránt hiányoznak .nálam arra: hogy érdekes és alapos értekezéssel 
szolgálhassak, vagy csak hogy idösorozatos lajstromát is adhassam mind azon régé!!!zeti 
tárgyaknak, melyek a régészet iránt a mult század közepén fölébredt érdekeltség óta a 
Herkules-fürdök régi helyén, s ennek aldunai közel -vidékein a földgyomrából kiemelve 
lettek. 

Car.yophilus, Griselini, Schwarzott és más írók segélyévd összeállíthatnám 
ugyan laJs.tromát azon felirásos tábláknak, anticagliáknak és érmeknek, melyek itt talál
tattak. LaJstromom hosszura terjedne, mert a föld méhében, rejlő emlékei a hajdankornak 
naponta kutató kezeink alá kerülnek, de az ismétlés száraz munkáját megkezdeni nem 
akarom. · • · · · 

· Ezekre nézve legyen elég annyit megemlíteni; ho·gy egy része a kiaknázott régészeti 
müveknek a vidék főurainak grófHamil ton, báró Engelsh.ofen gróf Soro táborno
kok és más magánosok birtokába jutott, nagyobb része Bécsbe szállítva lőn, mig egy része 
az 17 55. évben felfedezett sarcophággal együtt, melynek mind a két oldalán Herkules 
alakja domborműben látható volt. Bécsbe felszállítá~a közben a szent Gellérthegy tövében 
a hajóval együtt a Duna hullámáiba alá sülyedt, honnan ezen régiségek többé ki nem emel
tettek, és végre egy része a felirásos tábláknak, helyben visszatartva, és befalazva a vizs
gáló kutatásait kielégíti. 

A legujabb időkben ezen vidéken történt leletek köz!il legyen szabad ez uttal csak 
kettőt fölemlítenem, leginkább azért mivel ezek tudtommal eddig más által fölemlítve 
nem v.oltak, és mivel ezen ujabbkori leletek egy részének birtokában lenni szerencsém van, 
s a vidék régészete iránt, mely már eddig is annyi kellemes időtöltést nyujtott, annyi 
hálával lekötelezve vagyok, hogy a feltalált régészeti darabokat az enyészet ellen leírásom 
által megóvni tartozom. 

Az első lelet Ó·Orsován 1859. évben, a második pedig melyet fölemlíteni akarok itt a 
Herkules-fürdőben 1866-ik évben történt. 

Az első lelet főtárgya egy Mithras kölapból - a második vagy is a Herkules-fürdői 
lelet nagy számu római érmekből áll. 

Mithras a nap és tűz jelképe Per s iá b a n istenség és pedig Zoroaster idejéig főisten 
volt. A ló, mely sebes lábuságánál fogva ezen istenséggel egybekötött fogalomnak a nap 
sebes haladásának leginkább megfelelt, neki áldozatul hozatott. Később Rómában s a romai 
birodalom több városaiban különösen Milanóban Mithras dicsőítése szintén szokásossá lőn. 4) 

A perzsák azonban, noha hagyományként példányok a perzsiai régi korszakból reánk 
nem maradtak, valószinüleg más alakban képezték Mithrast, mint öt később Görogországon 
és Rómába~ s a római császárok korszakában képezni szemléljük. A perzsák a látszó égbolt 
mellett legmkább a tüzet imádták. 

A g?rög é~ római képzömüvészek Mithrasnak ~osszu sz ük nadrágot és phrygiai föveget 
a~tak, mi által idegen származását csalhatlanul bebizonyították, mert a művészetben ezen 
viselet által az ész::i.k és dél idegen nemzeteit jelezni szokásos volt. 

Nadrág a perzsa viselethez tartozott, de a phrygiai föveg náluk nem volt honos. 
P 1 u tar ch szerint Mithras tisztelete azon kalózok által hozatott be Rómába kiket 

P o mp ej u s. legyőzött, és végre megsemmisített. s) · ' 

') Winckelmann's Werke herausgegeben von Heinrich Meyer und Johann Schulze. Dritter Band. Dresden 1809. 
pag. 377. · 

6
) Winckelmann idézett müvének 156. lapján. 
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„ Hogy.a ._Mit?r~s-cultus ,haj.da!1 ~onunkban fenállott, erre Köváry László erdély 
torténete cimu muveben elmelet1 bizonylatot találunk 6) . Köváry szerint Krisztus születé
sének világeseménye honunkat a naptüzimádás terén lelheté, mint erről Mithras tisztele
té~e vona~lrnzó és folyvást fölmerülő köfara~ványok tanusk

1

odnak. Söt Köváry szerint a 
Mithras tisztelet a keresztény szertartásokba 1s belopódzott es csak a IV. században lőn 
végkép elfojtva. • 

Források által környezett barlangok a Mithras-cultus legszokásosb helyei voltak, s a 
napistent különböző alakban ábrázolták. 

A fehérvári példányok egyikén ifju persa alakjában van feltüntetve, bikára ereszkedve, 
mellette hasonló phrygiai föveges két alak áll fáklyával, kik közül az egyik az égő szövét
neket fel a magasba, a másik lefordítva tartja. 

Azonban nem csak elméleti bizonylatok léteznek a honunkban hajdan szokásban volt 
Mithras tiszteletről, hanem ezt feltalált, és folytonosan napfényre jövő köfaraO'vány példá-
nyok tettleg is bizonyítják. 

0 

A Mithras faragványok legszebb példányai honunkban Köváry szerint a fejérvári püs-
pöki könyvtárban léteznek. . 

A c k ne r M. J. közlése szerint 1858. évi september havában Thordán a hajdan római 
Salinumban felírással, közepén a bika áldozással, szegélyein pedig sok j elképes ábrázolással 
ellátott 8" magas s ugyan annyi széles fehér márvány Mithras kölapottaláltak, dombormű 
vé.setekkel, mely valószínűleg a Daciában levő régi romaiak házi penatesei közé tartozott. 7) 

Kenn er Frigyes sopronmegyei RA,kos - Kroisbach-batárában 1866. évben fölfede
zett Mithraeumról érdekes közléseket tőn. A Mithras tiszteletére emelt imolában látható 
basrelief ábrázolás ezen helyen szegély-ékesítések nélkül csak Mithrast szokásos alakjában 
a leterített bikával, kutyával és kígyóval, s oldalain a fáklyát tartó két férfiuval ábrázolja. 8) 

Végre példányunk, mely a román végvidéki ezeredhez tartozó Ó-Orsova városában 
1859-ik évben egy veszteglő-intézeti épület felállítása alkalmával a plébánialak kertje alatt 
mészgödör ásás közben · némely oszlopfő töredékekkel együtt három ölnyi mélységben 
találva lőn Mithras dombormü ábrázolásával egy 81

/ 2" széles és 71//' magas kemény 
homokkölapot képez. 

Ezen Mithras kőlap az akkori plébános B i 1 sz k y Ferenc ur birtokába jutott, kitől 
azt ajándékkép megnyerni szerencsés valék. _ 

Az elősorolt elméleti bizonylatok, s ezeknél még inkább az említett leletek kétségte
lenné teszik tehát: hogy a Mithras-cultus a hajdani P anno ni a és Dá c z i a lakosainál 
szokásban volt. 

A Mithras-tisztelet ez isten kitünö állásának megfelelt. A tiszteletére rendezett ünne
pélyek közt a születésnapi a legfényesebb volt; mely a januári kalendák nyolcadik vagyis 
deczember 25-ik napjára esett. E napon a circensi játékok is kezdődtek. · 

Említettem, hogy Mithras tisztelete Rómában a kalózok elleni báboru után keletkezett. 
Ez időszak Róma fölépítésének 687-ik évére esik. 

Az uj istenség népszerűsége folyvást növekedett. Perzsiából Kappa do c z iá b a, 
majd Görögország ha s azután Rómába átszármazott.. A egy p tus b a n, K re t a szigetén, a 
Norikiaknál, és Pannoniában valamint Daciában a ·:Mithras imádás honos volt 
és csak Krisztus születése után 378-ik évben lőn végkép beszüntetve. 

A rómaiak, dacára annak, hogy saját isteneik száma csaknem végnélküli volt, mint ezt 
a Mythologia költészete bizonyítja, annyira türelmesek voltak: hogy idegen népek isteneit 
is befogadták, s ezek tiszteletét megengedték. Az Isi s és más egyptusi istenek imádása 
Augusztus ideje óta Rómában és Olaszország többi részeiben szokásban volt. Augusztus 

6
) Elsö kötet 7. lap. 

7
) Lásd a bécsi Mittheilungen V. kötettínek 56. lapját. 

8
) A bécsi Mittheilungen 1867. évi kötetében. 
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után az idegen istenek szárnüzettek, de később megint visszahozattak és a Traján által 
Daciában letelepített latin származásu népek az idegen istenek iránti tiszteletben· a töb
biektől nem maradtak hátra, 

Az idegen istenek cultusának azon példáin kivül, melyek a fehérvári és orsovai Mithras 
lapokban napfényre jöttek, némely más példákat is felemlíthetünk G r is e 1 i ni után, melyek 
Dácia népeim·k idegen istenségek befogadása iránti készség~t bizonyítják. 

G r i s e 1 i n i a temesvári váft parancsnokának gróf S o r o Józsefn ek birtokában az 
cgyptomi A n u b is isten alakját látta, mely ember alakot kutyafövel ábrázolt. Griselini 
példányai pedig Canobust és Isi s t képeztek. 

C a 11 o b u s a hitrege szerint M e ne l aus kormányosa s annyira szép volt, hogy i;> r o
t e u s leánya T h e o ne r endkívül bele szerete1t, s az emberiség hálátlanná lőn ezen.istenség 
szép alakja iránt, mert Canobus emberfövel kezekkel, és lábakkal ellátott öblös fazék 
gyanánt ábrázolta.tik. Isis, az egyptomiak legfőbb istennője pedig láb- és k?-r-szárain teker
közö kígyóval van ábrázolja. 

Griselini tanusága szerint mind ezen bálvány-alakok a hajdani bánátban találtattak, 
és hogy Dácia népei ezeket tisztelték, ezt nem csak lelhelyük, hanem azon körülmény is 
bizonyítja: hogy Isis istennő szobra a szokásos bieroglyfák helyett „Isis Patrona" felirással 
ellátva volt. / 

De térjilnk vissza Mithrasra. 
Mithras misogyne vagyis nögyti.lölö volt. A nönemmel való érintkezéstől irtózott. E 

sajátságát némelyek onnan szárma:ztatják: hogy önmaga köböl született; a~onban fiu utódot 
birni még is óhajtott, és mivel e célját eml~tett ellenszenve miatt rendes uton el nem érbeté, 
szerelmi ölelk özéseivel egy sziklához fordult, s ezt annyira fölhevítette, hogy ettől Di or
p h u s nevü fi a származott. 

Azok, kik ez isten titkaiba beavattatni óhajtottak nehéz megpróbáltatásoknak voltak 
kitéve. E próbák számát nyolcvanra teszik. Fürösztés a szelíd; tüz, ötven napi szigoru 
böjt., vesszöztetés, busz napig hideg hóban kitétel a sulyosb próbák közé tartozott. 

A Mithras imádás titkaiba némely keresztény szokásokat, mint keresztelés, urvacsora 
s a t. szintén bevették, azonban alapos gyánítás szerint az emberáldozás hasonlólag e titkok 
közé számítatott. 9) 

Az Orsován talált Mithras ábrázolás lényegében hasonló azokhoz, melyek ezen isten
ségre vonatkozólag más helyeken találtattak. (Lásd a mellékelt képet.) 

Mithras ifju erőteljes alak, phrygiai föveggel, keleties felöltövel, válláról lelogó kiter
jesztett köpenynyel van képezve. A köpeny neve Kandys. A leterített bikát baljával nyitott 
szájánál tartja, és bal lábával az állat hátára térdel, míg jobb kezével törjét hátulsó 
nyaktövébe szurja. 

Oldalain hasonló phrygiai sipkával s öltönyben, de köpeny nélkül két ifjut szemlélünk 
két-két fáklyát tantva. A bika fejénél álló ifju egyik szövétnekét kinyujtottjobbjával, másik 
szövétnekét bal kezében testéhez szorítva felfelé tartja. A Mithras háta megett álló másik 
ifju által tartott fáklyák lefelé fordítva vannak. Egy ágaskodó kutya a leterített bika 
nyakába kapaszkodik, mintha a sebhelyéböl lefolyó vért fölnyalni akarná. A bika mellett 
egy kigyót fölemelt fővel szemlélünk, végre a fáklyás ifjak felett a köla.p szögleteiben két . 
domborodást szemlélünk. Ezek valószinüséggel a hajdani alapító házaspár rnellképeit 
ábrázoljak. ' 

Világos ezekből, hogy az Orsován talál~ Mithr_as-lap a thordai lap jelképes szegély
ábrázolásait nélkülözvén, inkább a rákosi faragványokhoz hasonló, lényegileg azonban a 
többi Mithras lapok jellegét kétségtelenül feltünteti, s valamint a thordai ugy ezen orsovai 
emlék is valószinüleg a penatesek közé tartozott. 
, Hibás azok véléménye, kik a leirt dombormű ábrázolásban egyszerü bikaáldozatot 
szemlélnek, mert a hitrege ábrázolásainak többnyire jelképes jelentősége is volt, és a Mith-

") Lás4 erről: Benjamin Hederichs ~ründliches mytholo~isches Le;1dcon s a t. Leipzig in Gleditscher's Handlung 1770. 
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ras lapokról különösen tudjuk: hogy valamint a lapok szegélyein és magán a lapon is mel
lékesen feltünt ábrák és alakok, mint nyugalmasan fekvő oroszlány, skorpiok, holló, fák
lyákkal megaggatott fák, szárnyas nap négyfogatu kocsiban, kígyó által körülkerített 
mezítelen férfiak, égő oltárok, üvegek, hold, két lovas kocsin, s ezekhez hasonlók a nap 
futására ennt:k földün~ irányabani hatali;nára,. és befolyására vonatkoznak, ugy az 'ábrázo
lásnak föcsoportozata is nem egyszerű bika-viadalt ábrázol, hanem szintén jelképes jelen-
tőséggel bir. · . 

Némelyek a dombormű ábrázolásnak következő ma.gyarázatot adnak : A hold - a 
leterített bika - neheztelt, mivel rendeltetése abból áHt, hogy testvérét a napot - Mith
rast - mindig csak kövesse s előtte soha ne járjon. Ez okból elibe vágolt ugyan, dc í(J'y 
meg a napnak világossá.gát elhomályosította. A nap ezért boszankodott, a holdat legyőzte, 
és hatalmaskodó tettével feljebbva~óságát planeta testvére felett megalapította. . 

Mások szerint a bika a földét képezi s a tör, m(}lyet Mithras nyaktövébe szur; azt jelenti: 
hogy a nap sugaraival a föld felületébe behat, s ezt termékényíti. A ·fáklyás ifjak egyike a 
felköszöntő, másika a leáldozó napot jelképezi. 

Orsován a plébániával átellenében a régi sörház udvarában hajdan római sírkert volt. 
Ezen helyen már sok régiség kiaknázva lőn. 

Bilszky plébános ur szívességéből a leírt Mithras lapon kivül, egy kisded olla 
assuaria vagy cineraria., - egy Fi b u 1 a és tiz darab réz érem birtokához is jutottam, 
melyek az érintett helyen 1856-ik évben mintegy más fél ölnyi mélységben napfényre jött 
sirhelyekben találtattak. 

Az o 11 a cserép korsócska, mely az elhunytak elégetett hamvait magában foglalta, 
s a sírba elhelyezve lőn. Ily korsócskák az alsóbb rendüek sírjaiban találtatnak és felső 
szük nyilásaikon téglával, vagy más fedővel elzárva voltak, melyen az elhunytnak neve 
olvasható volt. 

A Fi b u 1 a broncból egyszerű szerkezettel bír és tökéletesen jó állapotban van, hogy 
a kijelölt célra még most is használható. 

Az érmek 249-260. évből Here n ni u s E t r u s e u s és V a 1 e r i a n u s korából szár
maznak, ezen császárok mellképeivel s a re versen „P r ovi n ti a Daci a" körirattal, Dacia 
jelképével ellátva vannak; s igy hajdan vid-ékünk tartomány pénzei közé tartoztak. 

A másik lelet, mely eddig még fölemlítve nem volt, és melyet· ezért ért~kezésemb~ 
röviden befoglalok 1~66-ik évben Mehadia fürdőben történt azon alkalommal, midőn a régi 
istálók helyére az uj istálóház építetvén az alapok számára a földben ásások történtek. 

Több tanu állíMsa szerint egy takarék szelence alaku cserépedényben ekkor közel 
800 darabra menő római ezüstérmeket találtak. A cserépedény megsemmisítve lőn, s az 
érmek a világ különööző részeibe, legtöbbnyire azonban Bécsbe vándoroltak. 

Az érmekből gyüjteményem számára nehányat megszereztem. Ez kevés ar.ra, hogy a 
nevezetes lelet jellegét meghatározhassuk, azonban tájékozást még is nyujt., azért a birto
komban levő érmeket ezen leletből fölemlítcm, melyek a jeles ér mész Mi o .n ne t szerint a 
ritkábbak közé tartoznak. 

A római érmek hátlapjai főkép a történelemnek gazdag tárházát kéJ?ezik. 
Szép változatossága tizennégy ezüstérmet szereztem meg az érmtett leletböl. -

Tit u s t 61 két darab. A hátlap az egyiken szét terjesztett szárnyakkal állványof! balra néző 
sast, a másikon támlás C u r u 1 is sellát mutat. 

Domitianus a hátlapon o!ajfa ágat tartó Palassal. 
Traján, ezen tartomány különleges darabjával a hátlapon Dacia jelképével mely

nek kezében a szamárfövel ékesített hosszu pálca nem hiányzik. 
T re b o ni a n u s G a 11 u s érem Pietas - E 1iogaba1 u s két darabja. Vic~o~ia -

Septimi us Severus két hadjelvényt tartó álló nő alakkal és Concordia Militum 
felirattal a hátlapon. 

• 
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Továbbá C ara c a 11 a sugaras fejű napistennel - J u 1 i a Do mn a tronuson két orosz
lány közt üllö Cibelével, és Mater deum körirattal deorum helyett". 

Geta Mineryáva.l és Minerva pacifera kör:irattal - másik Geta Nobili
tással - Alexander Severus fölfegyverzettdeolajfaágattartó Mars isten alakjával; 
- végre Juli a Maesa a nőket annyira ékesítő szemérmetesség ábrázolásával és pudi
c i ti a felírással. 

Rövid elöadásom ból látható, hogy a tér nálunk a régészet körében eléggé hálada.tos. 
Részemről ezen térre vezető hajlandóságomnak már is annyi kellemes perceket, és szóra
kozást köszönhetek, hogy honfitársaimat a gyüjtésre a legmelegebben serkenteni bátor
kodom. 

Nem nagy j elentőségű gyüjteményem tüzetesb megismertetését mellőzve, .egyelöre 
csak annyit említek, hogy gyüjteményem darabjai legnagyobb részt ezen alvidéken talál
tattak. A lelhelyek szorgalmasan följegyezve vannak. :Érmeim összes száma. mintegy 5000 
darabra rug, mely számból másfél ezer a római korszaknak jut. A római érmek lelhelyei 
közül ezen alvidéken Itt eb e Torontál, Zsid ovi n Krasso megyében s az aldunán Palanka, 
0 r s o v a és H e r k u 1 e s -fürdő a magyar régi érmészet lelhelyei közül pedig L ige tta, 
Ja nova és Lipp a Temes megyében az én tapasztalásaim szerint első sorban állanak. 

Lessing mint műkedvelő a régészet méltánylására adta magát. Cicero szerint 
pedig Arat u s a csillagászatot nem ismerte és mégis hires költeményt irt róla. 

Ily magas igényekre nem emelkedem. Ha értekezésemmel ezen alvidék régészeti neve
ietességének méltánylására némi adatokat nyujtani képes valék, ugy törekvésem eléggé 
jutalmazva van. 

B) 

A zárközülésben tartott beszédek. 

Kubinyi Ágoston elnök zárbeszéde. 

Nagytekintetű Gyülekezet! 

Eszerint a természettudományok minden ágában s a gyógyászatban nagy tömege az 
eszméknek és tapasztalatoknak hozatott forgalomba. Melyik akademia, vagy tudományos 
társulat dicsekedhetik azzal, hogy ily rövid, nehány napi idő alatt oly munkásságot fejtett 
volna ki s a · természettudományok és gyógyászat kiterjesztésére, öregbítésére s gazdagítá
~ára járult és több eszmét terjesztett volna, mint a mi gyülekezetünk. Engedje a minden
ható hogy a magyarországi orvosok és természetvizsgálók ezentúl is gyülekezetünk mun
kálatai által közénk vonattassanak s igy bizonynyal ezen tudományok culturája számlál
hatatlan lesz. A személyes érintkezés és ismeretség élénk szellemi közlekedést fog előidézni 
s a kölcsönös tudományos közlekedés elismerése és tisztelete, következménye lesz a tudo-
mányos érdemeknek. . 

Mind inkább-inkább haladván vizsgálatainkban, a nagy természet titkait az emberiség 
javára kikutatván, és hasznosítván ez által édes hazánk virágoztatását minél hathatósabban 
elé fogjuk segíteni. 

A közeledő elvállás ideje élénken felgerjeszti bennem a háládatosság érzelmeit és azon 
kötelességre int, melylyel a nagytekintetü gyülekezetnek tartozom. Midőn elnökségem alatti 
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müködésemre nézve eluézésért esedezem, egy uttal irántam és tisztviselő társaim iránt m U· 

tatott kegyes biza:lmukért hálás köszönet et mondok. 
El nem hallgathatom szinte forró köszönetet mondani e gyönyörü hely kormányzóságá

nak azon előzékenységért és szívességért melylyel irántunk s a tudomány iránt viseltetett. 
Két óhajomat kivánom még kijelenteni: utazzanak önök kedveseim szerencsésen és 

fris.; jó egészségben házi isteneikhez, és engedje a világ nagy kormányzója, hogy a hosszú 
téliórákban, a Cserna kellemdús völgyére és az itt töltött rövid de kedves napokra vissza
em lékezzenek. 

Engedje továbbá a mindenható, hogy jövő évben ujult erővel s szinte ily nagy számmal 
Győrött ismét találkozhassunk, addig is a viszontlátásra! 

„. Rottár Má1·k cs. kir. alezredes s Herkules-fürdői parancsnok bucsúbeszéde. 
• 

Tisztelt urak l 

Ez alkalommal, midön önök itteai müködésöket befejeziK, mint a m~gas k1or~ány kép
viselöje, kedves kötélességemnek tartom, öuöknek hálás köszönetemet nyilván~tam a tu~o
mány mezején - különösen J:>edig eze? fürdőhely. érdekében ~:~~ fára?ozása~k~rt: VaJ ha 
e helyen szerzett tapasztalataik által UJ k{lrszak nyilnék ezen kulonben is oly„ki.~u~~ gy,ó·g~-
fördöre nézve. Mielőtt ezen tisztelt gyülekezetből távoznám, legyen szH.bad ?noktol sz1 ve
lycs bucsút vennem, és mindnyájoknak egy szivből fakadó „istenhozzádat" kiáltanom, ~gy
uttal szabadjon kérnem hqgy ezen önök által is me(J'szeretett helyet tartsák meg sz1ves 
emlékökben, nemkülönben rólam, Munk tr. és Tatart:~y Károlyról is szíveskedjenek néha
néha megemlékezni. 

.. 
C) 

Szak értekezések. 

A) O r v o s - s eb é s z i ért e k e z é s e k. 

Gátrepedés. 
Elöadta DARÁNYI JÁNOS tr. mútevö, Aradváros tiszti föorvosa. 

A gátrepedésekről átalálában s különösen egy - első iz~~n szülö;iél, __ fog~ alkalmazá
sakor előfordult _ legmagasabb foku, a hüvely - végbél - urnek seJtszo~ete1g ható gá~~' 
hüvely-, végbélrepedJs esetéről. Véres varat alkalmazása 5 óra mulva a szulés után. Elso-
hegedési gyógyulás ,5 nap lefolyása alatt. , .. . 

Elismert tény az, miszerint a gátrepedesek nem egyedul a magánygy~~orlatba~1;ag~ a sikföldön hol kevesbbé jártas a müszerek kezelésében nem eg~szen 1;1-gye~ szu sze 
működnek hanem derék taneröktŐl vezényelt. nagy szülészi k~inikum?kon is előfzrdul~~~ 
nak s gyakran elő is fordultak. A ki valaha bel vagy külföl.d1 szülészt tanodá::t 1 á!~g:k~r~ 
anélkül, hogy - mint ma~ától értetik - ezáltal bármely irányban szemre ny 
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nánk tenni, eze'n állítá~om igazságáról meggyőződhetett, sőt a szülések nagy számánál, 
melyek a látogatottabb tanodákon előfordulnak, könnyen bekövetkezhető számaránytalan
ság fogna létrejönni. 

Ha a gátrepedések statistikája a tanodák és magángyakorlat részéről rendelkezésemre 
állana, könnyü volna a számbeli kimutatást biztosan meghatározni. 

A gátrepedések a szülészetbeni jártasság és tapasztalat mellett sem kerülhetők ki 
mindig, a mennyiben a klinikumokon éppugy mint a rnagánygyakorlatban, közbejövő körül
mények folytán könnyen bekövetkezhetnek. Hogy nem mindenkor a különnemü eszközök, 
nevezetesen a fogó durva és ügyetlen alkalmazasa okozza a gátrepedéseket, bebizonyult 
tény, miként lenne különben megmagyarázható az, hogy vidéken aránylag mégis kevés 
gátrepedések jönnek elő. · · 

A gát elhanyagolt, szak avatatlan s nem kellő időben alkalmazott támogatása bizonyára 
nem oka a gátrepedésnek, mert a legtöbb angol szülész a gátat épen nem támogatja s ennek 
dacára sem bizonyítható be, hogy náluk több gátrepedés jönne elö, mint nálunk a száraz
földön. A gát.támogatás, szerény véleményem szerint, régi időből reánk származott hagyo
mány, melyet sem tudományosan sem gyakorlatilag nem lehet megállapítani. Ert'e vonat
kozólag Scanzoni, a kitünő tanár és szülész, szülészeti ·tankönyvében (3-ik kiadás 249. lap) 
következőleg nyilatkozik: ,,Ha nézetünket akarjuk kifejezni ezen segélynek (a gáttámoga
tásnak) hasznossága és szükségessége felől: akkor be kell vallanunk, miszerint mi sohasem 
győződhetünk meg arról, hogy még a leggondosabb támogatás is képes legyen a gát fontar
tásához járulni. Ha a gát és szeméremrés képezése kedvezőtlen, vagy a szülfájdalmak mű
ködése· rohamos; ugy azon körülroén·ynél fogva, miszerint soha sem lehet és szabad oly 
nyomást gyakorolnunk, mely az összehuzodó méh s az ezt elősegítő hassajt_ó nyomásával 
egyenlő lenne, a Gátrepedésekct sem lennénk képesek soha kikerülni. Ha azonban· a bonc
tani viszo_nyok rendesek, a szülfájdalmak működése nem tulságósan heves s a szeméreinrés 
kitágulását lassankint idézi elő, mire mindenkrJr különös gondot .kell fordítrii: akkor a gát 
megtartását illetőleg, a gát támogatása nélkül is ugyanazon kedvező eredményeket fogju.k 
elérhetni, minthogy ha magunkat szigoruan az iskola szabályaihoz · tartandjuk. Azért is 
tapasztalatunk folytán, a gát támogatását annak megtartása cé ljából nélktilözhetőnek kell 
kijelentenünk". . 

. a a gát támogatása a repedésektöl való megóvásnál lényeges tényező volna; akkor 
a külsőleg alkalmázott nyomásnak egyenlőnek kellene lenni a foli.i.lröl előnyomuló fej nyo
másával, ez azonhan - megfoghatölag -- annál könnyebben átnyomuá az egész gátat; oly 
tantétel egyébiránt, melyet nem a szülészek fedezték fel. A nem egészen egyenlő ellennyo
más annyi mint semmi nyomás, ritkán .árthat de mits.em ha~znál. Részemröl az

1

t tartom, 
ideje volna ily haszonnélküli s a hagyomány által m10dedc11g fenntartott, kezelest abba~1 
hagyni s mint az angol<:>k már is teszik, valami physikailag helyesebb eljárás után nézm. 

A' gát tulságos feszülésénél az egyoldali vagy maga a 
1

két?ldali bemc~élés sem min.dig 
oltalmazza meg a gátot a repedéstöl s bár érvénye amaz atalano~ sebészi nézeten, t .. i. a 
feszülés megsz ii.ntetésén alapszik: mégsem érünk el e,záltal val~im1 lén.yegest ' .. a ~n~ny1ben 
- mint említők - az egyoldali és kétoldali bemetéles dacára 1s nem ntkán tortemk meg, 
hogy gátrepedés jön létre a midőn aztán a repedésen kivii.l még egy, vagy két metszett 
seb is van jelen, melyek, körülmények szerint, hossz~bb ideig Í::; c.h~cobak a .~yúgyulással. 
Tapasztalatom nyomán az oldali bcmetélés, ha a vaJudó bdecgyez1k, ol?' r?uté.t, r~dy ~ 
mivel nem bir ·na(J'yobb fontossácrCTal _ alkalmazható ua.van, azonban mmc.hg kiálto tanup1 
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annak, hogy a gátrepedés gyakran semmi szín alatt sem kerülhető k1. S miként a ?sata 
' nem mindig üCTyetlen• vezérlet mütani iskolázást nélkiilözö s értdmetlen csapatok altal, 

vagy hátultöltö lőfegyver0k hiánya stb. miatt veszítetik el s miként törté.neti tény, hogy 
I. Napoleon nem saját vagy hadserege hibái miatt ment tönkre az orJS?: hadjárat alka:m~val, 
hanem hogy területi viszonyok eredményezték ezen sajnos véget: épp ugy nem mrnd1g a 
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fenn elősorolt három ok, hanem a helyi viszonyokban kell azon tényezőket keresnünk, 
melyeknek a gát menthetetlenül áldozatul kell, hogy essék. A területi viszonyok részben 
a gát bonc-élettani alkotásában, nyujthatóságában, szakadékonyságában, természetes hossza 
és ·szél~ssége arányában, a medence alkotása és állásában, valamint a gyermekfö helyzeté
ben gyökereznek. E helyt bátor leszek ezen dolgok részletezésébe bocsátkozni, s bár szíve
sen megengedem, hogy még egyéb oki mozzanatak is idézhetnek elő gátrepedést, mindazáltal 
fanulmányozásom tárgyai gyanánt mint legfontosabbak a fentebb említettek fognak szol
gálni. Hogy mily befolyást gyakorolnak átalában a hagymáz, gümő-, buja- és sápkór, vér
telenség s a vér alkati rendellenességei: ekkoráig még éppen nincs tudva. 

Tekíntsük meg a gátot, a gát különösen az alsó medencenyilás hátsó körzetét zárja el 
s áll két egymás felett fekvő izomrétegből, melyek közül a felső, aláfelé domboruló izom
réteg a segg emelőizmai s az ül-farcsikizmok, az alsó, pedig a végbél külső zárizma, a gát 
harántizmai, az ül-merevenc izmok és a hüvely zárizma által képeztetik. Mindez izmo~ két 
bőnye (t. i. a medence-pólya és gátpólya) közt fekszenek, melyek lényegesen hozzáJárul
nak a medencekimenet szoros elzárásához. A medence-pólya a medencenyilás mellső körze
tétől ered a nagy ülvágányig s a fanporcizület, a fantaraj és a belső ívelt vonalhoz tapadó 
csíp- és haránt haspolyával szorosan összefügg. A gátpólya két lemezből áll, melyek le az 
ii.lgumóig szétválasztvák, az ülgumótól kezdve ellenben egyszerü bőnyévé forrnak össze. 
Ennek folytán a gátpólyánál egy egylemezü s egy kétlemezű rész különböztetendő meg. 

A esik ló szárai s a haránt gátizmok a két lemez közt fekszenek. A gátpólya egy lemezű 
része a haránt gátizmok mögött veszi kezdetét, a segg-emelőizom alsó lapját bevonja, melyen 
a segg külsö zárizmáig leszáll, hol a fölületes pólyával egybeolvad. A gátpólya egyle
mezü részének izomhajlítása által egy térség képződik, melynek szélső határát a~ ülgumó 
képezi ágaival együtt, belülről pedig a külsö végbélfal s az ezt fedő segg-em~lö-1zom által 
határoltatik . Ezen térség sejtszövettel s zsiradékkal bőven el van látva s - mmt tudva van 
- gátárok v!'lgy ül-végbélür nevet visel. K?zvetlen a gát bőre alatt~ zsírdús böra~atti s~~tszö
vet létezik, mely hátulról s me1lfelöl egy világosan észr.ev:hető sejtes leme~t, t. 1. a f~~ uletes 
pólyát képezi. Magának a gátnak bőre v~kony, ~ötétebb szmü és felette.?!.u~_tható s kozé1~vo
nalában az u(J'ynevezett varrányt mutatJa. A vegbél mellső fala, mely kulonosen bonctamlag 

0 k . 15111 • h fontos a o-át alkotása tekintetében: a méhhüvely hátsó falával csa mmtegy -ny1 osz-
szuságba~ éríntkezik, azontul aztán szétválnak egymástól, miután a végbél egyenesen lefelé, 
a hüvely azonban ferdén le és mellfelé száll, még pedig olyfor~án, hogy az. ezen ~ét szerv 
közt levö tér ékalakot vesz fel, melynek alapját alól a gát képezi, csucsa ~~dig a huvely s a 
végbél érintkezési pontján fekszik. Az üreg, mely a hüvely s a végb~.~ kozt foglal hely.et, 
hüvely-végbélür nevet visel. Ezen üreg ismerete a gátrepedés létreJottére nézve annyira 
bír kiszámíthatatlan fontossággal, a mennyiben csak azáltal magyarázható meg: hogy a 
hüvely falának r epedése nem mindig terjed ki szükségképpen magara a végbélre is. 

A gát b~nctana már magában véve is elégséges ann~k nagy. szakadékonyságát rr_ieg
magyarázni, mert - a mint. bát.or volta~ bonctanilag kim~~~~m .. -: a gát alkatrészeit a 
felbör zsírszövet pólyák és izmok képezik. Ezen képletek kulonbozo volta, azoknak egy
másh~z való tap~dása, a rétegek nagysága, a pólyáknak majd e~ylemezü, ~~~d egymással 
erősen egybeforrt mivolta, az izmok erőtelje, származásuk módJa s azon korulmény, ho!5y 
azok majd egy, majd ismét több lemezben ágyazvák be, söt hogy a pólya azoktól :,alamrnt 
a gát haránt izmaitól ered, a hézagok és üregek, melyek az egyes al~otó részek kozt kép
ződnek; a gát könnyebb szakadékonyságának alapokai gyanánt .tekrn~?etők. Ha ~z egész 
gát egynemü szerves képletekből lenne alkotva, ha tömörsége mmdenutt megszakitás nél
kül s a nélkül, hogy hézagokat _s üregeket alkotna, mindenütt egyforma lenne.; ho~tié~~~ 
sége és ellenállása szintén egyenletessé válnék, ennek folytán szakadékonysága is cse Y 
volna, szóval a gát kevesbbé lenne kitéve a repedéseknek. 

16 
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~ gát egyes ~lkotó részeinek bizonnyal meg vannak saját cohaesiv és adhaesi v viszon ai, 
ugysz1;rit~n f?szereJe s szakadékonysága is különböző. Jelenleg azonban a gátnál ezen vi?zo
n}'."ok felol mncs tudomá~unk; sem élettanilag inductió által, sem kísérletileg nem tudjuk, 
mily ruganyossággal s m1lr szakadékonysággal bir a gát s annak egyes részei, pedig ezek mégis 
oly dolgok, melyek egy alig sejtett hatalmat képeznek, oly factorok, melyekkel számolnunk 
~ellene, ha egyá~al~ban meg~karnók mondani, hogy ez vagy az a gát quanti- vagy qualita
t1ve képes-e meg~1rm.~maz eroszako~ támadást, melynek a gyermekfej áthatolása ki van téve? 

(]' Ha a gátot illetole~ h~son~ó k1sérleti eredményekkel bírnánk, mint a milyenekkel a 
huoyhólyag, .vagy a koldokz~11~or szakadékonysága tekintetében bírunk S p a e t h tanár 
által, v.agy milyeket az utóbbi időben az érjelző feltalálója Mar e y nyert az edényekre 
nézve, ismert nagyság .előtt álln,ánk: mely szerint a gátat megitélhetnők s csakis ezen· eset
b~n tudhatnánk valamit szakadekonysága felől átalában s valaruely concret esetben külö 
nosen, csak akkor határozhatnók meg azon erőt és kitartást, vagy - rövidebben mondva 
- azon elle,ntállást,. melyet e vagy ama gát ~z ellenhatás irányában érvényesíteni képes; 
a~kor gyakran már JÓ eleve tudhatnók, melyik gát fog a_ küzdelem alatt győzni s melyik 
esik tehete~!enségének á

1
ldozatul. Igy azonban ezen dolgokról alig tudunk többet a semmi

nél; ~es~élunk ugya~ neha „roszul alko~ott', gátról, ellentállásáról s átalán véve „jó" és 
„rosz gatról, a né.lkul, ~ogy azzal valódi fogalmat fejeznénk ki; bírunk egy régi időkből 
:.~nk maradt term~~~logiával, anélkül, hogy az valaha meggátolhatná a gátrepedés létre
J,otté:, melye.t a szulo ágyánál 1?-ég csak odavetöleg sem vagyunk képesek előre meghatá-
10.zm. Azt hiszem, hogy ama folytonos haladás következtében melyet a gyógytudomány 
mm~e.n ~gába1;1 különö~en pedig a kísérleti ~let~an- és kór~anba~ tapas~talunk; a legköze
~ebb1 időben h.ivatott ferfiak fognak támadm, kik kutatásaik s kisérleteik által a gátra nézve 
is, az általam Jelzett értelemben., üdvös felvilágosítással szolgálandnak, mert kérdem, miért 
ne érdemelné meg oly szerv, mmt a gát - mely. oly magasztos hivatással bir - hogy 
valamely tudós kimerítően foglalkozzék vele? 

. A küllem, a szin, a szernölcsdus vagy szegény, a sötét vagy világos szinezetü gát vala
rr.n~t annak nagysága ~em m~rvadó minősége tekintetében; egyedül ruganyosságát, ~ohae
SIÓJ~t s feszereJét tekrnthetJük lényeges tulajdonoknak, egyedül ezeket ismerni, még 
pedig tudományos elv alapján lehet feladat:ink: mert· a felett, hogy különböző egyénisé
geknél a szervrészek szakadékonyságának 1s különbözőnek kell lenni: nem lehet semmi 
kéts~gün~ - hiszen naponta meggyöz~dhetü~k a szülő ágya. mellett ezen tétel igazságáról, 
- h.iány~ik azonban amaz általános zsmormerték, mely szermt a még el nem repedt gátot 
megitélm képesek voln~nk. H~ a repedés egyszer már megtörtént: akkor az, legtöbb eset
ben, nem azon ok által idéztetik elő, melynek rendesen tulajdonítni szoktuk. Nem a fo(J'ó 
nem. az elhanya~olt gáttárnog~tás, vagy a többi, sokszor emlegetett hiba, egyedül a gát 
tulaJdonképpem alkotásának ismeretlen volta okozza annak gyakori repedését. 

Nem ke.vés.bbé fontos a gátrepedés előidézésénél az általam imént bővebben éri.ntétt 
bonc-éle,ttam viszonyoknál: a gát bonctani szélessége és hossza. A gát - midőn nincs 
~1egfesz1t~~ - sz~lességében megfelel a ké~ ülgü.mő közti tá.volságn~k, tehát mintegy 

h. 4 huvelykny1. Hossza - ~ szemé;emres terJedelme szerrnt - rngadozik, annak 
nyuJthatlan.ságától egészen eltekmtve, ritkán haladja meg a 12--18 vonalat; a gát már 
most oly fe.i. által, melynek legkisebb átmérője 3-31/ 2 hüvelyk, a szülés alatt szélességé
~~n - a .~rnt Du.parque, po.ntos. mérései bizonyítják - legalább 6, hosszában pedig 

/2-4 huvelykny~re tágitatik lu. Az erőművi-élettani alapelvek szerint nem világos-e 
ez~~ ut~n, hogy .bizonyos szerves test 3 1/ 2-4 hüvelyknyi szélesség mellett 6 hüvelyk
nyne konnyen kitágulhat, de ha legfölebb 18 vonal hosszusága 31; - 4 h " 'l k · ·, 

„ l ·k 1 bb · . L 2 , u vc y nyn e 
n~:e rnz1 , egnagyo kiterjedését érte ~l s hogy ezen ponton tul a további feszítés 
szukség~épen repedést okoz? ~e~-e könnyen belátható, hogy egyediil ezen körülmény 
folytán is a harántrepedés oly ritkan, ellenben a hosszrepedés, a gát érintkezési pontján, 
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azaz ama helyen, melyet gátvarratnak nevezünk, oly gyakran szokott előfordulni ? A 18 · 
vonalról 31/2 - 4 hüvelykre való hosszusági kit.águlást ismerve: valóban csodálkoznunk 
kell, hogy még a legügyesebb szi.ilészek keze alatt is aránylag több repedés nem jön 
létre A gyermekfej természetesen nagy ingadozási képességgel bir s nem minden fej feszíti 
a gátat a 31/ 2-4 hüvelyknyi végső határig; azonban ha teszi, s ezt teheti is, akkor több
nyire beáll azon eset, melyről azt mondtám, hogy a repedés kikerülhetlen, s melynek elő
idézésében sem a mütő sem a segéd nem 'részesek. Ezek helyi akadályok, melyek nem odáz
hatók el. 

E tekintetben a medence alkotása, mely még az élettani határok közt foroO', éppoly 
mérvadó. Itt csak olyanokról teszek említést, melyeknél a keresztcsont csekély görbülése 
mellett a farcsikcsoQt tetemesebb hátrahajlása van jelen. Mint tudjuk, a medence ily alko
tása mellett a medencenyilás egyenes átmérője meghosszabbodik, a medencetcngcly alsó 
vége inkább hátfclé irányul s ennek folytán az alsó keresztcsontrészlet lejtője, mely a fejet 
a fancsontok alá vezeti, nem annyira mellfelé, mint inkább egyenesen lefelé irányul ugy, 
hogy az áthaladó fő nem a szemére~rés felé, hanem a gátra vezettetik. 

Hasonló nagymérvű befolyást gyakoroln-ak a szülési mechanismusra a magasabban fekvő 
fancsontok s a faniv szűkülése; a nagyon petyhüdt, széles gát - köztudomásulag ~ leg
kevésbbé sem eszkőzli azt, mit attól várnunk lehetne, a mennyiben a fej előre való törekvé
sének nem szegül ellene s ily esetben a repedés, a legnagyobb óvatosság mellett sem kerül
hető ki. 

A gátrepedések éppoly gyakori, ha csak nem még gyakoribb oka a gyermekfö tulságos 
nagysága, mely huzamosb ideig nehezedik a gát bizonyos pontjára anélkül, hogy - nagy
sága következtében - a szük szeméremrésen keresztül hatolhatna; ha ehhez még hozzá
járul, hogy a fc~ oly helyzetben marad, milyen a 3-ik és 4-ik nyakszirtfekvés, anélkül, 
hogy s·zabályszerüleg megfordulna: akkor az ily szülés maj0- mindig repedéssel párosul. 

Kétségtelen, hogy az általam elősorolt viszonyokon kívül még több ismert okbeli.moz
zanat is létezik, melyek által gyakran kikerülhetlen~é válik a gátrepedés. Nem is tagadom, 
hogy azok, a szülészet és nőgyógyászat jelesebb kézi könyveiben, mint ~smeretes dolgok 
említetnek fel, azonban éppen azért, mivel ismeretesek s valamennyi kézi könyvben föllelhe
tők: csak nyernek értékükben s a gátrepedések felőli nézeteimm~k erős támaszul szolgálnak. 

Mielőtt értekezésem tulajdonképpeni tárgyára - a teljes gátrepedés egy eseténekköz
lésére: mely mütét ált_al gyógyulásba ment - áttérnék: bátor leszek, könnyebb áttekintés 
végett, sebészi szempontból megvilágítani a gátrepcdések különfél~ alakjait, valamint azok
nak mütéti módjait. 

A gátrepedéseket, irányuk szerint, hossz- és (a ritkán előfordulni szokott) harántrepe
désekre szokták felosztani. Az időpontra nézve, melyben létrejönnek, elsődlegeseknek s másod
lagosaknak neveztetnek. Terjedelmük tekintetében: teljesek vagy hiányosak: a részek bonc
tana szerint hüvely-gát- és hüvely-gát-végbélrepedést ismerünk, ez utóbbiak ismét·olyanok, 
hol a zárizom is elrepedt s ismét hol az sérületlen maradt. Megkülönböztetjiik továbbá ama 
repedéseket, melyek az ül végbél- vagy hüvely-végbélürbe hatolnak; végiil fokozatát tekintve: 
a repedések felületesekre és mélyekre, vagy pedig 1., 2. és 3-ad fokuakra osztatnak. 

Tudvalevőleg valamennyi repedés gyakran, vagyis jobban mondva, mindig a hátsó 
eresztéktől indul ki, mely többé-kevésbbé minden rendes szülésnél bereped. Ezt tehát előre 
bocsátva, azt kérdjük: mély esetben elsődleges s melyikben másodlagos a repedés? Az. idő
pont a nagyobb repedések 1étrejöttekor annyira összevág, miszerint azon föltevésen. lnvül, 
hogy az mindig az ere~sztéknél kezdődik: az elsődleges vagy másodlagos névnek alig ~an 
tulajdonképpeni értelme. ·A mi átalában a többi elnevezést illeti: a bonctanin kívül egyik
nek sincs gyakorlati jogosultsága. 

Hogy mit értett Elsasser az alatt, midőn ama repedést., mely a. végbél s. az ereszté.k 
közt támad (melynél mindkettő sérületlen marad) központinak nevezi el, nem igen érthető. 

16* 
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A gátnak teljesen .szabálytahm, hárornszögü alakja van; ki volna képes tehát megmondani, 
hogy hol van a központja? A központi repedések legkevésbbé sem központiak azor: érte
lemben, melyben a központról a számtan- vagy a természettanban szoktunk beszélm. Leg
jobban illenék az efféle repedésekre az ir .traperinaealis elnevezés. 

S most még valamit a műtétről. Mig a sebészet egyik t.áborában már rég mint meg
dönthetlen tantétel áll az, hogy minden ujonnan támadt seb, ha egyátalán véve gyógyulást 
akarunk eszközölni, azonnal egyesítendő: addig a sebészet másik táborában· t. i. a szülé
szetben, mely a sebészet egyik osztályát képezi, ezen tény felett oly szétágazó vélemények 
uralkodnak, hogy még máig sem lehetett szilárd megállapodásra jutni. Egyik rész élén 
Kiviscb-sel, minden repedést véres varrattal azonnal, a másik rész ellenben serre-fine által 
egyesíti, egy nagy és hatalmas párt pedig mitsem akar t enni, elítél minden sebészi beavat
kozást s csupán egy kis töredék ohajt és eszközöl mütétet. Éppen így történt a sebészetben 
a lékelésnél is. A sebészek két pártra oszoltak; az egyik mindenütt, minden fej sérülésnél 
alkalmazá a lékelést, a másik pedig soha. Ma már ezen vita is tulhaladott álláspont s a 
sebészetben a lékelésre nézve szabatosan meghatározott javalatok léteznek. Nem igy a szü
lészetnél ! s pedig miért ne követnök éppen a gátrepedéseknél a sebészet átalános érvényü 
elveit? _ különbözik-e a gátseb a test egyéb részein előfor_duló sebektől? A serre-fine oly 
póteszköz, mely keveset ér, mivel fájdalmat okoz s a sebszéleket könnyen ~eszaggatja; a 
várakozás vagyis a természet gyógyiparára való támaszkodás mindenütt több jogosultság
gal bir mint itt; a mütét elhalasztását pedig már csak azért sem pártolhatjuk, mivel gyak
ran csakugyan elkésünk vele, másrészt pedig mivel jelentékeny, gyakran igen nehéz s a 
legtöbb esetben (mint sok plastikus mütét) eredménytelen. A szülészet a nagyon is koráu 
elhunyt Kivischnek rendk~vül sokat köszönhet. Neki igaza v<;>lt, midőn 'oly nyomatékkal 
beszélt a gátrepedések azonnali egyesítéséről s nem csekély tapasztalatom alapján, az~ hiszem, 
jogom van kinyilatkoztatni, hogy egy sebész sem fogja megbánni, ha a r epedés előfordul
tával, bármely mód szeriiit azonnal a véres varratot, de csakis ez~, alkalmazza .. Neugebauer 
módja szintén nem eléggé gyakorlati _s a mütői e~zköz sem áll mindenkinek rendelkezésére. 

Nagyobb mérvü repedés - mint a milyen az volt, melynek rövid történetét itt elmon
dandó vagyok s melynek meghallgatására türelmükért esedezem - ritkán fordul elő s 
mégis jó lelkiísmérettel m·ondhatom, hogy a fényes, alig sejtett eredményt csak a sebszélek 
gyors egyesítésének köszönhetem. 

· 1869-ik év november havában volt, midőn egy kartársam által, ki szülészettel foglal
kozik, orvosi tanácskozásra s esetleg segédletre szóllítatván fel: a következö jelen állapotot 
észlelém. A 20 éves először szülő hölgy egy cs. k. huszárszázados neje, már eredetileg gyönge 
testalkattal bírt (ugy hogy a bécsi orvosok gümőkórra gyanakodtak) s gyöngéd, vérszegény 
börü volt. Ezen hölgy a terhesség idején rendesen ment át s 36 óra előtt a szülés kezdeté
hez jutott; az első három szülési szak, a mennyire lehetséges volt, baj nélkül folyt le, a4-ik · 
azonban nem akart előre h.aladni. A vizsgálat megállapítá, hogy a gyermek él, a hastakarók 

, valamivel feszültebbek s kissé fájdalmasak. A belső vizsgálat által pedig kitünt, hogy a fan
porcegyesület kissé magasabban áll a renaesnél, a gyermek feje a 4-ik fekvésnek felel meg 
(tehát nem fordult) s a méhszáj teljesen kitágulva a fogó allrnlmazására képesített volt. 
A szülfájdalmak majdnem telji;sen megszüntek. 

A külrészek nem mutattak semmi rendellenességet, a gát szemölcsszegény, igen hal
vány s petyhüdt volt, hossza és szélessége pedig a rendesnek megfelelő. A szülő valamint 
a környezet is a szülés gyorsítását követelék. S valóban nem lévén sok időnk a tanácsko· 
zásra: kartársammal elhatározók, hogy a fogóhoz nyulunk, egyrészt a dynamikus befolyás 
végett másrészt pedig mivel a fogó igénybe-vételére minden egyéb feltétel jelen volt. 

Collegám a fogó~, a tudomány megállapított szabályai szerint alkalmazá; azonban alig 
történt egy gyönge, igen óvatos huzás: oly viharos, fékezhetlen szülfájdalmak álltak be, 
hogy a gát legerélyesebb támogatása dacára: a fő a perinaeumon áttört. Teljes, a hüvely-
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végbélürnek sejtszövetébe hatoló hüvely-gát-végbél_repedés jött létre. Való, hogy itt részben 
(készakarva mondom, hogy csak részben) a legnagyobb vigyázat mellett is el kelle készülve 
lennünk a repedésre. Mindeddig még hiányával v0lta111 ama tanulmányoknak, melyeket 
Pollák tudor barátom~al együtt azon idő óta megszereztem : ma azonban, midön ugy a 
tanulmányozás, valamrnt a tapasztalat is rendelkezésünkre állnak, majd minden esetben 
képesek vagyunk a repedést még a legjobb kezelés mellett is, előre megmondani; mindaz
által őszintén bevallom, hogy tanulmányaink még legkevésbbé sincsenek kimerítve s csupán 
a gát-viszonyok bővebb kipuhatolása érdemében óhajtottuuk valamit tenni. Annyi áll, 
rniké_pp ma már azt hiszem, hogy ama repedés, mely a fenntcbbi esetnél elöfordult, egyéb
ként is s mindenütt szükségképp létrejött volna, mert itt éppen a már egy izben éri11tett 
teiitleti akadályokat nem áll hata1munkban leküzdeni. 

Miután a gátrepedés létrejött: mi a további teendő? 
Visszagondolva sebészi tantételeimre, mint sebész cselekedtem is. A rendes 3 órát 5 

órán túlig hagytam eltelni s a mint a szülő kellőleg m'eg lett tisztítva s a bélsár és hugy 
mesterségesen eltávolítva, azonnal a sebszélek egyesítéséhez fogtam és pedig: ' miután - 
mint tudva van - ily terjedt repedésnél tulajdonképpen háromféle sebet kell egyesíteni: 
minden sebre, hasonnemü szöveteivel együtt, 3 különféle varratott alkalmaztam. A leg
fontosabb s legnehezebb a hátsó hüvelyfal hátsó felső részének egyesítése, a mellsö 
végbélfalnak s a seggzárizomnak feléje néző sebeivel. Hogy megkönyítsem a dolgot magam
nak: bal mutató ujjammal a végbélbe hatoltam, a tüt á hüvelyseb mellső felületén 
vezetém be, ujjamon a hátsó felületet en masse átszurtam, itt az ugyanazon oldali végbél
sebszél mellső felületére szúrtam s a tüt a hátsó felületen ismét kihuztam, ezen oldalról 
már most a másikra vezetém a szúrást, azon különbséggel azonban, hogy itt a procedura 
nem elölről hátfelé (mint el~bb ), hanem fordított rendben ment véghez. A tü hegyével a 
jobb hüvely-sebnél mellső felületén jöttem ki. Efféle varratot hármat alkalmazék s meg
kötém. Ezek után a hátsó hüvelyfelület mellső részét a· vele szembenlevő sebszélekkel külön 
kezdém összevarrni, mely lehető könnyen s mindenesetre könnyebben sikerül, mint az előbbi 
egyesítés. Csak most alkalmaztam a varratot azon részre, melyhez legkönnyebb férni, t. i. 
a gátra, a külső seggzárizomtól az eresztékig. Miután valamennyi varrat ujólag megvizs
gáltatott s minden véralvadéktól megtisztítatott .: még egyszer gondosan megtisztítot
tam, aztán célszerüen elhelyezém a gyermekágyast, mákony által meggátlám a székelést,
na.ponta mesterségesen lecsapoltam a vizeletet, magam megtisztítám naponta több izben 
minden váladéktól, különösen a gyermekágyi folyástól s igy azon szerencsében ~és~esültem, 
hogy 5-öd napon a gát teljes egyesülését sikerült eszközölnöm. Csak egy k1csmy 5-6 
vonalnyi, sekélyes, az ereszték felé nyuló h.ézag maradt hátra, melyet aztán --pokolköveli 
tapintás szintén meggyógyított. 

Az annyira zaklatott szülőnő j elenleg egészséges, székelése rendes, méhe nem sülyedt, 
eddig nem szült ujra, mihez ugyan az előrejárt gátrepedés- és műtétnek semmi köze ; jár-, 
kel, fogatot hajt s férjével kilovagol minden akadály nélkül s talán már el is felejtette átélt 
szülési viszontagságait. 

Epekövek; 
Különösen egy a nyombélben clzárolva talált rendkivlifi nagyságú 

e pekő kórtörténetének leírásával. 

Dr. RAKITA ALAJOS kórházi föorvostól. 

Ha az emberi test bámulatos szerkezetét és működési törvényeit termés~ettudományi 
szempontból vizsgáljuk, tapasztalni fogjuk, mennyire híven tükrözi magát vissza a nagy 
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természet - viláo- - a kis emberi szervezetben. És valóban az emberi szer ezet nem egyéb, 
mint kis világ a ~agy világban - Microcosmos in Macrocosi:io -- ~er~. ~.em,csa~_a.~övé?y· 
és állatország számos példányaival dicsekszik, de az ásványv1lágot is kulonfele kovuleteivel 
képviseli. · . . 

Kövek és kövületek az emberi test majd minden üregeiben találtatnak, mmta máJban, 
vesében hugyhólyagban, belek és tüdőkben, szállagok és iz.mok~~1:1.' .:iszerekben - . yenen
steine - szívbillentyüiben, sőt magában az agyvelőben is, kulonosen a tobozm1r1gyben 
- gl. pinaealis. - . 

Az emberi szervezetben előfordulni szokott köveket már Hyppocrates ismerte; -
Celsus már a kőmetszést is leírja. A régiek közül legtüzetesebben foglalkozott e tárgygyal 
Gallén kinek tanításai e szakmában egész a XVII-ik századig mérvadók voltak, de később 
müvelŐdésnek indulván a bonctudomány, Gallén doctrinair nézetei egy Valsalve, Bartholi-
nus, Kerkring bonctani buvárlatai által tökéletesen lerontatt~k. . , . 

A mi a májkórokat és ezzel egybekötött epekövek tanát illeti, ezek a. reg1bb ~órb1;1vá
rok kedvenc tudományai voltak; ki ne . ismerné e téren a nag.Y M'o:gagm, érd~me1t, krnek 
buvárlatai uj viláo-ot derítettek a máJ betegségekre; de később Piorry es Laennec által 
gyakorlatba hozzott kontatási és hallga:ód~ási kis~rl~tek a kó:bí1várok .~gyelmét egészen a 
tüdő és vérkeringési bántalmakra vontak, es egy időre a máJ és ep~kov,ek ~ana par~agon 
hevert, mig legujabban lábra kapván a kórbonctan, szövettan, vegJ'."- es gorcsovészet'.. i~mét 
a májbajok és az epe vegytana uagy lendületet nyert~k, Hyrtl, W1rchow, We~l, ~olhke_r~ 
Lehman, Fauconneau, Dufresue, de különösen Frer1chs és Lehmann kóroda1 eloadása1k 

által. dk" 1. A mi eno-emet főképpen ösztönözött e jelen értekezés megírására, az egy ren ivii i 

nagyságú ep:kő volt, mely egy általam két évig szerelt beteg nyombelében boncolásakor 
bezárolva találtatott. 

A mi az epekövek eredetét ille~i, kénytelen vagyok beval!ani, hogy bármenny~~e ren
delkezésünkre állanak is a tökéletes1tett segédtudományok, mmt: vegyészet és górcsovészet, 
mégis e téren meglehetős homály uralkodik, és e tekintetben most sem tudunk sokkal 
többet a régieknél. - Bocrhave és van Swieten az epeköveket egyszerüen a megsürített 
epéből tanftották létre jönni, de a vegyi f~lyamm~l adóso~ maradtak. - J;I ufe 1 a n ~ nem 
is tartotta kőnek Der Gallenstein ist kern Stein, sond ern e1ne harziger· 

' " dig e b r e n n b a r e Ma s s e, e i ne C o n c re ti o n de r G a 11 e". 
A tudomány jelen állása szerint az epekövek nem egyebek, mint csapadékai - N~e

clerschlage - az epének; és jól jegyzi meg Kun z e a kórosan elváltozott ep.éről „D 1 e 
Gallcnsteine cnthalten Stoffe, welchein der normalen Galle n1cht vor
hand en sind, und durch Zersetzung der letzteren entstehen: zu diesen 
gehö-ren Bilifulvin, Bilihumin und die Cho loidins aure. Es kann daher 
die Bildung der Gallensteine nur bei schon im Leben zersetzter Galle 
vor sich gehen". 

Hogy az epéből csapadék által kövek képeztessenek, Bamberger szerint ugy a vegyi 
mint az erömüvi mozzanatok öszmüködése szükségeltetik. - · Az erőmüviekhez - mecha· 
nische - tartoznak mindazon akadályok, melyek az epe szabad kifolyását gátolva, alkalmat 
nyujtanak pangásokra, mint hurutos duzzadása az epevezctékcknek, hólyagnak vagy nyom
bélnek, ezeknak bármilyen néven nevezendő dagok általi összeszorítása, legyenek ezen dagok 
rákos vagy uj képletek, hegek, vagy más idegen testek. Néha a máj ütérdagja is akadályozza 
az epe további menetelét. - De ezeknél sokkal fontosabbak a vegyi mozzanatok, melyek 
által az epéből a szilárd részek lecsapódnak és ktiképzésre alkalmat nyujtanak. - Meckel 
volt első, ki figyelmessé tette az orvosokat az epevezetékek hurutjára, mint az epekövek fő 
tényezőjére, mert a hurut által elválasztott nyák felbontván az epesavakat, megfosztja az 
épét azon mediumtól, mely egyedül képes az epefestenyt és epefagyant, sőt talán magát a 
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mészvegyületeket is feloldozni és így alkalmat nyujt uj vegybontásokra, melyeknek eredmé
nyei azután az epekövek. 

Ha tehát az epe a máj bármely részében pang, akkor a hígabb részei felszívatnak, a 
merőbb részek pedig megsűrüsödnek, és az epevezetékekben barnás szürke, még meglehe
tősen lágy kolbász alaku gyurmákat képeznek, melyekken nem lévén sem kén sem pedig 
édepesav - tau r o ch o 1 és g 1ykocho1 s a u re - az epefösteny lecsapatik és magvát 
képezi a később további praecipitatiók folytán reá rakodott epefaggyannak; ezen magvat 
néha idegen testek is képezik: mint belférgek, tűdarab, söt Heim szerint olykor viszér
kövek - V enensteine - jönnek az epevezetékekbe és kőképzésekre alapul szolgálnak. Ezen 
magvak - nucleus - minden kiképzett epekőben találhatók, színük barnás szürke, tartal
muk epefösteny, mész, ezen első jegecek körül azután concentrice rakódnak le a többi réte
gek, melyek állhatnak agyan epeföstenyböl is, de többnyire epefaggyant - Cholestearin -
tartalmaznak, ezen utóbbi fehér fénylő és sugárvonalban - radial - csíkolt. - Az epe
kövek mint könnyü testek a vízben usznak, színre nézve ?- fehér, sárga, zöld, s barna színek 
minden változatait és vegyületeit mutatják. - Számra nézve néha az epehólyagban a 
százat is meghaladják, és ekkor dörzsölés következtében fény lappal is bírnak; ha magányo
sak, akkor többnyire nagyok, tojásalakúak vagy azon szerv alakját viselik melyek be beékelve 
találtattak. 

Epekövek ha kicsinyek, semmi kellemetlenséget sem okoznak, és székletétel v~gy 
hányás által k.iküszöböltetnek; de ha nagyobbak és azepevezetékekbebeékclödnek, ésmrnd
azon tüneteket okozzák, melyek a tankönyvekken az epekögörcsök rovatában leirvák. -
H1l. pedig rendkivül nagyok, veszélyes lobokat, tályog:okat, gennyedéseket, szomszéd szerv~k
keli összenövéseket, s néha életveszélyes átfurásokat is okoznak. A szervek, melyekkel legm
kább szoktak összeforrni a hashártya, nyombél és a haránt remese - Colon transv~rsum. -

Az epekövek tanának megvilágítására szolgáljon e következő általam két évig megfi -
gyelt kóreset: _ 

K. S. 50 éves technikai pályán működő jeles tehetségű szakember, kórelőzményeiböl 
csak annyit lehetett kitudni, hogy kivéve gyermekkorában kiállott va~amely láz.t - :tal~n 
hagymázt - mindig egészséges, komolyan beteg sohasem volt, de álhtása szermt mmd1g 
aranyérben, azaz emésztési zavarokban szenvedett. 

Én az egyént mintegy két év óta ismertem, és azóta rendes ház~ orvos~ voltam; 
étváo-yhiány emésztési zavarok makacs székrekedések képezték panaszait. - Figyelemre 

-
0 

' ' . lt 1 h méltó körülmény, hogy sárgaságban sohasem szenvede!t, hánymgere.~nem ~? , om a 
székletételei enyhe hashajtókra mindig engedtek, és ilyenkor megkonnyebulve érez~ 
magát. A máj tcrirnéje és helyzete rendes, és csak erősebb nyomásr~ mutatott némi 
tompa fájdalmat. 1870. septemberben minden alkalmi ok i:élkül körüh~t hashártyalob
tól -- Peritonitis circumscript.a - lepetett meg, i:p.ely a Jobb rászt-táJon székelt,. de 
mint a helybeli fájdalomra, mint pedig a l~z fokár~ nézve. cse~ély v~lt, enyhe h~sh~~t~k 
és hideg borongatásokra engedett. - 1811. márcms eleJén ismét Jobb rászttáJI faJda
lomról panaszkodott; az epehólyagtáj igen érzéke?y, .a. láz nag;robb foku hányással 
párosult, a betegség epehólyag környi lobnak - Pe~wystit1~ ~ ~ór.1si;nésztetett., s ellene 
nadályok és hideg borongatások alkalmaztattak, mire a baJ rov1d idő m~lva Javulásnak 
indult; ezen ujabb roham tartama alatt az ürülékek szorgalm~tosan megvizsgáltattak, de 
sem kő, sem föveny nyoma nem volt bennök feltalálható és mmtán sárga.~ág nem volt, és 
az epekögörcsök tünetei is hibáztak, csak gyanuja maradt fenn az ~pekove~nek, ~ hátra
maradt idült gyomorhurut ellen betegem sok ideig használta a seltersi é~ marienbad1 g~ógy
vizeket, de sikeretlen ül; hogy tehát mind a bennem támadt epekögyanunak ele~et .. teo_Yek, 
mind pedig az idült gyomorhurut leküzdessék, betegemet a világhírű carlsbad1 fürdőkbe 
küldöttem, hol 6 hetet töltött, az ottani orvosok legnagyobb bámulatára, mert nálaac~rls
badi olvasztó viz nem hogy székletételt nem csinált, hanem még dugulást. okozott, ~e yet 

. - . · 1 k ké k 1 k .. d de epekovekct csak a legdrastikusább hashajtók adagolása1 által vo ta pese e uz em, 
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ők sem találtak az ürülékekben. Megj egyzendő; hogy már ott a fürdő-idény alatt igen gyak. 
ran lepetett meg hányás által. - Miután tehát a carlsbadi gyógyvizek mitsem használtak, 
süt még makacsabb székrekedéseket okoztak, a hányás is gyakoribb lett, az oda való fürdö
orvosok tanác ára elhagyta a fürdőt, és kis utazást tett Magyarország felső vidékein, szün
telenül küzködve állapotával, míg octóber elején 1871-ben Pestre visszatért, hol is mind
járt erős hányástól és jelentékeny jobb rászttáji fájdalomtól látogattatott meg; én beteg lévén 
más orvost hivatott, ki mintegy 10 napig szerelte de sikeretlenül; fellábadván betegségem
ből, ismét orvosi tanácsomat kérte ki, átvevém a beteget, következő állapotot találtam~ 

A rendkívül elsoványodott, erejében nagyon megfogyött, senyves kinézésű, ólomszürke 
színű beteg láz nélküli állapotban volt. Az egész felhastáj fájdalmas, a szegycsontvonaltól 
jobbra a gyomorcsuk tájon, egy tojásnagyságú, tapintásra kőkeménységü, kontatásra üres 
hangot adó fájdalmas dag érezhető. Ezen daganat nemcsak a ki- és belégzésnél, de a gyo
mor helyzetével is változtatja székét., üres gyomornál azaz hányás után a &zegycsontvonal
tól mintegy 4 ujjnyira jobbra tapintható, telt gyomornál pedig egész a köldökig lenyul. 
A hányás állandó kórjel, rendesen evés után 4-5 órakor szokott beállan~, h~ történet~sen 
tovább szünetel, akkor iszonyu mennyiségű zöldes epés folyadék hányat1k ki; a mennyiség 
3-szor sőt 4-szer is fölülmulja a rendes gyomor térfogatát. A székletétel egészen fennakadt, 
betegünk nem is emlékszik, mikor lett volna magától széke. 

Egyéb testi működései meglehetős rendesek. 
Ha a fennt l eirt tüneteket fontolórá vesszük, t. i. senyves kinézés, kemény tapintható 

dag a gyomorcsuk - pylorus - tájon, folytonos hányás, makacs székrekedés, önkénytel~
nül a gyomorcsukráknak - Scirhus Pylori - kórképét látjuk magunk előtt, ámbár e kór
kép mégsem tökéletes, miután a ráknak még jelentékeny kórjelei hibázn~k. -'-- Hibázik a 
barnás csokoladszinü hányadék, hibáznak górcsői vizsgálat alatt a rákse.Jtek, és a hánya
dékban sohasem találtatott Sarcina - négycikkes bélmoszat-de ez utóbbi ti.i.netek nagyon 
csalékonyak, és nem mindig és nem mindenki álta1 fedezhetők fel. 

Miután . a beteget ki.ozó, és erejét vég kimerüléssel fenyegető hányást a szokott szerek
kel mint: ópiaták,jéglabdacs, creosotoldattal stb. nem sikerült csillapítani, és a kórisme tökéle~ 
tes meghatározására is több rendbeli orvasi tanácskozmányok tartattak, melyekben a baJ 
gyomorcsuk-szükületnek - valószínűleg rákos lerakodás által - gyomortág~latta:l lőn 
kórismézve és a követendő gyógyeljárás is megállapítva, mely magától értetődik mitsem 
eredményezett, mert az erők hanyatlása, és az elsoványodás óriási mértékben nö~ekedtek. 
Orvosi gyakorlatomban ennél nagyobb elsoványodást nem észleltem. A fennt.ebb le1rt v~szes 
kórjclekhez még a beteg csekély erejét végképeni kimerüléssel fenyegető álmatlansá&' is -
Agrypnia -- szegődött, és miután minden belszerelés csak fokozta a hányást, 1872. Január 
hóban kisértettem meg a bőr alatti befecskendezéseket egy 113 szemer szunanynyal, és 
mondhatom meglepő sikerrel, mert ezen medicatió mellett sikerült a folytonos hányást 
leküzdeni, és a beteg álmát is szabályozni, a makacs székrekedés ellen himbojolaj, eledelül 
pedig jégbe hűtött aludt tej használtatott: De mindezek dacára sem lehetett az erők vé~
hanyatlását és a növekedő elsoványodást meggátolni a nagy vérhiány miatt a végtagok is 
kezdettek vizenyösen bes.zürödni, és mártius hó vége felé erős fázási rohamok mellett a 
végkép kimerült beteg még tüdölobtól is lepetett meg, mely mindkét tüdőre elterjedve és 
.sajtos lágyulásba általmenve a csonvázzá aszott beteget 1872. május 2-án elsodorta. 

Miután az általam javalott test felnyitásába a családtagok beleegyeztek, május 3-án 
Schendthnuer tr. egyetemi tanár úr által a boncolást véghezvittük és következőket találtunk: 

Boncolási jegyzőkönyv. 

A bulla magasabb termetű, halvány, rendkívül elsoványodott hátán hullafoltokkal 
ellátott, hajzata barna, láták mérsékelelten tágak, a nyak nyulánk, a mellkas lapos, az 
altest behúzódott, a végtagok hajlíthatók. 
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A _gége és légcső nyákhártyája halavány, ürükben habzó savó. 
Mmdkét mellkasüregben szabad lég. . 
A tüdők puffadtak, ipen vérszegények, habzó savóval beszürödtek. - Mindkét tüdő 

fel~ő karélyának felső fele légtelen, tömött, száraz, sá.rga, homályosan szemcsés, mindkét tüdö
csucsban egy pár mog:roró ~agaságu,. genyszerü folyadékkal telt barlang több kisebb 
melle~t; _melyeknek egyike mmdlfét tüdőben a zsigeri mellhártyát körülbelöl köles mekko-
raságu h~kal átfurta. - A lik szélei öblösek, fakósárgák. . 

A s.~1~bu~ok_ban k~t ne~e~ék ~isz~a savó, a szív összehúzódott, kicsiny, izomzata halvány, 
barnásvoros, ureiben sotétvorós hig, es lazán alvadt vér. 

A máj barná.svörös, mé~~ékelten ~ömött, vérszegény. - Az epehólyag a nyombél felső 
h_~r~ntré~zével mmtegy fé~h~velyknyire a gyomorcsuktól összenőtt, és rendes terjedelmének 
korulbelűl fe~é~e zsugorodott. - A nyombéllel összenőtt feneke a nyombéllel együtt majd
nem tallérnyi hk által átfuratott. - Az egész epehólyag falzata, és a nyombél átlikasztá
sá~ak szomszédságában csupa hegekböl áll, melynek belfelülete durva gerendezetet mutat, 
szmre palaszürke és sok nyákkal fedett. 

Az é~pen leírt gerendezetes heg felett fekszik egy hosszu és vastagságában egy felnőtt 
férfikéz huvelykéhez hasonló hengeres kő, mely kevésbé rögzítetik a nyák, mint a saját 
maga nyo1:1:1ása által készített gödör szélei által. - Ezen kö a nyombél hegesedett falzatá
nak belfeluletén, azaz ürterében fekve, az utóbbit rendes terjedelJ!1ének harmadára szűkíti. 

· -;- A k_ő mérsékelten tömött, felület.e barnássárga, finoman szemcsés. 
Mmd a három nagy epevezetékek rendes ürtér és nyákhártyával bírnak. 
A lép tömött, barnásvörös. 
A gyomor tágult, fa!zata vastagabb, nyákhártyája palaszürke, duzzadt. 

.. A ~~lek nyákhártyáJa halvány, a bélürben barnás, pépes bélsár. A vesék barnásvö
rosek, kozép vértartalmuak, mérsékelten tömöttek. A hugyhólyagban tiszta hugy. 

Diagno s is. 

Perforatio vesicae felleae et ei accreti Duodeni transversi per calculum, qui in Duodeno 
perseverans, luminis duas partes obstipavit. 

Dilatatio et Hypertrophia ventriculi, simul catarrho chronico affecti. 
. Pneumonia caseosa in apicibus pulmonum, subsequente perforatione pleurae visceralis 
m u troque latere et pneumothorace. _ 

Ez eredménydús boncolatból láthatjuk, hogy az a kemény tapintható dag a gyomor
csuktájon, mely folytonos hányást és makacs székrekedést okozott, mely annyira a rákos 
b~s~ü.remkedés szerepét játszva a kórismét elfátyolozta, nem egyéb volt, mint egy rend
kivuh nagY.ság~ kőszerű képlet, melyet ugy nagyságára, mint helyezetére nézve bátran a 
kórbonctam umcumok közé lehet sorozni. 

Rokitanszky említ egy követ, mely egy nő vakbelében találtatott, s mely Iiem birván 
a vakbél billentyűin keresztül hatolni, az egyén bélsárhányás általi halálát okozta, de e 
kö koránt sem volt oly nagy, mint a miénk. · 

. Bamberge_r említést tesz szinte egy nagy epekőről, mely egy öreg asszonytól ment el, 
mmekelötte. szrnte bélsár hányást okozott, de ez is kisebb volt a mienknél. 

Flemmmg, Oppolzer, Virchow, Graubner szinte leirnak nagy epekövek általi elzárolá
sokat, de ezek mind kisebb kövületek voltak, mint a mi kérdéses kövünk. 

Van szerencsém ezen epekövületet természetben és rajzban is bemutatni, A)asötétebb 
oldalt, B) a világosabbat, C) pedig az átmetszetet ábrázolja. · 

Ezen ·~öyet mindjárt boncolás után suly- és nagyságra nézve megmértem, ekkor_ hossza 
voH 50 Mill1meter = 5·2 Centimeter, haránt átmérője 27 Millimeter = 2· 7 Cent1meter, 
súlya a 21 gram és 875 milligramm, azaz 280 szemer. Későbben az ilyen kövek kiszáradnak 
és ekkor már más mértéket mutatnak, mint azt alább látni fogjuk. 

Magyar Orvosok és Terwészetvizsg. Munkálatai. 17 
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Ezen kő Scheudthauer egyetemi tanár szövettani intézetében epefagyany tartalmú 
kőnek - Cholestearin - határoztatott meg. 

Későbben julius hóban ezen epekő az egyetemi élettani dolgozdában Thanhoffer 
Lajos tr. tanár ur által bővebben vizsgáltatott meg, következő leírással: 

A 45 mm. hosszú és 25 mm. széles, közepén hosszant kétfelé fürészelt, tarkázott szine
zetii, keményded, de késsel kaparható, belülről nagy ré~ben porhanyós, kívülről sokkal 
keményebb borítékkal bi:ió képlet szabad szemmel a fűrészelt felületen a következőket 
enged magán megkülönböztetni. 

Közp.Jntjában 2-3 mm·nyi sárgás magvas részt, mely félkrajcárnyi terjedelmű, a 
képlet hossztengelye irányában nyult elipticus selyem fényű, fehér, részben szürkéssugaras 
csíkokkal tarkázott tömeggel van körülvéve. - Ezt ismét egy 30 mm. hosszu és 20 mm. 
széles szalmasárga, kevésbé sugaras itt-ott a fehh központi tömeg belenyuló részleteivel 
tarkázott tömeg borítja. Ez utóbbit oldalt s egyik végén pár millimeternyire, míg másik 
végén mintegy 6-10 mm.-nyi szürkésvöröses, vagy zöldessárga, s helyenkint sötétzöldes
barna sokkal keményebb kéregréteg borítja. 

E kéregállomány kívülről tekintve piszkos narancs· itt-ott pirosassárga, egyik vége 
felé s közép táján szenynyes zöldesbarna színezetű. 

Mindkét vége apró dudorzatokkal ellátott, szederküllemű különösen hegyesebb vége, 
melynek 6-8 mm.-nyi részlete mintegy ujra rárakodot külön tömegnek tünik fel. - A 
képlet közepe ripacsos, egyik oldalán szederküllemü. 

I. V egy v i zs g á 1 a t. 
A legbelső magrészletből lekapart részen eszközölve a vegytani minőleges elemzést 

az 1) szénsav a s mész bő 1 állónak találtatott, mely sárga szinét az epefestenyektöl 
nyerte. Találtatott továbbá, a lefürészelt porban nagy mennyiségű Cholestearin - epe
fagyany - mely absolut alkohol és actherrcl vonatván ki, szép táblaalakú selyemfényű 
jegecekben állítatott elő. 

Különben a sárga magvacskát takaró fehér fénylő félkrajcárnyi mag, tisztán ilyen 
kijegecedett Cholestearinból állott; hasonlóképen a nagy, rákövetkező sárga réteg is, mely 
azonban színét a benne talált epeföstenycknek - biliphein és biliverdin - köszöni. 

A legkülsöbb réteg epeföstenynycl erősen színezett Cholestearin ból s phosphorsavas 
Ammoniak Magnesiából - tripelphosphat - állónak találtatott. 

II. G ó r c s ő i v i z s g á 1 a t. 

Górcső alatt a központi magcsa a vegyileg kimutatott részen kivül nyákosol vadék és 
ebben foglalt s elszáradott, töredezett folhámsejtekből meg zsirszemcsékből szerkezettnek 
találtatott. 

A többi részlet Ch o le s te a r i n jegeceket mutatott, színtelen fénylő, töredezett rhomb 
táblákban, - míg a külső héj pirosabb részleteiben, apró rhombalaku, ékes, sárgapiros, 
meg rubin piros jegecekben eh 0 lep y r hint tartalmazott. 

A kö ezek szerint epekő, mert az epe fö alkatrészeit az epefagyanyt és epeföstenyt 
foglalja magában. . . 

Nevezetes, hogy embernél a magrészletnck szénsavas mészből való alkata a r~tkább 
esetek közé tartozik, többnyire csak nyákgolyó az, mely a magas részt szokta képezni. 

V alószinű, hogy a kőnek belső Cholestearinból álló félkrajcárnyi fehér magva az epe
hólyagban képződött, . s a rárakodott többi rétegek, a bélbe jutott magra ott rakodtak reá 
annyival is inkább, mert a külső rétegek mindinkább dusabbak mészben s phosphorsavas 
Ammoniak Magncsiában. Ezek szerint a kö egyszersmind bélkő enterolyth is volna. 

Ezek után most már töb oly kérdéseket lehet megfejteni, melyek eddig kóroktani 
talányt képeztek. 

-1 
! 

A 

e 

B 

e 

E p e k öv e k. 

Pataki Josef udv.müi11rézere lesren. 
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Legf<::>ntosabb kérdés az, miként jutott e kö a nyombélbe, és mikor? 
A nyombél - duodenum - Luschka tanár szerint 32 Centimeter hosszu e zerint 

hibásan neveztetik, latinul duodenumnak, miután 12 hüvelyknél hosszabb bonctani szem
pontból inkább - intest. pancreatieo biliosum volna a neve. Állása a ha~üregben az első 
lágyékcsigolyától a harmadikig terjed, és a máj jobb karélyától különösen a négyszögletes 
lebenytöl - lobus quadrangularis - egészen befedetik; a 7-9 cm. hosszu felsö haránt
része a nyombélnek egészen az epehólyag szomszédságában van, és vele érintkezik, mind
két szerv külső takaróját az egymásba folyó savós hártya képezvén, nem csoda, ha az epe
hólyag környi lobja nyombéllobot is hozott létre, és ezen kórfolyamat következtében tör· 
ténhetett a két szervnek lobos összeforradása, és késöbb :"szövetelmállás vagy genyedés 
következtében átfuródása, és csakis ezen az úton juthatott ezen epekő a nyombélbe, hol 
azután újabb lerakodások által növekedve a nyombél belteriméjét megszükítve, szervi 
zsugort - atrophia - is eredményezett. 

Az idöpont, melyben ezen kórfolyamat kezdetét vette az lehetett, rnidön betegünk 
halála előtt másfél évvel kétszer lepetett meg körülírt hashártyalo btól, mint már a kórelőz
ményben említém,. hogy miért nem léptek fel ekkor mindjárt az elzárolási heves tünetek, 
onnét vélem kimagyarázhatni, hogy átfuratásakor a kö még nem volt oly nagyságú, hogy 
a nyombél belteriméjét egészen betömeszelte volna, és csak későbben a nyombél válladékai
ból rárakodott szén- és villsavas mészrétegek által érte el azon nagyságot, mely azon tüne· 
teket okozta, azért is kezdetkor betegünk inkább lomha székletételekben, mint hányásban 

szenvedett. 
Innét lehet kimagyarázni ezen epekö sajátságos rendellenes vándorlását is, hogy kike-

rülve az epekövek rendes menetét, t. i. a közös epevezetéken keresztül -- Choledochus -
hol nagysága miatt be nem hatolhatott, inkább az epehólyag átfurását választotta, bár nem 
hiányzanak esetek feljegyezve, midön a vékonybél nagyságnyira kitágult epevezetékben 
dió na.gyságu bezárult epekövek találtattak. - Dc bármily időben történt is ezen átfuró
dási kórfolyam, mindenesetre nevezetes, hogy zajtalanul és csekély lobos kórjelek kiséreté· 

ben történt. · 
Hogy ezen rendkívüli nagyságú epekő nem az ep~hólyagban, hanem anyombélben érte 

el teljes nagyságát, kétséget ne'm szenved, mert ha átfuratásakor is oly nagy lett volna, 
akkor betömeszeli mindjárt a gyomorcsukot ·és a késöbb felmerült ki nos tüneteket hozza 
létre, pedig ezek csak egy év mulva keletkeztek, - meglehet, hogy ezen kö akkor csak a 
nyombél közép vagy alsó haránt részén székelt, és inkább maku.esabb székrekedésekre szol
gált alkalmul, melyek valóban is, mint a kórelözményböl tudjuk, a betegség kezdetén voltak 

észlelhetők. . · 
Azon mozzanatok, melyek az epeköveket létre hozzák a májban vagy az epehólyagb~n, 

megvannak a nyombélben is, söt még többek, mert a nyombél közép részébe ürülvén ln a 
közepevezeték - Choledocbus - mely mint tudjuk a máj és az epevezetékből van szerkesztve, 
a nyombél beömlési helyén azonban a Virsung-féle vezetékkel egyesül, hol nemcsak epét, 
de a hasnyálmirígy ~ Pancreas -- váladékát is ömleszti a nyombélbe; ha tehát ez.ek kórosan 
el vannak változva, ujabb rétegeket raknak le egy már képezett köre. - Azért is .ezen kö 
mit a vcgybontás is i~azolt ugynevezett tripelphospatsavakat tartalmazott, melyek mkább a 

nyálkövek csapadékai szoktak lenni. 
Ezen kóresetböl egyszersmiud láthatjuk a uyorobéluek fontos életta~i hivatásá~ i~, 

me.rt bár az eledelek cmé:.ztése a gyomorban történik is, de azoknak á~hon~ ·1tá~a - assu:r1:1-
latio - a nyombélben megyen végbe és a nyombélt úgy lehet tekrntem, mmt má od1~ 
gyomort. Ha a nyombélbe a gyomor által megemésztett eledelek a közepevezetékek nedvei 
által hasonitásra el nem készítettnek, felszívódás nem történhetik a vékonybelek által, és a 
test végelsoványoclásnak indul, mit jelen e ctünknél is tapasztaltunk. 
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A mi ezen k?vet a kór~onctani ritkaságok közé sorozza még azon fontos körülmény is, 
hogy ámbár a váJu1ék - N1sche - melyben feküdött, nem volt mély, megerősítése csak 
laza nyálszalagok által történt, mégis oly soká maradt egy helyen, és daczára a számtalan 
erős megrázkódtatással járó hányásoknak, sem előre a gyomorba, sem pedig hátra a belekbe 
nem jutott, "!ianem egy helyen maradva, a gyomorcsuk tájon ezt betömeszelte, és nagysága 
által a nyombél belső világosságát két harmadára szűkítette. De ha sikerült is ezen rend· 
kivüli nagyságú kőnek a belekbe hatolni a vakbél billentyűin keresztül nem fért volna, 
és az illető bélsárhányás - Ileus-általi halálát okozza, mely kimenetelt számos kórodai és 
kórbonctani esetek igazolnak. 

Bokaizületi csonkolás (Resectio) csontszu következtében. 
Gyógyulás a tag teljes használhatóságával. 

Előadta HORVÁTH GYÖRGY tr., mútó s kórházi főorvos. 

Tisztelt szakosztály! 

Egy általam végzett bokaizületi csonkolás (Resectio) esetét leszek bátor rövideden elő
adni, nem szándékozván azon hosszadalmas elméleti okoskodások birálatába bocsájtkozni, 
melyek a mult század végén és a jelen század elején ezen műtét körül a műtősebészek közt 
folyt; csupán azt akarom megemlíteni, hogy a csonkolás az utóbbi években, miután az ellene 
felhozott sok sulyos érvek dacára a sebészek belátták, hogy a biztos kórisme alapján a 
kellő időben véghezvitt csonkolással a szenvedő emberiségnek a csonkításra elítélt végtag 
hasznavehető megtartásával mily fényes eredményeket idéztek elő, - a csonkolás 
minden müvelt sebés-z közös tulajdonává lett. 

Ki ne látná be azon rendkivUli előnyt, mely a sikeres kimenetelű csonkolás után 
mutatkozik, midőn általa a beteg nemcsak az életet veszélyeztető bajtól megmentetik, mit 
azok előtt az életet veszélyeztető tag eltávolításával a csonkítással iparkodtak kikerülni, 
sőt e niellett._még kóros s hasznavehetlen tagja, a kóros rész kiküszöbölése után haszon
vehető állapotban megtartatik. 

Ha tekintetbe veszszük, miszerint már a mult században, sőt még a jelen század kezdetén 
is a végtagok. csontjain fellépett kóros változásoknál, lettek azok bár szövetváltozások 
( csontszú, csontüszök) vagy pedig külsérelem okozta behatások, egyedül a csonkítással 
hittek mindent elérhetni, a rnit azután széltében hosszában alkalmaztak is, és ezáltal a kol
dusok seregét óriás mértékben szaporították; ha tekintetbe veszszük más részről a sebészet 
ujjabb vívmányát, a midőn biztosabb alapon állva, - nem ijedünk vissza sem a műtét nehéz
ségétől, sem a kóros téren ujabb sebzés véghezvitelétől, sem pedig az ezen eljárás okozta 
fokozott teendőktől, - fáradozásainkat nemcsak a kóros végtag megmaradása jutalmazza, 
hanem még az államnak is hasznos szolgálatokat teszünk; ugyhiszem meggyőződhetünk a 
csonkolásnak (resectio) a csonkítás (amputatio) feletti előnyéről anélkül, hogy azt bővebben. ' 
fejtegetném; s hogy annak az e,ddiginél nagyobb mé_rtékbeni méltatására, tanulmányozásá'ra 
s követésére minden ügyfeleket megnyerni sikerülend. , 

E mütét-tárgyát egy 50 éves erős, elzsirósodott testalkatu, de különben sáppadt, hal
vány Brygth kóros szinezetet külölő, Brodenfeld szászországi születésü pesti lakos Klein 
Vilmos vasuti kovács képezé, ki 1870. julius 7-én következő kórképpel vétetett fel sebészi 
osztályomra. 

Beteg jobboldali bokaizülete tetemesen dagadt; rajta a külbőr élénk piros, csillogó, 
több helyen genynyel borított, élénkpiros szélekkel környezett, szenynyessárga, kisebb-
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nagyobb fekélyedéseket, illetőleg iipolyos nyílásokat mutat. (Lásd a mellékelt A. és B. 
ábráit.) Beteg lábát az ízületben mozgatni nem képes. A feszes fénylő fájdalmas dag alul-
ról a bokák alatt csakhamar eltünik, ugy hogy az a láb hátra s a sarokra már alig terjed, • 
mig felfelé a daganat az alszár alsó harmaQ.án túl nem igen terjed, hol is észrevétlenül 
elmosódik. A bokaizületben megkísértett mozgatásra beteg feljajdul. A fénylő piros színe~ 
zettel borított bokaizület környéke helyelközzel érméces tapintatú, másutt csontkemenységü, 
a dag a legenyhébb nyomásra is igen érzékeny s fájdalmas, a sipolyos menetek környékére 
gyakorlott nyomásra azokból geny jő napfényre. A sip?lyos menetekbe vezetett kutasz 
némi nyomásra az ellenkező oldalig halad s oly érzést kölcsön_öz az ujaknak, mintha szár~z 
szivacson vagy pudván haladna keresztül. A kutasz csak haránt irányban hatol szabadon, m1g 
felfelé vezetve 3- 4 cm.-re ) lefelé pedig csakhamar sima, kemény, át nem hatolható 
ellentállásra akad. Kutaszolásra beteg heves fájdalomról panaszkodik, a midőn is a sipolyos 
menetekböl élénk vérzés mutatkozik. 

Beteg folytonos oly foku tomboló fájdalmakról pana~zkodik, ,hogy miattuk még m.?r
phin adagolása mellett sem képes félórá?ál tovább aludm, érver.~se gyors _110--120 kozt 
ingadozik, hőmérséke, kivált az esteli órákban emelkedett,_ éJJelenké~t izzad; étvágya 
gyenge, különben a tüdölégdagban szenvedő egyénnek el- é.s k1vá~as~tásai rendesek. 

Bajjára vonatkozólag következő adatokat közöl: 1869-ik év Juh_us havában valamely 
vas-sínben akként botlott meg, hogy jobblába a bokaizületben megbicsaklott és elesett, a 
midőn is jobb talpa kifelé fordult s lábának csakis belső széle érte a föld~t. Ezen esés után 
csak nagy ügygyelbajjal tudott a vasuti gyár köze~ében létező lakására seg:itség mell~tthaza 
vánszorogni. Másnapra a bokaízület körn~éke fáJdalmasan feldagadt, mire a gyán orvos 
kezdetb en jodfestvénynyel ecsetelte be s hideg borogatásokat rendelt a betegnek nyug?dt 
magatartása mellett melynek pontos alkalmazása dacára mind a daganat növekedett, mmd 
pedig a fájdalmak fokozódtak; 4-ed napra az esés után orvos.a gypsz k_ötést alkalmazott 
lábára, melyet azonban csak egy napig türhetett meg a nagy fáJdalmak miatt, ez~tá~ nedves 
bepolyázások alkalmaztattak. - Ezen eljárás 2 - 3 hónap?n át folytattatott anelkul, hogy 
beteg helyzetében némi javulás állott volna be. SzerencséJét próbálandó más orvos tanácsá
hoz fordult, ki ujra gypszkötést alka~maz?tt, melyet azonban néhány nap mulva el kelle 
távolítani, minthogy alatta fájdalmai elv1sel~etlei:iekké lettek. - Ezután csak. nyugalom 
rendeltetett betegnek csendesen kellet feküdme s hideg borogatásokat alkalmazni s valamely 
kenőcscsel bekennie.' - A daganat azonban nem mult, fájdalmai fok:ozódta~ s a 1°? 
annyira terjedt, hogy ugy október hó körül a belboka felső szélénél ~gy heves luktető fáJ
dalmaktól kísért emelkedetebb daganat képződöt.t, mel)'.'et~rv.osa felny1~?tt, a melyből vérrel 
kevert geny ürült ki. A geny kiürítés után fáJdalmai nermleg enyhultek, azonban csak 
hamar egy másik lüktető fájdalmas daganat képződött ugyancsak a belboka alatt, melyett 
hasonlókép az orvos felnyitott. Ezután pár hétre egy harmadik daganat képződött a belboka 
felett, mely azonban magától megnyilt. . . .. .. 

Igy töltött ismét több hetet kisebbnagyobb fáJdalmak kozt annélkul,_ hogy __ ágyát 
elhagyhatta és valami tartósabb enyhülést ~agy javulást nyert volna; m~Jd a kulboka 
körül léptek ujjabb daganatok, melyek részmt maguktól nyiltak fel; résZimt orvos által 
nyítattak meg. A lob és fájdalmai azonban nem szüutek, sőt a nagy?bb g~~yedés mellett ere
jében is navyon kezdett fogyni. Ily körülmények közt türelmét vesz1tve, tobb orvos ~anácsát 
kérte ki kik mindannyian végre odavéleményeztek, köztük előkelő műtő sebészek is, hogy 
egyedüli segítség csakis a láb eltávolításában keresendő és található fel. .. , 

· · k dél éb t·· koltsege a Beteg a hosszas szenvedés alatt ereJében megfogyva, e y on meg orve, . á 
további magángyógyításra hiányozva, végre a kórházban keresett menedéket, hová is oszt -
lyomra a fentebb leírt kórképpel 1870. julius 7-én ,vétetett fel. . , 

A baj lényegének felismerése kórismei tekintetből nem járt semmi nehez~éf/~eli uya? 
is a leirt tünemények szerint a másodlagos uton létre jött lágyrészek genyes 0 ~a esz mi 

,. 
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tásával a bókaizületet képező csontok egyik része t. i. az alszárcsontok alsó végei olynemü 
lobos átváltozásban szenvedtek, melyet műnyelven szuvasodásnak nevezünk . A milü 
könnyüséggel járt igy a kórismét megállapítani, oly nehézséggel volt összekötve a baj kitery 
jedését tüzetesen meghatározni annál inkább, mert a kóre.lőzményekböl világosan kitünik
hogy a jelen kórfolyamat indító oka az esés következtében létrejött ízületi lob, s ha ez az, 
alszár alsó izvégein szuvasodást eredményezett, valjon ugyan azon kórfolyam az u g r a 
csontot (talus) is minő mérvben támadta meg; már pedig ennek megközelítő tudatára 
annál is nagyobb szükségünk volt, mert ettől függött a műlegés beavatkozás nemének meg
választása, illetőleg a gyógyjavalat felállítása. 

A jelen állapoti tünetek után az alszárcsontjain csaknem teljes biztonsággal meg lehetett 
határozni a szuvasodás határait; (mi körülbelül 7-8 cm. hosszat tett ki, a boka alsó kari
májától számítva felfelé) azonban az ugra csontnak nem vagy minő mértékbeni megtámad
tatását biztosan eldönteni nem mertem, annál kevésbé, .mert ha egy és ugyanazon ok az 
alszárcsontjaiban a kórfolyamatott előidézte, az ugra csont is legalább részben ugyanazon 
kórfolyamat körébe lehetett vonva. 

Miként a jelen állapot leirásánál is említők, a belboka mellső részénél levő sipolyon át, 
de a többieken is bevezetett kutasz lefelé csakhamar alig 1--2 cm. hosszban kemény, sima, 
átnem hatolható ellenállásra akadt. Ezen leletből azonban s azon körülményből következ
tetve, hogy a bokákat körülvevő lobos dag a bokák alatt az ugra csontnak megfelelőleg 
csakhamar eltünt, és hogy ezen csontnak sem teriméje nem volt megnagyobbodva, sem a 
rá. g~akorlott nagyobb nyomásra sem volt érzékeny: azon feltevésben győződtem meg 
mmdrnkább, hogy az ugra csont ép, vagy legroszabb esetben bokaizületi porczfelülete 
lehet kissé lemálva. 

Beteggel közöltem bajának mibenlétét s meggyőzni iparkodtam arról, hogy egyedüli 
segítség műleges beavatkozásban t. i. a kóros csontok eltávolításban álland. Ö azonban, 
dacára hogy már t0bb orvo.ától a csonkítást hallá emlegetni, mütétröl hallani sem akart. 
A műtét nemének megnevezésétől egyelőre tartózkodtam, miután mint fentebb elemzém a 
kórfolyam kiterjedéséről akartam előbb észlelés által meggyözödni, nehogy azon kellemet
len helyzetbe jöjjek majdan a mütét alatt, hogy azt félbcszakítsam vagy pedig az ö beleegye
zése nélkül alszárát csonkítani legyek kénytelen. Addig is azonban, míg öt a mütétre meg
nyerem, eljárásunk oda irányzodott, hogy a testileg, lelkileg megtört betegnek ez'.irányban 
megnyugvást, amaz irányban pedig az elveszített testi eröbeni javulását némileg emelhessem. 

Ugyanazért a minden mozdulásnál fájdalma~ végtagot nyuga.lom szerzés végett Petit
féle csizmába helyzém, magát a beteget pedig tápláló eledelekben (tej, sült, bor) részeltetém 
és e.rösítö s.zerekkel (chinin stb.) kezeltem, míg a nagy fájdalmak enyhítését részint belsőleg 
részmt pedig a bőr alá focskendve szunyalla.1 iparkodtunk eszközölni. 

lgy töltött cl beteg osztályomon két hónapot, mely idő alatt kivá.ló figyelmem tárgya 
volt. Bajja természetesen ne~ ja.vult, söt ?' mennyiben fájdalmai oly mérvüekké lettek, 
hogy a nagyobb adag szunyal is gyakran mmden er edmény nélküli volt, a tápláló eledelek 
sem eredményezték észrevehet.öleg az erők emelését, sikeriilt lnssankint rnegbarátkoztatni 
azon eszmével, hogy minden szenvedésének kutforrása. konok e1lernUlásában keresendő. 

Ezen két havi szorgos észlelésem alatt min~inkább meggyőződtem már az első vizsgá·
~at~ál tet~ feltevésemben , hogy az ugra csont legnagyobb részben vagy tán teljesen is ép 
es i.gy az 1.Zvégek csonkolásávfl.1 lehetne beteget szenvedésétől s a biztos veszélytől megmen
t~m s lábát. munkaképes helyzetben megtartani. Ily irányban készítém elő t(~hát beteget, 
ki v~g~e, midőn belátta, hogy minden jó indulatu törekvéseink dacára sem enyhülnek szel)· 
vedesei kezdett belenyugodni a mütét eszméjébe. 

Midőn igy beteget megnyeré.m a mütétnek, - elővigyázatból megbarátkoztattam azon 
es~mével is, hogyha a műtét folyama alatt kiderül, miszerint a csonkolással az óhajtott 
t. 1. a láb megtartását nem volna reményünk elérhetni, nem maradna ezen esetben egyéb 
hátra, mint a láb eltávolítása alszár-csonkítás által. 

' . 
135 

Most már maga sürgeté a műtétet, mit 1870. september 9-én számos kartársak j elen
létében, több szakértő barátaim szíves· közreműködése mellett, következőképen hajtottam 
végre: 

Mindenek előtt itt megjegyzem, hogy a helybeli segédletnél műtöbarátom s m. kir. 
honvéd dandárorvos Csajághy Béla tr. volt szíves végezni, míg Thanhoffer Lajos tr. 
tanár barátom a kórképet s műtét kivitelét természet után valódi hűséggel rajzolá le. · 

Beteget lábával az ablak felé fordítva hanyatt fektettem az ágyon, ugy hogy jobb lába 
egy alá helyzett kemény párnán kellő magasságban könnyen hozzáférhető legyen. . 

A végtagok rögzítése s beteg elkábítása után először is a külolda~?n a szárkapocs irá
nyának megfelelőlcg ejtettem egy körülbelül 10-12 cm:.= ~-4 1/2 huv:elyk hossz?, egye
nes, csontig hatoló metszést ugy, hogy ezen metszés a kuloldalon l~vö s1polyos 1?-y1lásokon 
áthaladva a külbokán alól 1-2 cm.= 1/ 2 - 3/ 4 hü.velykkel végződJék. 

Ezen végpontra egy haránt irányu 5-6 cm. = 2-::-2 1
/ 2 hüvelyk.n~i hoss~u~. fe~ületes 

börmetszést kelle vezetnem, 1) hogy majdan a külboka knzelésénél, az izulet mogott is sza-
batosan a lágyrészek minden nagyobb sértése nélkül hozzáférhessek. , 

Most az igy nyerendö két 3szögletü bőrlebenyt az alatta fekvő ~so~~tól felszabad1tán;i-, 
ugy hogy azokkal együtt a szárkapocs hozzá férhető csonthártyáJa kul~ő nagy részét is 
összefüggésben mcgtartám. - Egyuttal a rövi~ és. hosszu szárk~pocs izmok (muscul1:1s 
Peroneus longus et brevis), valamint a közös UJf~sz1~ (extensor dig. com) és a harmadik 
szárkapocsizom (peroneus tertius) inhüvelyeit is iparkodtam sértetlenul a. leben!nyel 
összefüggésben megtartani, melynek eszközlése annál nagyobb nehézséggel Jár, mrnt~n 
ezek a külboka hátsó csorgaszerű barázdájában futnak le, s ma~ával a csonttal száll~.gosa n 
a legbensöbben tapadvák össze, s a mely hüvelyeknek megnyitása veszélyes genysulyedé-

seket eredményezhet. , „ , 
Miután igy a szárcsontot három oldalról u. m. mellöl, kívül s hátulról hoz~~fe:het~ve 

tettem azt a koros részen felül 2) egy vésű vel ketté véstem, belső összeköttetésébol kifeszités 
által f~lszabadítottam s a bokaizületnél kiizeltem. . 

A szárkapocs kóros részének eltávolítása után ugyan ezen scb.ürben ~ sipcso~t csont
hártyáját függőleges irányban végig hasított~m és iparkod~am ~ s~.1ke nyelenek segit~égéve~ 
azon pontig leválasztani, meddig s a mennyire a csont gombolyusége s a csonttah benső 
összenövés azt cngedé. 

Ez után a lábat kissé a külső oldalra fektetém s a beloldalon kezdém a koros cso1~.t 
lecsupaszitását eszközölni. E célra a sípcsont belső szélén vezettem. egy :etszést az e.?· 
beninek me felelő magasságban, melyet• a belboka alatt rézsutos ir~ny anl tompa szo~ 
alatt mellfe~ vezettem, 3) azon célból, hogy ennek közvetítésével ~·észmt a sipcs?nt me~ső 
részén levő képleteket szabatos-abban s nagyobb kimélettel lefeJthessem ' részmt pedig, 
hogy a kiizelést könnyebben eszközöl.hessem. , . „ . . . 

A csonthártyát is felhasítottam és iparkodtam azt reszmt UJJaimrnal részmt. pldigála 
szike nyelével a lehetőség határai közt a lágyrészekkel össz~függéésb1en ~e~~~~ta~\ .~z E~ 
lagos ben~öbb összeköttetéseket itt-ott gombos kusztora segitség v~ sza a 1 ~ e · é t . 
oldalról a működés a szövetek megvastagodása s beszüremked~se1 mellett m. g az r I8 
fáradsá osabb volt mert ezen a részen az alszár két ütere is ó".'a~.osságra mtett; ~ g 
ugyanisg a mellső oldalon a mellső sípütér (art. tibialis antic~~ ~ bo~a1zul~t~él magán ~.s1~
csonton a láb nagy ujjának ( extensor hallucis longus) és a kozos UJ fe~zlto ( extensr . igi ·· 

· ) · mok 
1
'na közt fekszik addig a belboka mellett attól ahg pár vona n:v.ira a 

commun1s iz '. ' „ „ • • . fi d' 't mmums) és 
hátsó sípütér (art. tibialis putica) a hosszu kozos UJhaJbtó (m. exor igi or. co 

1) Lásd a mellékelt kép 1-~ö ábráj~t. . 
~) Lásd a mellékelt kép 2-ik és 3-1k ábr:ht. 
8 ) Lásd a mellékelt kép 4-ik 1\bráját, 
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a nagy uj hosszu hajlító izmok (m. fl. hallucis longus) inai közt felületesen a belboka hátsó 
szélén létező csorgájában ahhoz szállagosan erősen oda tapadva fut lefelé. 

Midőn igy a sípcsontot mind mellöl, mind pedig hátul teljesen kikészítettem t), a láb
nak erős kifelé fordítása mellett a bokaizületet megnyitottam, a lábat kiízeltem, a sípcsontot 
befelé ficamítottam. Erre egy széles ruha lemezt vezettem át a sípcsont mellső felülete s a 

. lágyrészek közt, míg a sípcsont hátsó lapja és lágyék közt egy vékony falemezkét alkal
maztam, hogy egyrészről a ruhalemezzel a lágyrészeket távol tartva a fürésznek helyet 
készítsek, másrészről pedig a falemezkével a csont hátsó lapján levő lágyrészeket a fürész 
fogaitól megóvjam. - Igy elkészülve a megnyitott ív fürész lemezét felülről a lágyrész 
és a sípcsont közt bevezettem és a sípcsontot a szárkapocscsal egyenlő magasságban átfü
részeltem. 

Az átfürészelés után azonban kitünt, hogy sípcsont közepén a szuvasodás még pár . 
vonallal magassabban terjed; s nehogy az eredményt, habár csekély szuvas rész benhagyása 
által is kockáztassam, mi kikaparás mellett könnyen megtörténhetnék, körülbelül % hüvelyk
kel magasabban mind a két csontot együttesenátfürészeltem. 2) 

Ezzel bevégződött a tulajdonképeni mütét, mi körülbelül 3/4 órát vett igénybe. 
A szárcsontok eltávolítása után most már biztossággal meggyőződhetünk az ugracsont 

(talus) épségéről, a melynek még porcfelülete sem volt megtámadva. Azonban legnagyobb 
valószínűséggel mondhatom, hogy a műtét halogatása mellett csakhamar e csont is a kór
folyam körébe vonatott volna, mert m\r a sípcsont boka.ízületi porcán több gyanus az áttö
réssel fenyegető pontok mutatkoztak. 

A műtét kedvezőbb kimenetelének biztonsága tekintetéből ajánlják a műtők a bokaizü
leti csonkolásnál az ugracsont izfelűletét is csonkolni. A jelen esetben én azt azonban nem 
tevém, mert már az alszár csontjaiból ugy is tetemes részt (9 cm. = 31/3 hüvelyk) kelle 
eltávolítanom, és így attól féltem , hogy a csont.felületek közt az érintkezést s a kívánt 
összeforrasztást a köztük levő nagy rés miatt nem leszek képes előidézhet.ni. _ 

A műtét folyama alatt semmi nagyobbszerü vérzéssel küzdenünk nem kellett, mert 
mint felebb említém, a lágyrészek lefejtésénél a lehető legnagyobb óvatossággal jártam el 
s így sikerült a lefejtési hely közvetlen szomszédságában lefutó üt.erek megsértését kike
rülni. A létező kisebbszerű terimbeles vérzés pedig magától, a műtét tartama alatt meg
szünt . . Azonban nagyobb elővigyázat kedvéért egy fél óráig várakoztunk a seb egyesítésé
v~l s a bekötéssel. 

A terimbeles vérzés teljes megszünte után a sebszéleket sebészi varratokkal egyesít
tettem, ugyannyira, hogy csak a bokáknak megfelelőleg hagytam egy hüvelyknyi szabad 
rést mindkét oldalt, hogy ezen keresztül naponta a sebür szabadon hozzáférhetővé legyen 
s tépet pamat bevezetése által a benn képződött genyes része kivezet.tessék. Egyesités 
után a mütett végtagot nem a Petitféle csizmába helyeztem, hanem rája azonnal gypszkö
tést alkalmaztam, hogy a beteg fészkelődései közben a rnűtett tér ujabb sérelmeket ne szen
vedjen, mit csakis egy, a részeket összeillesztett helyzetében biztosító oly kötés által vagyunk 
képesek elérni, a mely~ az alkalmazási idő alatt kökeménységet elérve egyuttal a beteg 
mozgását, oldalvásti fordulását nem lehetleníti, de a szükségelte részek feltétlen nyugalmát 
biztosítja; ilyennek lenni a gyakorlati tapasztalat által a gypszkötést tanultuk ismerni. 

A gypszkötés bevégezte után a kötéssel együtt a Petit-féle csizmába helyzém a végtagot, 
hogy a láb az első 24 órai időközben még az oldalvásti elfordulásoktól óva legyen. 

Be~egünk, ki eddig folyton tartó fájdalmakról panaszkodott, már a műtét napján a 
délutám látogatás alkalmával dicsekedve mondá, hogy eddigi gyötrő fájdalmai megszűntek, 
s ha a műtét helyén némi éget.ésszerű fájdalmai nem volnának nemis tudná, hogy lába 
van; délután már aludt is. ' 

1) Lásd a mellékelt kép 5. ábráját. 
2) Lásd a mellékelt kép 6. ábráját. 

„ 

11 · Pataki József udv. müintezete 1813. 
~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Ezen égetésszerü fájdalmak enyhítése tekintetéböl jeges borongatásokat rendeltem a 
gypszkötésre, azt fél órai időközönként változtatva. 

·Másnap beteg örömmel tudatja, hogy éjszakája; anélkül, hogy álomport (morphin) 
vett volna be, meglehetős jó volt s csak némi forróság okozta szomj háborgatta nyugalmát. 
Érverése 120 volt egy percben, hömérséke kissé emelt 37·5 e. 

A gypszkötést az ejtett sebzéseknek megfelelöleg mindkét oldaton tojásdad alakban 
kimetszettem, hogy részint a lábon t.örténendö változásokat szemmel tarthassam, részint pedig 
h<:>gy a sebür tisztogatása eszközöltethessék. Az igy készített nyilásokon, mintegy ablakon 
át, midön a műtét terét feltárám, nagy örömmel észlelém, hogy a csomós vara tokkal egye
sített sebszélek sebes hegedés utján (per primam intentionem), leszámítva azon helyet, hol 
a geny szabad kifolyása végett tépet pamatot vezettem be, egyesültek; a környék daganata 
nem fokozódott, sőt a feszes fénylő pir némileg engedett, nyomásra nem volt oly érzékeny. 
A sebürböl meglehetős menyiségü büzös, szenynyes, barna geny ürült ki; a sebürt carbolsavas 
langyos vizzel szorgosan megtisztogatám s ugyanily folyadékba mártott tépetet vezeték a 
sebürbe mindkét oldalt. 

A csomós varratokat harmadnap mind eltávolítám. Az egyesülés a legszabatosabpan 
jött létre. • 

Betegünket, ki a műtét előtt erejében már meglehetősen megfogyott, nem szorítottuk 
szűk étrendre , hanem könnyen emészthető, tápláló eledelekben: tej, lágy tojás, sült, bor 
részeltettük. Helybeli kezelésünk a nyugalom, hüvös borongatások (minden 2-3 óraban) és 
a sebűrnek szorgos tisztogatásában állott. 

Beteget a műtét. után harmad napon lepte meg csak némi lázas mozgalom, mely. emel
tebb hőség, fokozódott szomj s gyorsabb érverésben mutatkozott; ezen lázas mozgalom is 
néhány napi tartam után, gyenge borkősavas keverék adagolása mellett csakhamar engedett. 

Műtét után 14 napra a sebürböl kifolyó genyedés mind mennyiségre kevesebb lett, 
mind pedig egyéb tulajdonságaira megjavuit, egyszóval, jó indulatu geny ürültki. A műtét 
terének lobos beszüremkedettsége oszlott, a sebür tere dús sarjadzás által naponta szűkült, 
a bőrön levö sipolyos genyjáratok kissebednek, közülök egy már be is hegedt; betegnek 
fájdalma semmi sincs, éjszakái habár nem mindig egyformák, de türhetök, alszik elég 
sokat és elég nyugodtan. 

Négy hét letelte alatt a helybeli tünetek ily fokonkénti javulása mellett beteg ereje 
is fokozódott, ugyannyira, hogy beteg az ágyában szabadon mozgott, tetszése szerint majd 
az egyik m~d a másik oldalán fekhetett~ és miután a műtét alkalmával a dagadt lábra 
alkalmazottkötés már a dag eltünése folytán kissé megtágult, a kötést eltávolítottam, hogy 
ujjabbat, mely a lábat a bokaizületben minden excursiótól megóvja, alkalmazzak. · 

A kötés eltávolítása után a láb fekvő helyzetben megtartá rendes irányát, sőt még 
akkor sem tért el helyzetéböl, ha beteg alszárát emelte. Beteg lábát hajlítani s feszíteni 
fájdalom nélkül tudta, jobb és balra mozgatni azonban nem volt képes. Szenvedőleges moz
gatás alkalmazására azonban a boka izületnek megfelelőleg még minden irányban volt 
mozgatható. 

Az oldalt hagyott nyílásokba harántul vezetett kutaszt az ellenkező oldalon ki lehet?tt 
vezetni, felfelé azonban, valamint a bevezetett kisujat is csak legfeljebb 1/ 2 hüvelyknyire 
lehetett tolni, hol is az alszár átfürészelt csont végeit sarjadó képletekkel bevonva találtuk. 
A külbokán levő sipolyos nyilás behegedt, valamint a belboka előtt levő is, és cs~k alsó az 
Achiles ina felé levő sípolyok voltak nyitva. - Az ujjonnan alkalmazott kötést UJJabb 4 hét 
lefolyta után ismét megujítottam, hogy részint a lábat ujra minden oldalról sza~atosan 
megtekinthessem, részint pedig a még mindig tartott genyedés s ·a seb tisztog~tásai alkal
mával a kötés alá jutott nedvesség által meglazult s büzössé vált kötést, egy tisztább s a 
kivánt célnak niegfelelőbbel cseréljem fel. Ezen s minden újjabb kötésen a megszáradás 

18 
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után mindk.~t .. oldalt kellő nagyságu ablakot vágtam ki, hogy azon keresztül a sebür tiszto-
gatása eszkozoltessék. · 

Összese~ 5 v~gy 6 gypszkötést alkalmaztam. Az utolsót február hóban a midőn a seb 
ür már annyira ki volt telve, hogy a kutaszt nem vezeth~ttem szabadon minden irányban, 
s ~ be~ezetett kutasz bel~ő végével nem voltam képes mrnt eddig kört leírni, hanem csak 
mmt sipolyban előre s vissza. A kutasz vége ruganyos, átnem járható érzékeny szövetü 
ellenállásra talált. 

A boka környéke csaknem a rendes terimére lelohadt, mozgatagság csekély fokban csak 
~ell- és hát~~l~ ".'.olt észlelhető'.. ~ ~~ro~ cso.~t talpi részére gyak?rlott nyomásra a végtag 
tobbé nem rovidult, az egész rovidulés /2 huvelyknél nem tesz ki többet. Beteg most már 
botokkal f~lfegy~erezve lábár~ képes fájd_alom nélk~l állni, azonban alig fél percnyi idő 
~latt a mutét kornyékén. levő re~des szmezettel biró lágy részek élénk piros színezetet 
oltenek magukra, mely szmezetet ismét csakhamar kékelő színezet váltott fel. 

U gy azért minden további experimentatiótól elállva, beteget azonnal lefektetém s ova
kodtam egyelőre még minden jártatási ki érlettől, annál is inkább mert ezen első kísérlet 
is meggyőzött arról, hogy beteg saját lábán állni képes. ' 

.... E~en i_döben a ~enye.~.é~. már annyira megszünt, _hogy beteget elég volt naponta kétszer 
kotozm s t1sztogatm; a kmrult váladék már kezdett mkább nyirkhez hasonló lenni ugyan
azért most már ezen gypszköté~ eltávolitása után ennek mellőzésével flanel póly~zásokat 
alkalmaztunk és a lábat csak éJszakár helyeztük Petit-féle csizmába. - Rövid idő mulva 
képes v?lt bet.eg mank?k segítségével pár percig tartó járkálást megkisérleni, míg később 
egyszeru kéz1bot segitségével a kórtermen végig s áO'yához vissza minden külsegítQég 
nélkül tudott sétálni. Betegünk maga is elbizakod~a 

0

ezen eredmény által de továbbá 
meglepte öt a szabad_ le:regö_ utáni vágy, alig lehetett öt többé a megunt' és megutált 
ágyban. huzamosabb ideig visszatartanunk, söt néha, kórházi szabályok engedte bünteté
sekhez is kelle folyamodnunk, csakhogy a túlsáO'OS járkálástól visszatartóztassuk nehogy az 
eddig elért fényes eredményt, egy véletlen megcsuszás és elesés által kockáztass

1

uk. Mütett 
lábára a bokaizületet rögzítő, illetőleg az oldalvásti kitérés ellen biztosító készlettel ellátott 
fűző. csizmát készítettem, melyben beteg minden bot segítsége nélkül is képes elég biztosan 
Járni. 

. A belboka k~rül létező sip~lyos nyil_ások záródtak, majd ujra feltörtek, de csakhamar 
UJra ~áródtak. M1g végre 1871-ik év a.pril havában egyetlen sipolyos nyílással a belboka 
mellső részének megfelelö helyen, a mütett végtag a mellékelt kép C. és D. ábrai küllemet 
nyerte, mely végtag az egészésgesnél csak valamivel volt vastaO'abb. 

Beteg, ki már nemcsak órák~? yolt képes bot nélkü~ körüljárni, minden fájdalom, vagy 
a végtagnak me_gdagadás.a né~kul, hanem félnapokat is az ágyon kivül tölthetett, saját 
kérelmére 1871-ik év máJUS 6-1kán gyógyultan bocsájtottuk ki a kórházból. 

B,eteg ez óta lábát szabadon használja s idöszakonként kovácsmesterségét is folytatja. 
munkalkodásában azonban nem annyira kitartó mind szenvedett sértése előtt mert lába hama: 
rább elfárad, de rövid párna pi pihenés után mintegy ujjult erővel UJ·ra fdly' tathatJ• a mun-

álkodását. · 
. Hálás bet~_günk pár h~vJ id~közökben megmutatja magát s legfellebb csak arról panasz

kodik, hogy mut~tt lába mmden időváltozást némi zsibongási érzéssel eleve jelez. 
B~teg 1872-ik év folytán vérkeringés és légzési zavarok feltételezte átalános vizkórt 

állt ki anélkül, hogy ezen baj a lábára legcsekélyebb káros befolyást gyakorolt volna. 
. Ezek után úgy~iszem tisztelt szakosztály, nem tulzott azon állításom, ha jelen beteget 

k1 .ne~csak hogy mrnden ~ankó vag:r, ~ot nél~ül saját lábán járni képes, hanem még mun~ 
ká~át is, - ha bár egyelőre csak rov1debb időközökben - végezni tudja, gyógyultnak 
ny1l vámtom. 
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A pesti himlöjárványr61. 
HALÁSZ GÉZA tr„ szab. kir. Pestváros tiszti föorvosa. 

. Mint Európaszerte több helyütt, főként a fövárosokban, úgy Magyarországon is, neve
zetesen Pesten, közel egy év óta oly himlő járvány uralkodik, melyhez hasonló, tekintve a 
betegedési és halálozási számot, már rég nem tapasztaltatott. 

Ezen himlőjárvány főbb mozzanatait célszerűnek tartom megismertetni, leginkább 
azért, mert ezek alapján a tisztelt orvosi szakhoz kérdezöleg leszek bátor fordulni. 

Mindenek előtt megjegyzendő, hogy e statistikai adatok leginkább a ha 1á1 o z ás i 
eset e k re vonatkoznak; mert a pesti tiszti föorvosi hivatalnál a katonák és az egyetemi 
körodákb;;n meghaltak kivételével, valamint más betegiségekben, úgy a himlőben elhaltak 
is, az egész város területéről, mind bejelentetnek; ellenben a betegeket illetőleg a magán 
orvosok által észleltek nem jelentetvén be, hivatalos .tudomásul csak a kórházakban, gyógy
i11tézetekben, és a kerületi föorvosok által gyógyítottakról birok. 

Hogy ezen hiányon segítve legyen, Pestváros hatósága javaslatomra v a 1 amennyi 
pesti orvoshoz, a h i ml ö s beteg e k kimutatásár a felhívást intézett, hogy t. i. az 
itt bemutat.ott - levéljegyekkel ellátott - iven * a rovatokat betöltvén, havonként kétszer 
adjon tudósítást himlős betegeiről, hogy így a hatóságnak nemcsak a megholtakról, hanem 
a himlős betegek számáról is legyen tudomása. . 

Azonban ezen üdvi)s célt nem lehetett elérni, mert a gyakorló orvosok közöl, noha ezt 
a budapesti orvosegyesület is sürgette, kevesen feleltek meg e felhívásnak, nagy része azok-
nak sem, kik .az egyesületben leginkáJ:>b mellette szóltak. . . 

Jellemzi kormányunk egészségügyi részvétét azon körülmény, :n1sz~rmt a· váro~ által 
szorg lmazótt ezen igen jótékony és tudományilag is nagy hordereJÜ eljárást n.nnyi:a. el~ 
nem segítette, hogy a városnak abbeli kérel11Jét, miszerint engedtetnék meg e stat1st1ka1 
ívek bérmentes szétküldése és beküldése, megtagadta. 

Az előre bocsátottak indokolják, miért kel! a boltak statistikai adataira szorítkoznom. 
Egyébiránt ezen adatok. legbiztosabban mutatják a járvány kezdetét, emelkedését, tető-
pontját; alábbszállását és veszélyességét. · 

Kezdődött ezen járvány 1871. október hóban és még most is tart; most már azonban 
annyira alábbszállt, D?-iszerint megszüntét alaposan remélhetni. . 

A 'fi. alatt mellékelt táblázat mutatja e kór folyamának havonkénti hullátnz~sá~. A 
betegedésre nézve ujra megjegyzendő, hogy e tábl~za;on nem az egész váro~ban előfordult 
himlős betegek hanem csak a kórháza1'ban, gyógymtezetekben s a hatósági orvosok által 
gyógyítottak foglalvák . · 

Már októbert megelőzőleg augustus és september hóban a szokot~nál több volt a himlö-
be n megbetegedett es megholtak száma. 

Meglepő nagy szám csak októberben tünt fel. Ugyanis: 
1871. Októberben . 

" 
" 1872. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

* Lásd az '/. alatti mellékletet. 

Novemberben 
Decemberben. 
Januárban 
Februárban 
Márciusban 
Aprilban . 
Májusban. 
Juniusban 
Juliusban . 
Augustusban 

81 
115 
148 
156 
124 
108 
105 
102 

67 
73 
50 himlős halt meg. 

18* 

·. 
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E szerint a himlő 1871. októbertől kezdve 1872. január végeig emelkedett. Ezen időtől 
pedig augustus végeig alább szállt. 

E kimutatás szerint a felebb jelzett időközben, t. i. 11 hónap alatt Pest városban him
lőben meghalt 1129 egyén, a kiknél azon igen fontos tapasztalat tétetett, miként e meghol
taknak csak 1/ 5 része volt beoltva, a többi pedig nem, és hogy az oltás nemcsak a megbete
gedés, hanem a kór rosz lefolyása, szerencsétlen végződése ellen is bír óvhatással. És mint
hogy ezen tényállás mindjárt az első hónapban mutatkozott, a hatóság mindent megtett 
az oltás és ujraolt~s eszközlésére; - felhívta a kormány figyelmét arra, hogy mennyir~ 
szük~ég .voln~ ~ly mtézkedésre, miszer.int a himlőanyag időnként eredeti forrásból megují
tatvan, ily mmoségben és kellő mennyiségben az egész országban azon helyekre, hol hiány
zik és szükség mutatkozik, szétküldessék. Ugyancsak Pestváros_hatósága elnökletem alatt 
szakértőkből egy bizottságot nevezett ki, oly célból, hogy kiderítessék nem volna-e szük· 
séges az oltást és ujraoltást törvény által biztosítani, mely kötelező erővel bírna. 

Ezek azon pontok, melyekre nézve a t: szaküléshez kérdést leszek bátor intézni. 
De még előbb a himlő ellen alkalmazandó óveljárás néhány pontját kiemelem azért 

is, mert ezek elhanyagolása, nézetem szerint egyik oka a himlő makacssága és hoss~u tar
tamának. Ezeket nem lehet elégszer ismételni. 

1. Az óveljárásnál azon tény böl kell kiindulni, hogy a himlő, álhimlő, himlőcske tehát 
a himlő minden alakban ragályos betegség; miszerint a himlős beteget hozzátarto~óitól 
lehetőleg el kell különíteni; úgy hogy azzal, annak ápolóival, ürülékeivel, úgyszintén a~ 
általa használt beszennyezett tá_rgvakkal az érintés kikerültethessék mert a ragályozás 
ez~ k által is terjedhet; azért • „ ' 

2. Ugyanily célból a himlős beteg ápolói, hozzátartozói gyakran mosakodván a lecrna
gyobb tisztaságra törekedjenek.; tartózkodjanak a látogatásoktól és másokkali közlekedé~től · 
ily. családból legalább négy hétig a tanulók se menjenek iskolába. Maga a himlős beteg 
telJeS felgyógyulás után, ha a bőrhámlás bevégződött, tiszta, illetőleg fertőztelenített ruhá
ban jelenhet meg társaságban. 

. 3. A szoba,, hol a beteg fekszik, folytonosan szellőztessék, még pedig télen is, mer t a 
friss levegő, az ily betegnek hasznos. Azon e.dényckben, melyekbe a beteg bárminemű ürü
Jékei ~utnak„' .~élszerü !iagyobb men~yiségü vízben kénsavas vasoldatot ··- zöld gálic -
tartam; az urulékeket igy fertőztelemtve az árnyékszékekbe önteni. -- A szobából minden 
fö~ösleges b;itor, ruha és egyéb eszköz távo~ítass.~k el. ~z ott maradt tárgyak pedig vala
mmt a helyiségek, betegség után fertöztelemtendok. Az ily fertőztelenítés történik sokáiO' 
tartó szellőztetés, forró lúggal, vasgálicoldattal való mosás surolás meszelés áltar· a~ 
érték nélküliek, mint p. o. az ágyból a szalma, ·- elégetendők. ' ' 

4. Ha a beteg szállása szűk levén, elkülönítése, kellő ápolása nem eszközölhető leg
célszerűbb az~ mindjárt az előjelek feltűnésével az ily célra lehetőleg mindenütt rende~endő 
kórházba a~m. A szabad levegő, a kórházba vitel a himlős betegnek nein árt. 
. . 5. ~ himlőben meghalttól és a vele érintkezésben ·volt tárgyaktól, a ragály miatt 
őrizkedni ~ell. A bulla ~s ru?ázata chlor~észporral behintetvén, gyorsan koporsóba teendő 
és„ az _a hivatalos kémles utan azonnal lezáratván, pompakiséret nélkül a rendes időnél 
elobb is eltemethetö. · 

Az előadottakra méltóztassanak becses észrevételeiket megtenni, különösen nyilatkoz
zanak, azon kérdésre: 

1) Szükségesnek tartjáke az oltandó himlöanyagnak eredeti forrásból me ''tá át 
és így oly intézetnek, más müve_lt országok példájára felállítását hol ily célból agu~~tá~s ~ 
tehenek be történik, ( tehénoltó-intézet)? ) z 

2) Óhajtandó-e az oltás és ujraoltás végett célszerűbb erélyesebb intézkedések t sür-
getni és nem volna-e célszerű törvényt alk?tni, mely kötel~zö erővel birna? e 

. , 

• 
.) 

' . 
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Szab. kir. Pestváros hatóságától. 

A tiszti főorvosi -hivatal által. 

T. c . ..................... ................................ ............................ „ ... „ .. . ..... „ ... . „ ...... .............. .... ... .. „ .. .... ...... orvos urnak., 

Felhivás 
valamennyi pesti orvoshoz a himlős betegekn~k kimutatására. 

A statistikai adatok gyüjtésének célját, hasznát, szükségességét felesleges volna szakér
tőnek magyarázni. Bizonyosan mindenki készséggel fog a felhivásnak megfelelni, mely a 
fennálló szabályok értelmében a fővárosi hatóság által f. évi 1904. szám alatt hozott határo
zatánál fogva e „kimutatási ív" megkvldésével hozzá intéztetik. · 

A kimutatásra vonatkozó eljárásnál figyelembe ajánltatnak: 
1-ször. Ily „k i mutatás i i v" minden pesti orv~s~ak kül_de~ik. --: ~a r_né~is valakinek 

kezéhez nem jutna: a barátok terén 8. szám a:latt mukodő városi stat1sztika1 hivatalnál kap
ható honnét jövőre a himlőjárvány tartama alatt annyiszor a mennyiszer szükséges, az orvos 
urak megkeresésére - a pósta utján leendő visszaküldéshez megkívántató lev~ljegygyel 
ellátva - fog kiszolgáltatni, oly célból, hogy oda a rovatok betöltése után havonkrnt kétszer 
-t. i. a hó 15-ik és utolsó napján visszaküldessék. 

2-szor. A tudományos célra megkívántatik, hogy az első kimutatásban a himlő járvány 
kezdeMtől, t. i. 1871. október hótól a jelen időig, 1872. april 30-ig észleltesetekrovat,onkint 
feljegyezve benfoglaltassanak. . 

3-szor. Hol a kérdések természete megengedi, sőt igényli, célszerű, az egyöntetüség elöseg1-
téseül , Igen'' vagy „Nem"-mel felelni. 

4-~zer. Az „'.Észrevételek" rovatába a többi rovatokban nem foglal~, egyes esetekn~l 
különlegesen előfordulható fontos körülmé~yek s mozzanatok vehető~, m1lyen.ek a betegseg 
ritkább bonyodalmai, utóbajai, a fertőzés kimutathatósága s; a t. "Fe~~e?;:zendö, ha ~z egyén 
a himlő valamelyik alakjában már szenvedett. Az „Észrevetelek koze irandó az is, ha a 
himlős beteg más orvos gyógykezel~se alá .vagy ~órh~z~a megy. , . . 

5-ször. Az orvos a beküldendő ivet saJátkezuleg irJa alá, lakásat is felJegyezvén. 
> -

Összeges kimutatás. 
--- --=„---- - ... . . -

1 ~ -;; 1 ~ . i:. ,..!ti ~ >=:! 
~ s.s ,.9 . Q) Q) ....... o:s 

!--< :o ~s .e .0 
~ i::: ~ 'O ~ ~ 

Az utolsót. i. 187 hó _ _ tól 187 -
hó __ ig terjedő kimutatás sze-

rint gyógyítás alatt maradt: . ------ --------

A benntkitett 187 ' hó tól r ev1 . - - -- . . 

187 évi hó __ ig szaporodott: - -- - - -- ---- --
-

össz ese n: ------ ------
Ezek közül: 

meggyógyult: - - -------- - --
meghalt: -- - - --------
ápolás alatt maradt: - -. - --·- --

Összesen: 
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Kimutatás 
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Kimutatás p. 
a Pest városában uralgó himlő járványról az 1871. október l-től 1872. augusztus 31-ig terj edő időszakban. ' 

(Lakósság száma 200,000. Betegség kitörésének i deje 1871. év október hava.) 

:0 E b b ől 
A járvány egész tartama 

...... alatt összesen mai napig 
-0 "Cl ... 

Év 
.Cl oS ... ' Észrevétel „ 

H ó - ~ ... 0 
„ 

.P oS "" ' 
blJ ' ... gyógy- p ógy-. .P e 0 ::s 'O 

~ ~ 'O ... 
-0 ... „ >. kezelés „ >. ... öl ezelés 
..... blJ 0 UJ blJ ... .Cl .P ... blJ ..... .Cl „ „ p.. 

„ 
"->D - alatt blJ ::s alatt „ blJ blJ~ blJ „ „ oS "' 
„ ::s „ maradt s "" „ >-. „ maradt 

<~ 
„ UJ a g a a blJ - e UJ :o 

1 

1871. Október - 175 175 50 81 44 175 50 81 44 Valamint a más beteg· 
ségekben, ugy o. himlőben 

" 
November .. 44 267 311 138 115 58 442 188 196 58 meghaltak is mind beje-

lentetnek , a katonák és 

„ December 58 331 389 150 148 91 773 338 . 344 91 az egyetemi korodákban 
meghaltak kivételével. -

1872. Január . 91 349 440 196 156 88 1122 534 500 88 Ellenben a himlős betegek 
itt eni száma csak a kór· 

Február 88 268 356 170 124 62 1390 704 624 62 házak bo.n , intézetekben 

" 
. . észlelt s a városi ker. or· 

Március 62 237 299 145 108 46 1627 849 . 7.32 46 
vosok által bej elentett ese-

" 
. teket foglalja magában . 

Április , 46 254 300 147 105 48 1881 996 837 48 
Megjegyzendő, hogy a 

" 
. . • betegedés s különösen a 

- Május . 48 271 319 167 102 50 2152 1163 939 50 
' halandóság a Teréz-, JÓ· 

" 
. . zsef- és F erencváros kül-

Junius 50 252 302 67 20 2404 1378 1006 ' 20 
részein a szegény gyerme· 

" - 215 kek között mutatkozott 
nagy mérvben. 

" 
Julius. . . 20 212 232 127 73 32 2616 1505 1079 32 A meghaltak közül igen 

kevesen voltak beoltva. 

11 Augusztus . 32 . 130 1 162 95 50 17 2746 .1600 1129 17 

1 

- -
1129 . 

' 
. 

.. - . 
' . . 

' ' ·'·· „ :- ~ ' - -
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, 
-. ' ' -' 

~ 
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r 
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Kelt: Pesten, 1872. évi augusztus hó 31. napján. Dr. Halász, 
sz. kir. Pestváros ti szti főorvosa . 
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A vegytan és a górcsöv4iszet befolyása az orvosi tudományra IDI·nt t 
. anra. 

Elöadta VAJDA LÁSZLÓ . 
tr„ másodorvos a bécsi általános kórházban. 

,,Ismerd meg önma()'ad" int a na „ „ b"l . 
fel, az öntökéletesítés lehetőségét. gy gorog o cs; e k1vánalom teljesítésétöl függesztvén 

Nem lesz tehát érdektelen egy kis sz lé . 
jelent, s hatalr;rmnkba ejthessük a jövőt. em t tartam multunk felett, hogy érthessük a 

„~enn die Beobachtungen aller Zeiten - m d' C . . 
dem Emflus e verschiedener S steme on Ja r uv e i l h 1 e r - gemacht unter 
wir gesichert gegen die Verfüh~ung d' -hvd~r Iudnseredn Augen vorüberziehen: so werden 
W . h ' urc ie een es Ta()'es u d d d · · issensc aft stets von vorne beginnen u d lt hl o ' ~ . agegen, ass w1r d1e 
Oder wir nehmen alte aber fruchtbare' Fn a e, yedrsc ossene Dmge für neue ausgeben. 
H "l.i.' · ' ragen w1e er auf · · u 1smitteln zur W eiterbildung der w· h f ' um sie mit neu erworbenen 

N 1 h 1 sensc a t zu untersuchen " 
em e etett tehát elvesztettnek tartani · d . h „ · • 

rákmeneteit az önkényie elvek alapján é "lt at~ i öt, t a torté~ethez h1ven elődeink itt-ott 
szük; s tekintetünket az idök viharával dpu ló k eo~em, .k pal~tái omlását szemügyre vesz-
nyitás, ö szehasonlításra hagyjuk magun~~~ e~t s tr?sségemkre vetve, önkénytelen viszo-
különbséget felfedezve azda on · ;e~e e 01 - ; mert elvégre az alapok közti 
okozatról okra jutva ~lrlegef nyJeurtaalt~~tz;a terázli ml agát a tökéletességre törekvő ész; majd 
é éb ' 01 ene ta melyen · a k t k' „ k" 

t s en - méregys-ég a mult. Megelé edéssel tek' ' - z o ~za · o i ossze otteté-
elé, a jelen lesz mult és die W eltgescgh1'cl1te . t d mtWmolst a .mhultra, bizalommal néz a jövő 

S k " · Js as ' e tgeric t" 
o századok repültek el mig a természet tudomán . 

haladásnak szárnyát szegő boszorkányoktól bb Y ez áfSa megszabadult (?) a minden 
terén már egyre égették őket. de a t d á' sze /n mond:a hdércznyomáso któl. A közélet 
felgyu~tani, a máglyát, a tudo~ány (~ ~~ésn~~!é~{~~i)s1~d~~::~ se~ k:ol!

1 
bá~orsága, ereje, 

Sot m1g amott Baco hatalmas szelleme őket é k, . ' a. e mt ye alatt. 
folyton szerepeltek. · v g ep elriasztá; Jtt még alakváltoztatással 

Közelebbről tekintve tudomán unk. m lt'á . . 
láncolatát tünteti időről időre elénk~ u ~ t · ez kevés kivétellel a tévedések hosszu 

Hogy ez másként alig történhetett „ h l' · 
feladatával: kimodolni önkeletkezésünk lét ot~z~ ason itva !r~_rlá~?lt Ismerete~nket tanunk 
belátható. ' e un ' megsemmisulésunk feltételeit - könnyen 

Mindegyik elbukott nézet, mindmegannyi bizon ítéka lék . 
nak, érthetni a teremtmények leatökéletesbikét , y b . Í ,em . e, ama sovárgó, égő vágy-

Mi természetesebb minthogy az e . a~ em eri enyt Jó- és. balsorsában. 
szavát, minden UJ·abb ~ívmányát az, egmybsze.rs;nm kgyar~ó buvár, félreértve, mellőzve az ész ·a eri eszne segédes k" "l t„ k d maJ a vegytan, majd az erőmütan rna:d b . z ozu ore e ett felhasználni; 
azt feltalálni. ' J a onctan, maJd a gondolkozási módszerben vélte 

Tudományunk képviselőiben nem volt elé „ áll . . 
önáll?ság idegen benyomásokat visszautasíta!i .e:~ on é ~a~ lmunkál~dni;. nem volt elég 
szemely ugy szólva .~ saját látkörében vonta azt. m m Is < et várm, mmden egyén -

Nem célunk a torténetet - mint ol at k" . 
tan magát soha nem emancipálhatta Iá y . - k~vetn~' elég legyen megjegyezni, hogy a 
nek kettejét a vegytan és gó .~ é gytvéiasz nt_ v ve fel benyomást benyomásra. ezek-

A „ rcsov sze t - tanra m· t l . ' 
szuk keretbe csakis felötlőbb h tá kb m 0 yanra ~ vázolJa e pár szó. 

nak helyet. s a so an maradandóbb tények s személyek kap-
pa r a c e 1 s J1 s az első kép e keretb 1 . 1 . „ • 

társai s elődei iránt komoly· ~tanulmáen, n te ve bfe~lnhéJázó o11h1ttséggel, lenézéssel kór-
. . . ' . · nyra nem a1 a.ndó ko é .i.' 1 ves-ytam ismereteit átvitte az orvostanba. ez ált 1 é" ' ra. m g ie ette durványos 

. " a ' s egy nagy adag nyegleséggel, meg-

.... "' .... 

_rendítéa Ga 1 en tanok majdnem másodfélezredes uralmat nemcsak nézet, de gyakorlatban is. 
Mint uttörő nyitja meg tehát a vegytani irányban haladóknak sorát, mely utóbbiak 
csak annyiban tárgyai figyelmünknek, a mennyiben az orvostanba vegyi elveket átültettek. 

A szerves testek --· Pa r a c e 1 s u s. szerint -:-- az ős ny á k (U rschleim) erjedése által 
keletkeznek. Só, kén és higany alapelemei a mindenségnek.- A betegségeket a csípős nedvek 

' majd savi, majd alji hatása által magyarázta .. Természetes, hogy az e nézetek alapján épült 
gyógykezelés sokszor felette hátrányos volt; a tömör kénsav . belső1.eg egy regensnek ren-
delve többek között, futásra kényszeríté Pa r.a c e 1 s u s t. - . 

Tapasztalás s ennek helyes felfogásához sem hajlama, sem akarata, rajongó képzelem
ben gazdag a csillagok légkörében, túlvilági lények, Nymphák, Sylvánokban keresett 
segélyt, támpontokat tanainak; ezekre ruházta (a napra például a szív fölötti) kényural
mat, kik is alkalomszerűleg majd higanyt, majd arzent, majd opermentet (mely utóbbi ,a 
dagokat idézte elő) bocsátottak a boldogtalan halandókra. Egy félistent Arc h e'u s cím 
alatt ültete a gyomorba, ez utóbbinak felügyelete alatt a ferment közbenjárultával történik 
az emésztés. Eme túlvilági, az emberi sorsot idéző lények figyelmeztették visszont szive~
ségből bizonyos jelek (a hasonlóság) által Pa r a c e 1 s u s t nehány gyógyszerre: a_ chah
doQium sárga nedve mutatja, hogy a sárgaság ellen való szer; a hagymák alakja bizonyítja, 
hogy a herékre különös hatással birnak. 

Itt vannak első csirái a hasonszenvi gyógytannak. 
A hugykö a borkő lecsapódása 1) a hólyagban, mint ilyen baj ellen - igy fogva fel a 

kőképződés eredetét - legjobb szer a vitriolsavas sókat tartalmazó ásványvíz, mely tan 
által a fördői ásványvizi gyógykezelést alapítá meg. 

Tanai hatottak, a G a 1 e n-bani hit meg lett rendítve általok; de a mihez a fentebbi 
nézetek mellett ugyan, nem volt joga; ezért ítéli meg Baco: „le chi mistes - dit il - ont 
á leur tete une espéce de monstre; c'est Paracelse" „les ophistes abandonnérent l'experience 
__:_ Paracelse la fit mentir. On peut dire qu' il a été le ministre de l'unposture qu' il avait 
créée." Freind: „cet ignorant d' enthou siast -=--- Paracelse" címzi öt, Sprengel ítélete sem 
kedvezőbb. 

H e 1mont2) alatt Paracelsus Archeusának hatalma csak növekedett, ren~elkez ésé~e 
már az emésztés igazgatójaként a Pylorus állítatott; értelmi tehetsége hatásköre amaz 
Archeusnak már ez idqközben annyira növekedett, hogy a kívánalmak székhelyét a' lépet 
reá bízni lehetett. Parancsára ez Archeusnak kényt~len volt a savanyu gyom<?rnedv még . 
az üveget is megemészteni (Sprengel). 

Mandatuma e gyomorsavnak a duodenumban végét érte, hol is azt az alji hatásu epe 
közönbösíté. Az agy, az emlékező tehetségen kívül az élet~zesznek gyárhelye, .mely s~e~zt 
később a vegyésznek már destilálni is sikerült s sajátságaiban a borszesztől mit sem kulon-
bözött. . 

A haragos Arc h e u s liktora a ferment által érezteti hatalmát, mely is elha~yva a 
' gyomrot, karhatalmat gyakorolt - spina cím alatt a büntetendő részek felett (s idézett 
elő pl. a tüdőben a lobot). 

Nem mag s tojásban vették többé eredetöket a lények; hanem az _Archeus és Ferment 
bivá őket elő a semmiségből. _ . 

Követője: Sylvius tana már mindég több tanulmányt árul el!: Jóllehet tana egy 
vegyüléke az előbbieknek. , .„ . 

Az emésztés szerinte, a nyál, pánkreas nedv és az epe egyesülése által létreJott erJedés. 
A vér kering és készül az epének a vérben képzett illéko~y sója és ~gy (p~nkr~as) sav 

felpezsgése által a tápnyából, mely utóbbi nedv a szívbe jutva az életerJedést idézi elő. A 
1

) Hasonlóan egy boros hordóhoz, melyet két tanítványa bizonysága szerint kivételkép szorgalmasan tanulmá nyozott 
Lásd Sprengel Reform von Paracels. . ált ktl tó· évé 

f) Rühessége miatt, mely elégett epéből eredt - a Galent követó orvosoktól halálra kmoztatva v ve J 
Paracelsnek, illetőleg a vegyi - orvostani iránynak. 

:'Jagyar Orvosok és T11rmészet~zsg.~Munkflli;1tai . 
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tápnya szolgáltat egyszersmind anyagot az élettűz előállításához, mely a vért felhigítja s 
keringésre álkalmassá teszi. 

Az életszesz az agyban destilláltatik, a honnan csövek (idegek) által jut a tagokhoz 
ezeket működésbe hozandó. ' 

Hogy ily bonyolódott tan Carte s - ragyogó képzelemmel kifestett - bölcsészetével 
a versenyt krnem állhatá - természetes,· mely is a mindenkinek oly kedves én"-t tolta az 
előtérbe, melynek csak gondo~kodásra van szüksége, hogy érthesse önmag'át s feladatát. 

A Cartes-féle gondolkodásmód (melynek behatása az orvostan csakis felületes ephe- · 
m~r volt) hiúságát Baco deríté fel éles birálói bölcsészetével: „Dass alle unsere Er kenntniss 
mit der Erfahrung an.fan~t, daran ist gar kein Zweifel" „Keine Erkenntniss in un.s geht der 
Erfahrung vorher, mit dieser füngt alle an" mondja legjelesebb képviselője Kant. 

Ez oly annyira egyszerü, meggyőző tan megtermé gyümölcsét. - Az összes müvelt világ 
figyelme a tapasztalás tárgyaira, annak tanára a természettanra fordult. 

Számtalan lett száma az orvostanban is a jó gépészeknek (B o e r ha v e, Hoffmann) 
de lámpával kellett keresni azokat, kik a járó gépekkel való foglalkozás közben gondol-
kodni nem feledtek el. ' 

Az általános müveltség emez irányának köszönheti a nagy jelentőségüvé lett eszkö
zünk a gór~ső fölfedezését 1). Legyen szabad ez eszköz első és mai napig kiható vívmányaira, 
és ez utóbbiak értékesítésére bővebben kiterjeszkedhetni. Ma 1 pi g hi volt az, kinek ez uj 
zsákmányból az oroszlánrész jutott; hogy azonban csekély nagyítású 2) górcsövével csak 
durvább bonctani alkatot ismerhetett föl, alig szükség eml_íteni. · 

Inkább növénytudós„ mint állatboncnok, többnyire a véletlen által evés· közben lett 
figyelmessé az illető szervek szerkezetére. . 

Legfőbb érdemének mondja a történet, hogy a Ha r v a y által a vérkeringésnek 1 o g i
c a~ következetességgel kimutatott szükséges voltát, a vérnek az . üterekből a viszerekbe 
való közvetlen átmentének észlelete 'által, tényleg bebizonyítá. · _ 

Előadásából látható azonban, hogy annak valódi horderejét nem érté, inkább a Cartes
féle örvényszerü mozgását a vérnek látta abban megerősítve. L o e w e n be c k volt, ki e 
ténynek jelentőségét felfogá s már a vértestecseket is észlelé. 

Kétségbevonhatlanok azonban érdemei a tüdő valódi alkata földerítésénél. Bor e 11 i 
nézetét, mintha a vér, a tüdőben a léggel közvetlen és egészben véve vegyülne, megcáfolá, 

.a tüdők utolsó üri alkatrészeit, mint hólyagcsákat és öblöket, ecseteli, melyeket áz üteri 
hajszáledények recealakban vesznek körül, „miként egy falevelet a vizedények, (erek). 

Jelentékeny volt a haladás a rece bonctanában: bövíti Bellini, illetőleg Fallopia 
nézetét, megcáfolja P e y e r t, ki a vesét gyürüszerü ö~sze-vissza hajlott (tubul. girat. intort) 
csövek halmazának nyilvánítja. Kimutatja ezek ellenében, hogy a kéregállomány ha elhelye-
zett tokokban (loculi = glandulae veszik eredetüket 3). -

A vese edényeire n~zve,. osztja De 11 a - S c-a s a nézetét, ki visz- és ütereket, ( omulgen
tes) .léptet be a Ma 1 pi g h i-féle tokokba, melyek hajszáledényekre föloszolva: ,,non san
gum1~ soluín modo serum reponebant, sed reliquum revehebant." (L. ma Heringet.) 

. A lép szérinte egy izomrostos hártyába foglalt cellulák halmaza, eme cellulák között ' ~ 
a burok izomrostjai ágazódnak el. Minden cellulá mint egy - a viszérrel közlekedő - ür 
fogható föl, melynek fala egy elválasztó fehér hártya és nyolcz rekeszszel bir. Nézetei 
nagyobbára még mai napig is hangadók. • 

, Mi vívmányai!lak. · érté
1

kesítését az orvostanban illeti, látszik, hogy azokat az akkor 
divó fogalmak szermt idomitá túlnyomó, benne az erőműtani. 

1) Jancsen Sacharias és János 1Utal 1612-ben. 
1

) 80szoros 1. Harting's Microscop. 1859. pag. 660. 
1
) E ~ondol~tra, mint látszik a vesékbe gyakran elöfordul6 cysták észlelete juttatja, mely utóbbinak fogalma a miri-

gyével szermte maJdnem azonos. Ezen alapon az agy is (szerinte) mirigyek halmaza. . 
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Az emésztési nedvek által folyékonynyá lett ételek, a vékonybél porusain át sajtoltat
nak, (gépies _ Baco) a tápnya edé1:y~kb~, a tápnya a v~rb~, ez a1~üdőbe jut, itt a légnek 

· sodoralaku részecskeivel (Carles) higitatik fel. Az á~lati hőnek e:Jedés az oka (Pa~acelsus). 
Mi a váladékokat illeti ez mind porusokon át törtémk; ez utóbbiak nagysága szermt (mely 
is az elválasztásnál egyedül méltatott, idegbehatástól függ) változik a vála~ék ~inősége. _1) 

A növényt tartva szem előtt, alapítója. let.t az é~rénytanra né~ve a sokáig d~vó evolutio 
általi keletkezésnek. Az izmok nála még mmdig az idegnedvnek izomba való omlése (fer-
mentatio, ebullitio) által hozattak működésbe. , . . . . . 

- . Az érzést nála szemölcsök in t 0to· közvetit1k; az agy a spiritus ammahs-t választotta 
el; az akarat, bátorság székhelye még a sziv volt.. . 

A betegségek a csípős nedvek következményei, melyek a vért megalvasztJák és a~ edé-
nyeket eldugasztják. _ 

Ez irány tovább fejlődésének köszönheti az orvostan, hogy az emberi test nemsokára 
egy járó géppel egyértelmű le~t. . _ 

Hoffmann Fr. volt egyike a kiválóbb gépészeknek: „ergo vita et mors mechanice 
:fiunt et a causis mechanico physicis dependent" 2

). 

B 
0 

e r ha v e H. tana Newton vonzó és taszító erejére alapszik, az egész kórtana az 
edények eldugulása körül forog 3

). • .• • 
Nemsokára találkoztak, kik e rejtélyes gépet - az emberi testet - ~ozelebbröl ~iván-

ták tanulmányozni, az esetlegre nem várhatva, kísérletekhez nyultak i. ilyen vo~t fö.~ént: 
Ha 11 e r és kitünt, hogy minden állati szövet bir ugyan a természettam (holt) erővel ?.ssze
húzódhatni, de ezen kívül némelyek még egy vele született lassan, de. tartósan ható ossze
hÓ.zódhatási erővel, - mely az élettel kezdődik és az élettel végződik - van .. fölruházva. 

Eme tényekre alapuló tannal kezdődik ama hangyaharc, melyben a górcsovés.~et .. és a 
vegytan csakis mint zsoldosok szerepelnek - minden lépé~t évek fárads_ágával kuzdot~ek 
ki Ha 11 e r életereje érdekében. . . , . 

Senki nem merte egyelőre ez uj kényur ellen szavát fölemelm, mert abg v?lt a górcső 
és vegytan képviselője között is, ki egy obulusnál többet adhatott volna szálhtó Charon-

jának. · - ·k á d . é é 
A vegytan Iassankint bele találta magát alárendelt szerepébe. A 18-i sz za v g n -

ér-zé csak .magát elég erősnek p r i est 1 e y élenye segítségével ama kényurat bódult állapo-
tában 4) a trónról leszorítani Girtanner személyében. 

Az éleny oka állítá G irt a n ne r az inger lékenységnek. A vér élenye el osztódva ~ 
a szervek között kölcsönzi azoknak e tulajdont. Három állapota gondolható a sze;vezetn~k _ . 
1. Egyensúly élenyfelvétel és kiadás között = egészség. 2. ~elh~!mozódása az _eleny:.~ a 
rostokban = ingerhiány miatt. 3. Hiánya az élenynek = kimerulés a ~ulságos mger ovet-

keztében. . „ , . „ h ódá 
A lé ' él ' „„lvétele érdekéből történik. A szivnek lassan tortenö ossze uz sa gzes az eny io . . ·dö . 1 k .. ··1 

is az éleny által. kimagyarázhat.ó 5): A be?1.1_1lö üt~res vér csakis bizonyos i mu va ozo · 
heti a sziv izmaival élenyét és mgerelheti osszehuzodásra azokat. 

Az éhhalál scorbut (Trotter), tüdővész, mind élenyben való bővelkedés. 
A vegytan 'fejlődésével annak az orvostanra való átvitele is növekedett. 

1) Marcelli Malpighi oper posthum. ln quibus ab ipso prius scripta aut inventa sunt-confirmantur. retr. reg· 
Amsterdam'i 1698. P· 53; a lázban megfog:y ~'hug:y menny~sége, mivke! al vékr koly sebe:s~gge\roh:~b~~ ~i p~~:suö~~ihe~f. 
szivárgásra nincs ideje, miként a forrásba Jutott v1z a .fazekból, ha lS yu a vanna lS raJ a, o 

2) Fried. Hofiinannii oper. omn. Genevae 1748. hb. 1 p. 54. 
, 3) Boerhave Aphorismi Lugduni Bat. 1758 P· 4. . . „ • „ • Knolz (32. Vers. deut. 

') J. Brown 1735. tanítá minden betegség v. tulságos mgerh1ány szuleménye; igy tortént, mmt k . 'ngerhiányt 
Nat. Forch. u. Árzt. Wien 1856 9. Seite) elbeszéli, hogy a nyilvános kórházak,ban Olaszországban ama gya ori .i 
kipótlandó hordókkal állott a betegek szobáiban a bor; elválhatlan. két fogalommá lett. 

b) Behrend a szívet idegnélkülinek' állította. sc·arpa és Clossms megcáfolták 1794, 
) 

.· '. 
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K lapp az ismeretessé lett fémélegek alji természetét arra használja fel, hogy az izom 

összehuzódási titkát felderítse: a savanyú idegnedv beömlik az izomszövezetbe, itt egyesül 
a vér vasélegével; előáll hőség, mely is a jelenlevő vizet gözzé változtatja, az .izomcsö (rost) 
a gőztől széltében kiterjesztve a ragpontokat közelítve ment szerinte elöre az ember (és az orvostan ... ). 

Baum e s tanár Mont2ellierben a kórtant 5 részre osztá vilany, éleny, légeny és könneny betegségekre. 

Hasonló történt Strassbourgban, Nicolas tnrnál. 
Könnyen megfogható, hogy B i ch a t ily eseményekkel szemben, némi elösz_eretettel a 

finom bonctan iránt, a vegytannak mai szerény helyét jelelé ki; az állati szervezetben az 
érzési és ingerlékenységi tehetséget mint legfőbbet hangsu~yozván meg. A n~dvek felsz~yó
dásánál azonban egy bizonyos rokonságot vesz fel, s felosztJa a szövetek~t,- mrnt első, Ki a 
vegytani sajátságokat is méltatta. 1) 

A naponként uj vívmányokkal (electrochem. törvénye Davynek) gazdagodó vegytan 
nemsokára elég erősnek hitte magát, a saját haladásához képest szánandóan _hátramaradt 
górcsövészetnek is segélyére jönni. 

Du t r u ch e t és Brandt constatálják, miszerint a fehérnye tartalmu foly3.dékon átve
zetett villamfolyam áramában, golyócskák majd vértestecsek keletkeznek. Duma s vette 
é zre, hogy az orsóalakú sejtek egyik vége positiv, másik negativ villamos. 

A kérdés azonban mig a (Bichatféle) szöveteknek utolsó alkrészei élénken foglalkod
tatá már az elméket, Hock már az izmok végalaki részeit mint hólyagcsákat irta le. 

M i 1 ne Edward s az összes szöveteket golyócskákból keletkezöknek vagy állóknak 
nyilatkoztatja, az idegeket is mint miniatur-olvasókat ecseteli. 

Trevira n megkísérté a szöveteket az utolsó alaki elemek szerint 1. homogen, 2. hen
gerszerű 3. golyóalaku elemekből állókra osztani be. 

W .r a ti sl a v i a leírja az ébrényi golyócskákat, melyek eleinte gyöngysorokként tün
nek fel, majd összetapadnak, melyek késöbb hengerré is idomulhatnak. 

Dö 11 ing e r osztá ez utóbbi nézeteket. . . . . , . " 
H e u sin g e r e golyócskák átalakulási módosulás~it „expans10 es contract10 által 

magyarázza. · . 

Nem sokára azonban emez a keletkezésnek véga1akja feletti harctérről eltűntek a go
lyók de a küzdelem hevesebb lett- mint bármikor. 

Schwannak „cellula"-ja (1838) lett a mindent t.ulhangzó „ad arI?a" Jelszava a.z összes 
orvosi világnak; mint nővénytudó& növénysejteken tette észleleteit; Jutott az itélethez 

omnis cellula ex cellula" vitte át e tételt az állatországba - ebben á.11 a gondolat me-„ 
részsége. 

· Felállított tana, kevés változásával - a sejtmag~ (P u r kin ye) és hártyáról (Be a 1 e, 
B r ü eke, S eh u 1 z e) szóló téteJnek - mai napig érvényben áll. 

• Az u. n. régi iskola, mely (főként) a szervetlen világgali összekötetésünket is szem 
előtt tar:totta, még mindig talált követőkre. 0 ken ennek főképviselője tanítá. a „generatio 
aequivocát" a kisebb golyócskák önálló keletkezése első bizonyítékai annak. 

A ' sejttan - főtárgya ezután a górcsövészetnek - képviselöi tulzása által kellett, 
hogy érezze meg, hatalmának korlátoltságát bebizonyítva, hogy a górcsövészet csakis mint 
a bonctannak kiegészítő része elégítheti ki az igényeket. 

Világot derített a hangyaszorgalommal folytatott górcsői buvárla~sok betegség okaira 
(a mennyiben ez alak által felismerhető volt). 

Bassi és A u do u i ni észlelték először a selyemrovarok „musc ardine" betegségének 
gomba természetét, e körülmény által lett inductiv figyelmessé Schönlein az akkor 

1

) A Buhat s Alig. Anatom. (deutsch Pfaff.) Leipzig i802. p. 2+ 294. Az „aushauchen des Gefasssxstem" kivételéve! maig érvényes szövettana. 

~ „ ·„ 
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. - , . . - f: sra s talá~ta ·a mycoderma, most Achorion Schönleinii (Remak) u. n . . Porrigo lupmosa - avu ' 

gombát. s áratlan halad~s volt, ha ~egg~ndoljuk' ho~y előtt~ még nehány évve a 
. . 1 

Ez ~agy P . f . b t sé ekről mily visszás ·nézetei volta,k ). 
mivelt Bichatnak az e aJU e heg gló 'k el vizsgálta a herpes tonsuranst (Cazenave) N m sokára Malmsten ason si err k 2) 

e é te értelmében Trich.ophyton tonsuransna . · . . 
nevezte az~ a tá;gy term sze t 'át 6 máifoltok (sokszínű korpag) szmtén mmt status in . 'A. mai napig- n~gy szerepe J sz „ 
s·tatu tűntek ki. „ 1 . t t 'tványát Stark 0 t egy uj kórtant alapítani, Ily siker bátorítá fel S eh o n ~ i n s am 

melyben minden b~tegségn~kd~l~~~baz o:~kedő tekintélye azonban, ily tanoküak rövid életet 
R oki tan s k y na k mm m em mestere Hypokrates értelmében, kevésbé 

engedett. - R oki tan s k.Y az ~rvostan, nagy . t . kább számos uj tapasztalatok által 
meglevő korlátolt ismereternk el-altal:nos1t~~.át, é m;~in~~ összehasonlítás által való kifürké· 
a synthesist e téren a betegségek er~ ete s orv n - . , 

szését tartotta szem előtt. . I 1 1 t R 0 kit á n s k y - ennek. kiegész1tő A mi Sydenham a belkóroda1 esz e e re - az 

része a kórtanra nézve. h . d testrész a nedvből regenerálja magát, ugy öt 
Mint Hypokratest a tény, ogy mi~ en t t lás 

is humorral patholog"-gá tette .. a kiterJedt apasz ak (Blas;em) fontossáO'a mellett, másoa
" A nedv lett kiindulási pontJa kórtanána~, et~nletételezettet összekap~solta a feltételező 

k 11 tt h árék a sejt melyet mm ie ' 
ranguvá e e .

0
gy. ~. J „ ö;nchen" később sejtképződés által. ·. · 

nedvvel, ez utóbbiból torténo '?K él á lt t k általa így egészíté ki Bichat tanát. 
Nedv és az alaki változás is m t nyo a n:h t tt h~zzá Differenz der Blasteme", ép 
A mily szilárd volt az alap, _ép ol~. mara a o " -

ol szilárdul áll ma, mint 30 évvel ezelott. - lé ést nem tarthatott. 
y N ézetcinek igényeivel azonban a kórvegytan f h V i r ch o w egész :figyelmét a 

. E hiányos vegytani ismereteink voltak talán o a, óogy "vészetre általában - fordítani 
l á á lső sorban - a g rcso · ·sejtek alaki változások tanu m n}'.' ra e m 'o osult fontosságot nyert általa. 

látta jónak; mely utóbbi tan az?nb~n egy ~ ~ l~ ie und Therapie von dem Drucke de~ 
, ;,Wir verlegten die Emanc1pati~? der t~e~ a~ iskolás gyermekre emlékezt~tnek, ln 
Hü1fswissenschaften 3)" ~me szav~·k· on~ény l~t. a hel ett, hogy bevallaná, hogy feladatának 
feladatát meg nem tanulva, elk~ruh az isko ' Y. • 

meg nem felelhet. .. . 'k . ól k' ha több ismeretlennel lévén dolga, az ism;r:t· 
Mit szólnánk egy mathemati usr . '„ i 1 karna se íteni magán; hogy számit sa 

leneknek az adott egyenl~tekből_ való ~it~~=:::r~ ~övetelhet~é' hogy az ismeretlenek ~~á
hibás lenne, senki nem kételkedik. Mmd k áma ez törvénye a számtannak, ez volna kote-
mával egyenlő legyen, az adott egyenlete sz . . 

lessége a segédtudomanyo~nak. . öntudatával bír a fentebbi hiányna~, m.1v~\ a 
- N·em lehet félreismer~n, hogy V1-;ch?wl 't fölött álló buvárlatnak tárgyátJeleh ki. ) ; 
vegytant mint az életet mmdenben kepvise ö .sekJ.. . aus dem Bereiche des Lebenden i;md 

k. · t Vitálistanak semmi oze · " ezzel azonban ne i, mm eschlossen" u. ott. 
die. zellenlosen Safte, Intercellular-Subst~nz a;;t1, Halletféle fogalma az életn.ek ?elyes:e? 

önkéntelen a kérdés, ha az általa e oga · t , ért is die Reizbarkeit ern Krite-
. l 'k é azonos e tan szerm az " d L b s" 6) Az élet és az mger e enys g . z ll · d die eigentlichen Herde es e en · . 1 b l z 11 " s) und die e en sm -

rium einer e enc en e e " . h' fi tal madártoll edénye is tul 
. 'ké ödé .. miért nem volna leheto, isz a a - -1) A plica polonica pl. Bichat szerint edeny UJ pz . s, . . • 

megy a bör felsziné~. Oper. J.?Ost\~~[ d 33(t ch v. Toutschek) 1858. P . 12. -
s) Du hen s ,Mwros?op m d 1 e · eus 
') Virchow s Arcb1v B. 8: P. 4. 

· ') A. sein Archiv B. 8. P1g. 
0

) Virchow's Archiv B. 14 P. 7. 
s) Vjrchow's Arch. B. 8. P. 17. 
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A majdnem összes emberi ismereteket tekintetével körülölelö Cuvier szeril}t „az élet 
egy öserö, mely a szerves kifejlödésnek megfelelő működésekben nyilvánul." „Und die 
Kraft ist die Befühigung, die Positivitat zu bewahren". M e c k e 1. 

Mindez elég jele annak, hogy az ingerlékenységgel az életmagyarázata még egy szóval nem adható. . 

Érzi ezt Bichat is; „,das thierische Leben = Ordnung der Verrichtungen, • welclie uns, 
mit den ausseren Körpern in Verhaltniss setzt" és -folyamodik még, a táplálkozás - teng-
életröli tanánál egy bizonyos ,,rokonság"-hoz a részek között. · 

Az élet eme képviselőjének - mostantól kezdve - a sejtnek működése, mint Virchow 
maga bevallja, külbefolyások következtében történik, ekkor lesz élővé, azaz ingerlékeny. 

Az általa s példája által napfényre hozott tények, mint az emberi szervezet utolsó 
alaki elemei, alaki viszonyainak tana - mert erröl szólhat csakis ·a górcsövészet - meg-. 
becsülhetlen marad. 

Mi kiindulás pontját illeti, egyetért Müller J. és Rokita~skyval miszerint egy kórfolya
mat érthetésére megítélésére helyes álláspont az . élettani; ::izonban a betegség különös. 
folyamataihoz képest, még egy kórtani élettanra is van szükség 1). • 

A kivitelnél fösulyt fektet a kórtanában oly nagy szerepetjátszó „Bindegewebsköi'per
chen"-ekre, melyek mint mindmegannyi egymással összefüggő csövezet - · ab initio -
különösen bövölkedve az anyagban - n<tdvben; kezdik meg -- ha a fátum ugy akarja -
saját terv szerint romboló munkájokat. 

Alaki változásokat a sejtek viszonyait ki-ki hivatottnak képesnek érezte magát. Eleitől 
fogva kedvenc gyermekei az orvosoknak (a sejtek) ki-ki tudott nem ·sokára valami szépet 

· elbeszélni rólok; ki-ki uj kép'ességeket fedezett fel rajtok: A kötszöveti stabilsejtek azo'n-
ban háttérbe tolattak a szintelen vértes tecskék által. · 

C 0 h n h e Ím által jutottak nagykoruságra „a minden s_ejteknek sejtjei" = a Szintelen 
vértestecsek, elhagyva (Dö 11 ing e r 1822. W a ll e r 1846-ban már hasonlót állít) az anyai 
szárnyakat, az edényeket, kivándorolva az edényi fals-ejtek protoplasmáján (Stricker) vagy 
ez utóbbiakon előjövő lyukakon (Recklingshausen stomata) át a szöveteknek falnélküli 
közegeibe. Itt és vándor utjokon jelét adják tetterős önállóságuknak s versenyeznek 2) a 
teljhatalomért a „Bindegewebskörperchen"-ekkel. 

Hal 1 i e r kevéssé méltatott müve 3) által eléggé élesen ki van azonban tüntetve, a 
közeg és sejtközti gyámsági viszony. 

Ez rövid szavakban viszonya a górcsővészet főtárgya a sejttannak az orvostanhoz. 
. A vegytan szolgai szerepét mint segédtudomány . sok tekintetben a várakozáson tul 

betöltötte. 

A már Helmontnak ismeretes „sylvestre" gázt, a szénsavat, Girtanner mint a légzés . 
főterményé.t fedezé fel, e tény egybe állítva Priestley légelemzéseivel (1778) a légzést, mint 
egy élenyülési folyamatot tünteté fel; mely is höképzéssel van egybekötve. 

A régi .- erjedés - majd f;I, vértestecsek egymáshoz való dörzsölödése - mint hőfor
rásokról szóló nézet, megszünt lenni. A légzési élenyülés határán túl eső hőképzödés forrá
sául L i eb i g Boussingnault ellenében a fehérnyének zsírrá való változását (persze részben) jelölte ki. 

_ Megerősítést nyert a földtani tétel a növények korábbiak ~redetben; az állatoknak a 
nQ.vények feltétei; az állat a reá nézve főt felemészteni, vagy gyüjteni, de teremteni nem .képes. 

1
) Virchow's Spec. Path. et Ther. B. I. 

2
) A.ufrecht, Lösch, Weber személyeiben. 

3

) Giihrungserscheinungen, Jena 1867. P. 60. 85. H'ebra ismert nézete favusről irt kórodai szempontból csakis ide magyarázható. · · · . ' 

' -· 

- . 
• , „. 

~ . , 

•. 

·-

Sőt többet tett a vegytan a szol~ai kötelmeknél; ledönté (182~) a. sze~_v~.s és szervetlen 
testek között létezett chinai válaszfalat. A vegytan terén az életerő mmd orokre trónvesz-
tettnek nyilvánítatott. · · · 'fi h h"h · 

Il · · k bátorítia fel talán P fl ü g er t ama nagy szavakra „die speci se o eren 
Y si er J h h · h M 1 "l b d · t" Leistun en des thierischen Lebens sind dur? c em1sc e o .ecu e. e mg . „ 

· Sze~be állítva e tételt Virchow életereJé'.'el '.) „ welche sich auf dem V'! e~e der Ernah-
d M l 1 kraften regenerirt" mmdmkább hozzáférhetőnek tumk fel ez élet-rung aus en ~ ecu ar _ 

erő ' titkos működése. f hé ké k" "l' fi 1 d · 
Az állatok életkérdése, a vegytan e ·nagy sphinx-e, a e rnye pe oru is osz a ozm 

kezd már a ködfátyol 
2
). • „ "klé · f' té ö' t 

r TeJ,üntsünk vissza mos-t a multra, a hol is a tudomány tovaoro si ő ~yez ~e a an-
~Ódszer mint is a befolyás barometerje figyelmünk főtárgya; lehetlen, hogy itt a tan mód-

szerre általában vonatkozó megjegyzéseketdelkerüljü~. d , lé é gyszersmind haladás is. 
Mindennap teszünk egy-egy lépést", e nem mm en p ~-e „ „ 

T · kban a tévedés.ek számu, tulnyomó volt .. Keresve bennok az osszekotö kapcso~, a 
közös ~~i:.'jdont. feltünö hogy keletkezésöknek indokául, s tartós behat:soi.;ál a tani •r;
n ára _ nem a~nyira hibás észleletek, hanem ~nkább bálványzott szem lye szerepe ne · 

y Sic volo sic jubeo; volt sok tételünk s t~kmtélyek védgsza~a. . . . k"veteltetni 
S · ' · ba magistri" nem valami ódon mese, e m g mai napig is o . 

szokott'Jur:~fá~n ö:~:datlan _ némely egyetem latinul elhadarni szokott orvostudori es-

küformájában. „ ód kk lkényelmesebbtanító (s tánu-
ló)-r~::~teI:~y:~;:~i:J.~z e~Ő n~tz:~~~~:":.~1l~:~ti :;ya~ran s~k kifogás alá eső okada'. 

tolást s meÚette magas hivatásu apostolof sz:repé~ Jtáts:~~í:z e~lő~e~y~knek egyedüli tám-

pontj~r:~~~~rér;~~e~; ~~kó;h~gfu~~:!:~~~:ei~ti:+!1 f ~g~f.:::iü~~nft::~;és; ~~~~á;~ 
ész tevékenységét, r;emcsa nem ov , , 

sze)lemi törpeségre JUt. k - 1 ló .. ehasonlító a negatív tényekre nézve biráló, 
Ezzel ellentétben a ténye_ en a ap~ ossz tá . m'.ivel itt nem vak hódolatra hivja 

tanmód ily következményeket .nemh vo~ ak~ maf~ u : 1 tört utat melyen ő az eredmények 
fel a buvár - tanitó, követöit, anem im~ka va 11 ő "k t d ert 

á lk d tt b "k ha követi - e en ro e Y · 
magaslat ra ~me e e , enn~. "klé k é fi elem mellett is, felette nehezítve van-; 

A netám tévedések tovaoro .. se' 1 ev ~-tt gy. t ol anokat jelöli ki, és törvényekül 
mivel e tanmód a nézeteket alapJaik~a ~gy: ~1~ ehasonlításából veszik eredetöket. 
csakis oly igazságokat fogad el' me Y8

„ t nyer o~sz edi kisérlet által elöhivottak, 
Tényekül pedi& szerepel~ek vagy e~~tleg ~orié~t td~~f~y~:a!!ifa (a~ igazságszeretet hiányától 
hol az észlelő, illetőleg k1sérl~ csa) is ~z s~ et~ t. de nem tartósan mivel .az első követő 
mint ritka tehetőségtől eltekmtve miatt r a ' ' 

ellenőr s javitó is. 1 ál k mind. zsinormértékül ama . két 
Az itt általánosságban mondottak szo g k na e~:z~r(itt) orvóstanra való befolyásai 

segédtannak - a górcsövészet és a vegytan:na - a a 

megítélésénél. - . . á k 1 ítva (a kiindulási pont) tárgyára 
A górcsövészet az egyedüli láttam -~aJáts f~ ra .~ ~l leginkább a dogmatikai tanmód

nézve már személyi felfogás nézethez k?tve, u a nyi 0 

nak s ez által a következményekben az mgat~g.sá~naká, al körülirva a testek összes ter-
' A ve~ytan. tá;g)'."ára nézve már sz~~~~~~f:dz::n~f már a birá'.lói tanmódszer lévén 

meszettam tulaJdonait méltatva ~ s ohno át 't 1 t · ·ogosult volt _ a lényeges hala-
fötényezője, ·- az orvostanba átv1ve - a az v1 e · L J 
dásoknak lett tényezője. 

1) Sei~ Arch. Spec. Path. et 'tber. I. :13, . . · · 
4 •) L. Hlasivetz és Habermannt A.nnal. der Chem. Phar. B. 99. P. 30 • 

. ·. 
• „ •• 
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'• 
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Ezért is legyen itt megeng"edve L i eb i g következő szavait idézhetni: 
„Durch die genaueste anatomische Kenntniss der Gebilde kann man zuletzt nicht 

er.fahren, zu we1?hem Zwecke sie dienen; und mit der mikroskopischen Untersuchung det 
fernsten V erzwe1gungen der Gefassnetze wird man nicht mehr von· ihren Verrichtunl)'en 
wissen, ~ls man über den Ge~ichts.~inn durch das Zahlen der Flachen auf dem Auge ei~er 
S~ubenfhege erfahren hat. D1e schonste und erhabenste Aufgabe des menschlichen Geistes, 
die Er~orschung der Ges~tze des Le~ens kann nicht gelöst, kann nicht gedacht werden; 
ohne eme genaue Kenntmss der chem1schen Krafte; der Krafte namlich die nicht in Ent
fernungen wirken, die in .einer ahnlichen "":Veise zur Aeusserung gelangen, wie die letzten 
U~sachen, v~n w~lchen die letzt~m Erschemungen bedingt werden, die sich überall thatig 
ze1gen, wo sich d1fferente Materien berühren." 

A. mehádiai gyógyeszközök viszonylata a bujakórhoz. 
CHORIN ZSIGMOND tr. Herkules-fürdői fürdőorvostól. 

. Midőn a b~j~kór lefolyásá~ ~s viszonylatát a helybeli gyógyeszközeinkhez és gyógyel- · 
Járásunkhoz rov1den tárgya~m igyekszem, :nem lehet szándékom ezen practice véve oly 
fontos dologhoz másképen, mmt gyakorlatilal)', t. i. tisztán csak itteni 8 éves észleleteimre és 
t~pasztalataimra támaszkodva hozzá szólani, ~ellőzve minden eddig csak feltevésen nyugvó 
elméletet és mellőzve az e tárgyra vonatkozó, sokszor merőben ellentétes nézetek elősoro-
lását és birálgatását. 

Az e 1söd1 ege s bujakór n á 1 még maiglan, noha helytelenül, nemcsak a fekély és 
dob, Jianem a húgyesőtakár és herelob is szokott tekintetbe vétetni. . 

Elsődleges bujákóros fekélylyel eddig tudtommal csak kivételesen a közelebb kör: 
nyékről szoktak ide jönni. Gyógyul az úgy itten, mind egyebütt a közönséges kötések mellett; 
de különösen az erősebb kénfürdők használatánál lasabban, mint azok nélkül, vagy mint a 
kénmentes Herkules-fürdő igénybevételénél. . · 

. Fájdalommal meg ~ell vallanom, hogy évenként számos esetben a fürdővendégeknél a 
bujakóros fekély, valammt a heveny-hugycsőtakár fris eseteit van alkalmam észlelni mert 
a hiányos rendőri felügyelet, a sajátságos hotelrendszer és az idetóduló betegek mi~őségé 
és magatartása erre bö alkalmat szolgáltat. 

A dob ide való, ha üdült és keményedésekkel van egybe kötve, a midőn a melegség 
és az izgató, serkentő eljárások általjában javalatukat találják. Az illető betegek itten ren
desen üdülnek, erősödnek, a seb minden esetben gyorsabban gyógyul mint otthon noha 
azért a.célszerü helybeli eljárások és illetőleg műtétek azért nem mellö~hetők. ' 

A hugycsőtakár .miatt már igen gyakran szokták az itteni fürdőket felkeresni 
ter~észetesen (kivéve a fenn ei;ulí:ett ín loco támadt eseteket) csak e betegség chronicu~ 
stadrnmában, mely sokszor évekig is elhuzódott és többnyire hugycsöszorral van párosulva. 

Ha hugyesőszor van jelen a rendszeres lassú bougirozás, többnyire a fürdő vizében 
és a kénfürdök használata igen hathatós co;mbinátio, a melyről minden fürdöidényben 
tökéletes gyógyulási eseteket tapasztalok. · · 

Ha a bougirozás nem · a~kalmazt a tik, · hanem csak a fürdök, ak}rnr ez esetek nem gyó· ' , 
g.!ulnak! hanem ~z az~k~~! Járó duzzadások ~ohadn~k, a keményedések puhulnak és így a 
fürdő mmtegy elokész1tesul szolgál a mehamkµs elJárásra vagy egyéb műtétre. . 

Ha a.z üdült hugycsötakárnál szor nincs jelen akkor a kénfürdök és a beföcskendezés 
a fürdőv.izével többnyire elégséges a gyógyításra. ' . 

· Az rn loco támadt heveny gonorrhoeánál a kénfürdök használata nem célszerü. mert 
nyilván valóan izgatólag hat és a gyógyítást késlelteti. ' 

J 
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Az i d ü 1 t here 1 o b néha észleletünk tárgya és a jódkálium belső adagolása mel
lett a lehető legmelegebb gyógyfű ·dök használata által sok esetben gyógyulással végződik: 

- Atulajdonképeni bujakór,illetőlegaLuesuniversalis itten évenként sz'á~os 
esetben, alakban és combinatiókban fordul elő. . . 

Vannak: a) tiszta bujakóros esetek; b) bujakór combin.álva és ill etőleg módosítva a 
bujakor tulságos használata és valódi higanykór által; c) kétes esetek, a holt. i. 1) a buja
kór. látszólagosan már egészen lefolyt vagy 2) a .hol csak nyomai a betegségnek. láthatók 
vagy 3} megrögzött ugyan de tökéletesen helyeződött és más forrásból is eredhető sympto
máival a' betegsé~nek; - mely esetek a kénforrást a régi és maiglan is elfogadott hagyo· 
mány nyomán mintegy utolsó állomásként fölkeresik, hogy a véralkatások javíttassék, tisz · 
títassék és a netalán még lappangó bujakór napvilágra hozassék. ' 

Elemezzük sorba ezen csoportokat, d.e a mint fenn említém, tisztán csak a tapasztalt. 
dolgok nyomá~. _ · · 

. a) A tiszta bujakór praxisomban itten előfordu1lt mint: syph. cut·anea maculos'a, papu
losa, ulcerosa et· tuberculosa, mint dolores osteoscopi in divcrsis ossibus; mint rheuma 
syph.; ulcera secundaria, bubo secundarius; psoriasis syph .. manus, peduum et oris; ulcera 
ad fauces, palatum molle, laryngem et lingvam; iritis syph.; mint máj-, agyvelő- 'és gerinc· 
agy-syphilis; elterjedt nyirkmirigy dagok, alop~cia syph.; caéhexia syph. sat. valamint· 
végre természetesen ezen elősorolt alakok különféle cornbinátioiban. 

Egynémely esetbén, hogy tiszta ész-leletünk legyen, vagy a . pharmaceutikus orvoslá_s
ban legyözhetlen akadály által gátolv~, tisztán csak a kénfürdők ha.sználatM. rendeltük, de 
a bett;)gséget jellemző symptomák vagy változatlanok maradtak vagy még fokozódtak is, a 
midőn ilyen betegeim vagy a közönséges, majdnem kizárólagosan használt gyógykezelésemre 
reábiratnak, vagy a fürdőhelyet elhagyják. 

A közönséges gyógykezelés pedig következő: mentül .erősebb és lehető 
melegen használt kénfürdők (Erzsébet és Frauciskafürdö 29-36° R.) tehát erős izzadság, 
e mellett a szabad levegő dús használata, a melyet az itteni enyhe éghajlatunk legtöbbnyire 

- megenged, igen tápláló étrend, - mindezzel kapcsolatban vagy a Jodkalium belső hasz
, uálata 12-30 szemer naponta, vagy ritkábban a higany, részi11t bedörzsölésekben, több

nyire belülröl Il}int Protoj. Hydrarg., vagy mint corrosivum alkalm.azva. 
Mind a két eljárás számos esetben célhoz vezetett - a betegek kivétel nélkül mind 

üdülnek, erösbülnek, testsulyuk emelkedik, a jelenlévő syphil. alakok fokozatosan elenyész
nek - de a visszaesések természetesen nincsenek kizárva. Ritka esetekben, különösen a 
Jodkalium adagolása mellett, , még itten a gyógyfolyam alatt ujabb kétségbe vonhatlan 
symptomáit a luesnek láttam fejlődni és akkor vagy még itten,· vady a fürdő elhagyása 
után otthon a higany csakhamar és többnyire végleges 'gyógyítást szokott előidézni. 

Azon combinátiókra nézve, a hol a biganycura az itteni kénfürdökkel egybesítetik, 
különösen kiemelendő, hogy gyors, biztos és kellemes gyógyeljárás és hogy soha a higany
nak legkisebb hátrányát sem tapasztaltam. Voltak betegeim, a kik a higanyt otthon egy
átalj ában nem tűrték, holott itten 1 sőt 2 drachma ung. ciner. naponta 20-30 napon át a 
száj legkisebb bántalmazása nélkül' igénybe vétethetett. 

Ismétlem röviden - sehol a világban nem láttam aránylag oly gyors, bizto~ és kelle
mes gyógyeljárást a lues ellen, mint itten ha a kénfürdők mellett vagy Jodkalmm, vagy 
higany adatik és ha a .beteg elég időt szentelhet ide (3 - 6 hét). A recidiva ugyan néha nem 
marad ki, de többnyire enyhébb alaku és üdébb testben mutatkozván könnyebben végleges 
sikerrel gyözhetö le. 
, b) A bujakór többé kevésbé nyilvánvaló combiná.tiója a' higany kórral, a mely utóbbira 
részint a symptomákból (csontfájdalmak, ulcera serpiginosa, ulcera ad la~ia et b~ccas, .. tre· 
mores etc.) Fészint_ a többször és nagy mennyiségben alkalmazásba jött higany miatt kove~
keztetünk, itten szintén gyakran fordul elő. Ezen esetekben néha a kénfürdő és a kénviz 
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-:- Józsefforrás - be.lülröl egészségesnek mutatkozott, de itten iS többnyire Jodkaliumot 
JOdvassal, vagy a vas1blanyt magát rendeltük és az ép oly cryors mint jótékony hatással 
meg lehettünk elégedve. · 0 

· ' 

Tehát ál~aljában megerösíthetjük a régi tant, hogy a higany által módosított syphilisre 
a. kén gyógy1tólag hat, elle?tétben. hal ál'ával a tiszta bujakórra. Különben ezen esetek 
bizonyos részében később szmtén visszaesés állt be de ekkor már felüdült szervezetben 
tiszta bujakór - a beteg~ég v~sszanyerte tl.gyszólvá1; eredeti jellegét - a mely, ha szüksé
gesnek mutatkozott, megint h1ganynyal és pedig sikeresen gyógykezelhetö volt. 

Nem tu~zás . te.hát, ha az ~ csoportbeli esetekre azt állítom, hogy Herkulesfürdőt Eldo
rádókén t tekmthetik, hogy az ~tteni. tar

1

tózkodásuk eddigi sanyarú életükben gyakran forduló . 
~ontot képez. A rends~eres h1degv1zkura végeredményeiben talán hasonlóval dicsekedhe
tik, de hónapokat _vesz igénybe, holott itten 4- 8 hét elegendö. 

. c) A: utolsó csoport is dúsan látja cl fürclöhelyünket. 4-z 1) alatt felhozott esetek 
teszik.~ fosz.ámot. Azoknak csa~ a fürdést, a kén vizet belülröl -és zsongító életrendet szok
tam aJanlam .. ~ melle~t többnyire ugy maradnak, a mint voltak, azaz egészségesek (látszó
J~gosa~ Syph1hstől te~Jese.n mentek), valjon egyszer .s mindenkorra, nem merném mathema
t1kus biztonsággal álhtam, noha a kénfürdönek a lappangó bujakort felelevenítő hatása 
c~~kugyan soksz?r nekem is valónn,k bizonyult. Minden esetre tehát azon egyén, ki itten 
UJJabb symptomaktól ment marad, a relatív biztosságnak naO'y fokával távozik innét és 
ilyen egyének nagyon gyakran tudtommal házasságra léptek ecré1zségesek maradtak' és 
egészséges ivadékokat nemzettek. ' 

0 

A betegség maradványai (2) - itt-ott egy folt, kelés, bőrlehámlás etc. - a dolog 
lényegére nézve hason nézpont ok alá esnek és hason gyógyeljárásban részesültek. 

A mi pedig -:'égre azon eseteket illeti (3) a hol üdült és helyeződött, talán syphilisből, 
talán más okból is. származó (n:int például görvélyből vagy helyi szövetgyöngeségből eredö) 
symptomákkal van dolgunk, mrnt például üdült orrtakár, vagy ozena, vagy pharingitis 
granulosa, vagy rhe~matismus. periostialis etc. - ezeket szintén csak le,hetőleg thermaliter 
s~oktuk gyógykezelm és legfeljebb az általánosan elfogadott helyi gyógyeljárást. is követni, 
r1tkábpan belülről a hamanyiblanyt vagy vasiblahyt adni. . -
. Ide való esetek néha ép oly kétes állapotban távoznak innen, vagy gyógyulnak ugyan 

.itten, de csakhamar előáll a locális, különösen a syphilophobia szempontjából fontos tüne
mény és vagy megint idejönnek, vagy hideg kurát, tengeri fürdőt, meleg téli climát hasz
nálnak és végre .fölépülnek, vagy idő folytán mégis nyilvánvaló syphilistikus tüneményeket 
kapván a hosszabb iblany vagy rendszeres higany használata által egészségüket és nyugal-
mukat visszanyerik. · · 

Tisztelt szakgyülés 1 szabadjon végre az itteni hü és dús tapasztalataim nyomán 
előadottakat rövid szavakban oda összef9gla1ni: . 

• A) Herkulesfürdöre ép ·úgy valók a tiszta bujakóros mint a higany kórral vegyes, mint 
az eg_~szen kétes esete~, dt l~gtöbbny~re a therma mellett belső és külső gyógyeljárás hasznos 
és szukséges. Ezt tekrnt~e valóban igen feltünő előnyt nyujt fürdöhelyiink. · -

, B) Az els~d~~ges buJakórra nézve fürdőiik nem nyujt jellemző előnyt, noha az idiilt 
berelobri:i. és idult húgycsötakárra (valamint per Parentesim említve a. huO'yhólyaa es 
vesemedencetakárra is) jótékonyan )1.at - ucry hocry ilyen esetek különösen lm e.av~ttal · 
csúz vagy zsábák jelen vannak, legnagyobb ha'szn~kra küldhetők Íde. oJ -

A Herkules-fü1·dő gyógytani hatása általában,, de k,ülönösen aranyé1·nél. 
CHORIN ZSIGMOND tr. Herkulesfürdői für<lóorvostól. 

Tisztelt szakosztál~ ! Rég 
1
elmult azon idő, midőn a végbél visszere (éppen azért arany

érnek nevezve), átok vagy áldas .gyanánt hatott az emberiségre, a mennyiben részint a 
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benne létrejövő vérpangás által előidézett ·kóros á.lla-potok mindmegannyi forrásaiul tekin
tettek szá.mos· megbetegedéseknek; - másrészt pedig mivel alkalmas időbeni és többé-ke
vésbé időszakos megnyílása, legbiztosabb s jótevőbb elvezetőnek, és a belszervek bekövet
kezhető megbetegedései ellen igen üdvös, megelőző gyógymódnak tekintetett. Azonban az 
ujabbkori kétely - a fennebbi véleményt megcáfolandó - túlment a határon, midőn az 
elsődleges aranyért ép úgy mint a másodlagost egészen jelentéktelennek állította, mert az 
idegkórtan ujabb tapasztalatai határozottan ~izonyítják, hogy a, környi idegek izgatásai, 
részint egyszerüen a központhoz való ve.zetés és ennek idült izgalma á,ltal, Tészint pedig a 
vezetésnek a centrumban feltételezett átugrása ( átterjesztése) által más idegtörzsökre, és 
ezek által különböző s részben egymástól távol eső környi szerv-területekre; tehát az ugy
nevezett érzési és mozg.ási átterjesztése. ( sensifive v. motorische. Reflex) által - különnemü 

. elsődleges környi izgatás által feltételezett - megbetegedéseket okozhatnak . 
Nagy szerepet játszanak e folyamatnál .a.z ugynevezett ' edénymozgató idegek. Ez 

uton, tehát minőségi és mennyiségi elválasz°tási rendellenességek, göec:iös állapotok, ideges · 
tünetek, zsábák sőt hüdések is jöhetnek létre. - Nem éppen szükséges azonban föltenni, 
hogy ezen másodlagos megbetegedések, ::i,z elsődleges izgatás felhagyásával megszünjeJ?ek, 
mert jóllehet, hogy ez utóbbinak mellőzésével az előbbiek is megszünhettek, azonban 
.megtörténhetik az is, hogy-a közpo-ntban maradnak hátra visszafejlődésre nem hajlandó oly 
szövetváltozások, melyek - lágyulás, köt.szövet burjánzás, sorvadás kemnyédelfajulásnak 
stb. vethetik meg alapját, miáltal önállóvá fejlődve, ezen kórbonctani változások lefolyá
sukban szükségkép_ még további szöveti elváltozásokon mennek keresztül. Annyi bizonyos, 
hogy ily másodlagos átterjesztési bajok sike1~es gyógykezelésére, szükséges az el&ödleges 
idegizgatás megszüntetése. - Ebből látható, hogy mennyire szükséges, miszerint a gya
korló orvos szigoruan kutassa a környi idegek izgultságának valószinii forrását; s ha te-

. . kintetbe veszszük a bélidegek fontos befolyását a központra, hajlandók leszünk az ugyneve, 
zett aranyereseket - eltekintve a gyógykezeléstől, mint a kiválóbb kórtünetek, mint: cso
mók, takár vérzések stb. igényelnek - , tüzetesebb orvosi észlelet tárgyaivá tenni, és neIQ. 
fogjuk egyszerüen a tág· értelmü hypocondria keretébe vonni. - , 

'Ezen szempontl::iól kiindulva, itteni 8 évi gyakorlatom ideje alatt föfigyelmemet min
dig ily betegekre fordítottam, tanulmányozván azon hatást, melyet rájok az itteni ivó s -

· fU.rdő gyógy!fiód gyakorQlt, s fölbáiorítva és buzdítva azon kedvező hatás által, m~lyet 
~ tudvalevőleg a kén az aranyér gyógykezelésében tanusít; számos esetb_en módszeres gyógy 

módot foganatosítván, erre vonatkozó ésileleteim kivonatát báto-rkodom ez alkalommal a t. 
gyülekezet elé terjeszteni . . 

Általánosan elismer.t és tökéletesen igazolt az aranyérnek elsődleges és másodlagos 
aranyérre való fölosztása. Az utóbbi áll csornóképződések és vértorlódásokból, melyeknek 
okául valamely erőművi nyomás, bái:mely módon megnagyobbodott, vagy ~~lyzet válto-

,, zást szenvedett anyaméh, vagy a hólyag, vagy medenczeürben fészkelő UJ képlet stb. 
szolgál; de keletkezhetnek ~z álta1 is, hogy a föntebb levő viszeres vérke~ingésben lénye
ges akadályok lépnek föl, pl. a máj, jobb sziv vagy a tüdőben támadó b~tegségek 
folytán. ·· 

Az elsődleges aranyér örököltnek tekinthető, s ezen örökölt kórhajlam kifejlődése, 
· mely valószínűleg a végbél viszeres edényei nagyobb g37öngeségét és kisebb foku ellenál
lási képességét tételezi föl, tetemesen elösegítetik a buja (üppig) és ülő életmód által. 

Bizonyos értelemben azonban mind két nemü aranyér azonos, mert mindkét esetben 
- bizonyos erőművi tényező, t. i. nyomás, magasabb visszafolyás akadályoztatása vagy a v~r 

súlya az, inely a viszérfalzatok ellenállási képességének kisebbedése ál~al, csavarod;ist, ki
t~lulást, csomóképzödést tulságos elvülasztást, ·s végre megrepedést és 'vérzést idéz elő. 

De a gyógyeljádsr.a mégis igen fontos ezen . két nem egymástóli elkülönzése, minthogy 
a másodlagos aranyeres csomók gyógykezelésénél az azt előidéző ok eltávolítására fekte-
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tendő a fősuly; -:- ellenben a~ élsődleges aranyérnél, az általános és alhasi vérkeringés 
s~abályoz~sa,, a viszérfalzato~ Jol;>b_ táplálása; a rendes bélmül$:ödés helyreállítása, valamint 
b1zonyos eletmgerek eltávohtása, illetőleg csökkentés.e az mely törekvéseink ebbeli tám· 
pontját képezi. _ · . ' · 

Ezen utóbb nevezett elsődleges aranyeres csomók azok, melyekre a következő rövid 
fürdőgyógyászati észleleteim vonatkoznak. 

Az elsődleges aranyér könnyebb átnézet kedveért könnyebb nehezebb és sulyos· ese
tekre osztható fel, habár természetesen átmenetek szakadatlanul történhetnek, és a kórje- ~ 
lek egy és ugyanazon egyénnél -- különbözö életévekben -- a külső és belső indokok sze
rint váltakoznak 
. E~en ~ifejezés „i:ehéz, sulyos eset"~ többnyire azon tulságokra vonatkozók, melyeket 

11> hélyi kór1elek, pl. Jelentékeny vérzések, a csomók fekélyeclései véD"bél előesés - vao·y 
pedig a helyi contignus jelenségek külölnek, ilyenek pl. a roszi;1dulatu ideO"zsábák cfo
idézve ?Z idegfonatra gyakorolt véredény-nyomás által. ~Természetesen ily n~mü fokozott 
helyi bántalmak többé kevésbé heves, kiterjedt, általános tüneteket idéznek elő. Azonban 
ily kisebb foku helybeli folyamatoknál is - iclcgáttcrj esztés utján - a legkülönbözőbb 
ál~alános zavarok jöhetnek létre, akár az á ltalános idegbántalom azon alakjában, mcl5 ct 
mt rásztkórnal~ ~1 cvcz i.ink s m_cly proteusszerü alakokat ~lt magára; akár helybeli ideges 
rohamokéban, mint pl. dysp1101cus rohamok, szivbeidegzési rendellenességek, Hemicrania, 
érz_éki mü.ködés átmeneti ~avarai, á~talá~1os és részleges tulérzékcnység stb. kórképeiben 
nyil vánulJ on az. U gy látszik, hogy itt bizonyos örökölt vagy elsajátított alkat forog fenn, 
melyet iclegcségnck nevezhetünk, s mely léuycgileg valamely mao·asabb foku visszahatási 
fogékonyságot föltételez . . Ei 

K9nnyebb esetek itt is, mint á világ minden fürdőjében, szinte észleltctnek. - Közön
ségesen másnemü zavarok - különösen csúzos bántalmak - ·miatt 's fölkcrestetik fi.i.rdünk 
melynek használatánál csaknem ki vétel nélkül mindjártkezcletbeu könnyü vérzés áll be ily 
könnyebb e eteknél; és az eset természetesen könnyi:i marad, illetől8g méO" enyhébb terrné-
szetüvé válik. 

0 

Midőn a ulyos esetek zsábákkal pl. Ischiassal vannak összekötve, · éppen ilyen esetek- , 
nél ha_t hévizünk legjótékonyabban, - a mi egyébiránt valamely más ok által feltételezett 
zsábákról éppen nem ~indég mondható. Sulyos eseteknél, midőn nem egészen visszahe-
1 yezhető csornóképződések, nagyfoku székelési nehézségek - részleO'cs vé()"bél előesésscl és 
.folytonos nyákos - genyes váladékkal (Blenorrhca ani) vannak j~len, ~- az aiább emlí
tendő _conibinált gy~??'.k~zelés jelentékeny javqlásra, siit &"Yakran ismételve, t eljes gyógyu
lásra is v_ezc~. -- Külonosei: hangsulyozom .~z utób_h emhtetteket azért, mer_t ezen su1yos 
-kórban srnlö egyenek, - kiknek munkaereJe már Jelentékenyen csökkenve lévén kereset 
módjukban gátolva vannak ~s gyakran midőn már egész lételök elvfaelhctlenné ~ált -
kisérl.etképe~ s kivételesen keresik föl ezen fürdőt, előbb mip.den kigondolható gyógyin.Ódot 
roegkisérelven, csa]r ezen oly nagy hatásu kénfürdőt nem. - Ez utóbbi esetekben is rend
szerint megnyilván a viszeres csomók, enyhítő - ritkán sulyos - vérzést eszközölnek. 

Ezen hévviz használata áital nagyon elősegítetik a gennyedő csomók leesése és gyógy" 
fo,lyamata, s .ez ál,tr~l az aranyeres bántalmak legnagyobb része ·távolítatik el ; amimtt.gában , 
vevc ugyan tc-rmeszetcs gyógyfolyamat, de hát melyik nem az? Ezen hévviznek tulajdonít
ható azo~ban _ azon érdem, hogy ezen természetes gyógyfolyamatot istáJ!o~j a, elősegíti tfa a 
~y.akran ~geu~s nag:r. ueh.~zségek~el ki.izdő betege~ , szelíden vezeti és kiséri a gyógyulás 
lltJán. Mindazáltal tobbszor IJ!egtortént, hog7 a fürdőt használó betegeknél (kiknél terrné
s~:tesen a ~órfol~am már ezen szakba lépett), csak itt a fürdő használata alatt keletkeztek 
faJdalmas .~s c?yc~ heveny. ti.~n.etekkel járó jelentékeny genyedések. Ez bizonyos értelem
b~n vett .furdő-gyogy~szati c~1s isnek lenne mondh.ató, mely után rendesen jelentékeny javulás 
kovetkezik. Ha ezen előbbeml~tett esetek valamelyike - általános zavarokkal (mi oly gyakran 

. , 
\ - . 

·-

• 

'/ 

157 

megtörténik) létrejö, akkor ez utóbbiak - természetesen, az aranyér helybeli tüneteinek 
szabélyozása és csillapítása, valamint a hasi vérkeringés felszabadítása és gyorsítása, nem 
különben az általános viszeresség lehatalmítása következtében - teljesen megszünnek. 

A gyógymód a kénfürdők használatában áll; és pedig a kóreset minősége és az egyéni
ség szerint, vagy a gyengébb 27 - 29 R. hőfok1:1 ~ajos-fördők, vagy a. sódús 24-28 foku 
Erzsébet-fürdők használtatnak. Könnyebb esetekben e&17edül a fürdés is elégséges; sulyo
sabbakban azonban, mint a gyógymódnak igen 1 én y ege s és fontos segédes·zköze, az 
u. n. helyi gyógyfürdő, mely a hévviz~ek rendszeres befecskendéséböl áll, h:1sználtatik. 

Ami az iv·ó gyógymódot illeti, erre nézve megjegyzendő_, hogy hasz~áltat1k ugyan e 
célra hclylyel közzel a Marien- vagy Carlsbadi viz is, de közönségesen egyike itteni kén- és 
halvanytartalmu vizeinlmek vétetik igénybe, és pedig könnyebb esetekben a langyos és 
gyengébb Károly-forrás, sulyosabbakban a tömör, hő J?zsefforrás, utóbbi árllás ált.al kihüt;e. 
Néha különös javalat folytán még 1/2-1 lat k_arlsbad1 (vagy valamely más) só is . vegyite
tik hozzá, mely benne könnyen olvad, mely olvadékkal aztán, rendszeres használat és sz~
bályozott étrend mellett - a hírneves karlsba~ g~ógy~ócléhoz hasonló hatá.st eszkö.~~~h~tm. 
- Ezen keverékaranyercsek, ugynevezett alhasi vertelJben (Plethora abdomm.) és kulonose? 
általános venositasban levö egyéneknél kiti.i.nő batásu, mely hatást e hévviz kénvegyületei
nek, különösen pedig a benne részint gázalakban már megle~ő, részint a ·.vegyekből ;esul
táló kénkönenygáznak köszönhet; - ez utóbbiak összBsége adJa egyszersmmd e hévv1zne~, 
bizonyos bajokban, ismert sajátlagosságát. Tudva van, ho.gy a kénköne1:1y az elhas~n~l~„es 
visszafejlődő átalakulásban levöyértestecseket - tehát a v1_szeresség tulaJd.onképpem vivoJét 
-- szétroncsolja. Kénköneny intensivebb befolyása, vagyis tartósabb használat folytán e 
vegyhatás tovább terjedhet, elannyira, hogy az életképes sejtek is megtámadtatván, · ezek 
elroncsolásával ujraképződési.ik nem tart~at lépést. E két yiszony köz~i helyes .~ran1t hév
viziink - rendszeres használat mellett kitünően constatálJa; mert m1g egyfelol, bizonyos 
határig használva - rit_ka kivétellel - s természetesen· az egyéniség ~zerint~ m~gválasz
tása mellett majd a fürdő majd az ivó gyógymódnak (figyelemmel levén mrndegyik hofokára), 
eze~ fürdő - e llenkezőleg az általános felvétellel - erősítöleg, a vér· 
t~stecs _ekre javítólag, az er_ő érzetére emelőleg s a ~ozgékonyságra se:-
k e n tő 1 e g hat; addig másfelől ama határon tul használva, levcrtseget, gyengesé~et, ~mész
tési zavarokat, sMval a szabályos élet.tani müködés~en s a s~c~vezet be~~tele es Jnadása 
közti visszonyban zavart okoz. Ezen_ határidő v~ltoz1k az egyemség, ~ baJ természet~. s a 
gyóO"ymód szerint és telítési ~pontnak (Satt1gungspunkt) neveztetik, melynek ~ekovet:, · 
kezMvel a gyógykezelés bevégzettnek tekinthető, megjegyez.vén, hogy s.zükség. szerint némi 
szünet után ujra kezelhető - Ez utóbbi esetben igen ~lőnyösen és k1tünö sikerrel hasz
náltatik a kénment e s Herkules-fürdő, . mely bizonyos esetekben cso~ás gyor,s~
sá~gal - gyakran már 1--2 fürdő ba~ználata után - emeli a~. e:ö é_~zetet. s állitJa 
helyre a szervezet rugékonyságát, melynek beálltával az egyes _furd~.k hofokának, lassan
kénti lejebbszállítása által ha sziikséges, könnyen lehet. a tulságos borpárolgás- ~s pety-
hüdtségnek elejét venni. . 

Kérem a tisztelt gyülekezetet, kegyl:'skcdjék el~ézni eze~ csekély.eltéréseket, melyeket 
e hévviz magyarázatának még meglehetös hypothetikus mezeJén tenm bátorkodtam .. 

Az aranyérre vonatkozólag a kénkÖnenyvcgyeknek sajátlag.os hatás~ mellett, te~{:mtetbc 
veendő még hathatós elvonó hatásuk a bőrre, valamint a környi :érkerrngés I .g.yorsitása és 
szabályozására vonatkozó befolyásuk. Minden meleg fürdő1 hi~. ugya~ ~·eszben ~asonló 
hatással, mely konyhasó és más sóolvaqék hozzáadása által meg novelhető ~s, ~e l~?~?~~bb 
feltünő e tekintetben a kénvegyületek, ki:ilönösen a kénköneny hatás~. E ~ev~~z .. kt~lonose.(l 
bizonyítja ezen állítást, mert alacsonyabb hőfoknál is képes felfokozm a hő;·mukodest, erő
sebb transpiratiot idézvén elő, mint bármely készített vagy természetes ken- és ~mentes 
hévviz. - A mondottak után tehát állíthatom, hogy e hévviztől nem lehet egy izonyo!? 

' ' 
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sajátságosságot elvitatni, ami egyébirán.t nemcsak jelen értekezletem tárgyánál, hanem 
különféle egyéb kóroknál is - mint csúz, zsábánál stb. szóval oly esetek.né!, midőn az. 
egész köztakarónak erös, egyenlet~s izgatása hálás és sike:r:_dús beavatkozást jgér - szembe
ötlik. 

Végül enge~t~ssék ~eg nekem jelen. értekezletemet a következökben összefoglaln1: 
1) A mehádrni hévviz kéntartalma kitünö gyógyszer az elsödleges aranyér minden 

szakában. · 

2) Ezen kénesviznek fü;dőül való használata mellett - midön az - igen sok esetben 
- · különös.en_ a végbélre hatva, jelentékeny gyógyerőt fejt ki, egyszermind belsőleg italul 
használva is igen jótékonyan hat. 

3) A viz magasabb hőfoka mellett különöseu u kénvegyületek és konyhasó képezik e 
vi.znek jótékony gyógyhatását. 

4) A bőrre való hathatós elvonÁs, a véráramlás szabályozása , és gyórsítása, a bélmű
ködésre való gyöngéd befolyása, a vér tisztírása, végre az elöre és visszafejlődö átalakulás 
közti viszony szabályozása, adják a kulcsot ezen gyógyhatáshoz. 

5) Az észlelt elsődleges megbetegedés kLilönböző következményei, mint: hurut, ideg 
bajok stb. nem zárják ki ezen hévviz használatát, sőt igenis javalják, a rnennyib~n ezeknek 
is javulását vagy éppen t~ljes gyógyulását ere_dményezi. 

A gerlnc-oldalgörnye (Scoliosis) kó1·oktana. 
BATIZFALVY tr. egyetemi ~· tanártól. • 

. A magyar orvosok és természetvizsgálók 1869-ben, Fiuméban tartott nagygyülésén 
R a 1 s..z Gedeon tr. a sárospataki főtanoda rendelő orvosa egy igen talpraesett értekezést tar-

. tott, melyben a gerinc-oldalgörnye keletkezési okairól szólot~. Fősulyt helyezett azon oldal
görnyékre, melyeket a gyermekek az egyoldalu munkásság következtében az iskolákban 
szereznek. Egy füst alatt engem mint szakembert interpellált, hogy én volnék a hivatott 
ezen elferdülési esetnek kóroktanát megfejteni. Részemröl teljes készséggel kívánom ez 
alkalommal előadni már ezen megtisztelü felhívás folytán is a gerinc-oldalgörnye kórok
tanát. Ezen előadásom tárgyául szolgálnak azon ~öbb ezerre menö specialis esetek, melyek 
15 éy óta gyógyintézetemben kezeltettek. 

Raisz Gedeon t. barátomnak, mint egy főtanoda orvosának feltünt az, hogy kezelése 
alá annyi elferdült ifju tanuló kerlilt és e tekintetb'en reám hivatkozott, miként lehetne e 
bajon orvos _testegye;iészi szempontból segíteni? M~rt értekezésében azt igen bölcsen jegyzi 
~eg, ha tudjuk a baJ okát, az elferdülésen is könnyebben segíthetünk. „Sublata causa, tol-
htur effectus." · . 

Abban igaza v~n, _hogy. felbi~Jent az egyen~uly a tes.ti és a szellemi képzés .között. 
Korunk feladata segitem e l?_aJon, ·laváJt a mostam honv~dvilágban, midőn minden ép kéz
lábra oly nagy szükség van. 

· Mint alantabb ki fogom fejteni a gyakorlati sebészetnek egyik igen fonto~ és nehéz ága 
a testeg~enészet, nagy előnyöket_ ny~rt L ing svéd orvos eszméjében, a helybelített (locali- -

' salt) gyogytestgyakorlatban. Ezt azert bocsátom előre, mert értekezésem folytán a gerinc
el~erdülés~k gyógyítása ellen-~a többi gyógyhatányok között - ebbenfősulyt találok. Hogy 
miké~en segítünk azon betegeken, kik ezen bajban szenvednek, melyet Raisz t. barátom a 
~IY-ik nagygyülésen felemlített, kiderülhetne azon esetekböl, melyeket azon nőnevelö 
mtezetek szolgáltatnak hozzánk, melyek egyoldalu kézimunkával, a gyermekek korának 
meg nem felelő alacsony vagy igen magas padokkal, célszerűtlen iskolai helyiséggel hibás 
ferde világítással, sok görnyedező üléssel, _ hiá_nyos vagy semmi szellőztetéssel gyÖtörték 
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növendékeiket és gyógyintézetül}knek legfőbb liferansai voltak. Mindezen_ eseteket egyen-
kint leírni nem lehet mert ezen munka kötetekre terjedne. . , . 

Azonban térjünk vissza eredeti tárgyunk4oz, a gerincoldalgörnye kóroktaná hoz. ~ta
lában véve a gerincelferdülések vagy a csont - vagy az izomre~dszer kóros bántalmaiból 
származnak. Ezek a leggyakoribb esetek. N~ha el~fordulnak1 koresetek, a me.lyekb~n azt 
tapasztaljuk, hogy a csigolyá~ veleszü

1

letett ikalaku egyoldalu ellapul~sa képez~ a baJ okát, 
mint ezt R 0 kit a n sz k y gyüJteményeben láttam Bécsben. A csontbaJból szár~azó ol~al
görnyék leggyakrabban angol- és görvélykór k?vet.keztében keletkeznek. Az izombaJból 
keletkező oldalgörnyék részint izomhüdésből, részmt izomzs_ugorból származnak. Nem ~ehet 
számításból kihagyni az oldalgörnye keletkezésére néz:_e .~z-~zomgy~ngesép:et, a ~yo:,s novést 
és mint fent érintők, az egyoldalu fogln.lkozást stb., kulonosen pedig az is~ola~ szuk pa~o
kat. Azért volna szükséges a korhoz, a testi nagysághoz alkalmaz.va készit~tn~. ~ padok~t. 

Már fent említém, hogy a gerincoldalgörnyének legfőbb _elfüdé~ő okai koze tarto~ik 
az izomgyöngeség, ámbátor ezen,nel k~ kell j~lentenem, hogy mmden izomgyenge gyermek-
nek nem kell szükségképen ferdenek is lenme. . .. . , 

A gyermek nevelésétöl, ápolásától igen sok függ, a zsenge gyermek tobbnyire _egy 
karon hordoztatik a nélkül, hogy felváltva tört~nnék és ezen rosz szokásból számos elfer-
d ülési eset kö~etkezik. - „ • • d · 

Igen nagy hiba az hogy a kisdedek és a zsenge korú gyermekek tobbny1re mm i~ 
e kézen fo va vezetettnek fel ·s alá, mi által a gyermek a fölemelt kart ~ag~san t.~rtam 
k~~ szerítetii, míg a másik petyhüdten lóg alá. Ez által a f~lemelt kar izmai. f~szulésbe 
"ön!ek, míg az ellenoldali izmok ellazultságban tengőd~ek és igy h':zamosab? idő _f~lytán 
J ·akorolt hibás szokásból létrejöhet az egyoldali izomhasználtságból keletkező oldalgornye. · r kis o-yermekek a miatt is elferdülnek, hogy igen korán, sokszor negyed-éves korukban a 
pólyáb

0

ól kibontatnak, fennülésre, sőt még járásra is eröszakoltatnak .é~ hogy a mag~san 
álló ajtó kilincset éveke·n át egy s ugyanazon kezökkel kapaszkodva ny1tJák. 

A célszerütlen iskolapad, mint említők, sok elferd ülésnek a~ oka. Az asztal magos, az 
az ülés a táblától távol .áll, vagy a lábitója nem jó helyre van csrnálva és a gyermek e~ek 
miatt kénytelen görbén ülni. · h . · dkét áll 
. A gyermeknek eO'yátaljában, munka és irásközben úgy kell ül11ie, o~Y. mm :B ; é a 
egyenlő D?agasan álljgn. A hosszas egyenes ülésben kifáradt gyerm7ket vizirányos e v s-
ben kell megpihentetni. . h k · · · k na _ 

, Különben fődolog a célszerü iskólai padok szerkesztésénél az, ogy icsu?ne. ', .. k.géy 
k · d k · d "henés között kényelmes ülőhelyet szolgáltassanak. Nagy szu s g na mm mun a, mrn pi d k · t é hátizmok 

van e mellett a kényelmes hát-támlára, az egyen~s ülésben elfára t nya szir s 
megpihentetésére. . . k · · é · ·· 

Hogy ezen baj mily könnyen jöhet létre, kitetszik abból, hogy a gyerme iz~t1 s izu-
letei igen gyengék Ha tehát a karok és végtagok ezen egycrldalú, huzar~\ha~Í:n d ~i:-gY.~
kor latba vétetik ig. en könnyü megmagyarázni, hogy az egyolda.lu tart s 0 ek er u s11J 0ő~ ' 1 · t tt h geri"ncoldalgöTnye o-ya ran a me s -létre. Már Stromeyer azon tapaszta atra JU o ' ogy_ a. . „ aZ étöl származik 
felső fürészizom (musc. serratus ant. maj.) és a többi belégző izmok hu s. · 

-Az eddig felhozott ferde szokások és egyoldalú foglalkozások h_a -~ap.onkrnt f?ll·tonosa: 
több óráig tartanak, bizonyosan képesek gElrincoldalgörnyéth elői~~~n~. Ann~~t izon.~~b 
hogy munka és foglalkozás közben leginkább jobb kezünke~ _aszn JU skkez a a J d 

' · d l" · · · ö 't" ·· k H ez évekig i o-y tart a or nem cso a, kar és a gerincoszlop JObbol a 1 1.zmait er si. ~u · a „ 0 • ld 1 :B lé ferdül el. 
hoo- a baloldali izmok elsatnyulnak s a germcosz!op az er?sebb J<:?.b 0 a ~ izom
Az<::i~ddig felhozottakból világosan látjuk, miszerrnt a gerrncelferdulése~ l~gmkáb\ 
o-yeno-

0

eségből egyoldali munkásságból, görvély- és angolkóros _kórv~gyböl sz _rm~~knaé · k 0 0 
' - - · • d á .. ógyhatánya1 szu s gese . 

- Ezen bajok gyógykezeléséhez az orv?s1 t~ om ny osszes g?7 ét end szabályozása, 
Szakmánkban éppen oly fontos szerepet Játszik a belszerelés, mmt az r 
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az üde lég folytonos élvezete, a testegyenészi gépek, a villamozás és a gyógytestgyakor lat 
alkalmazása. 

Midőn gyógyintézetemet ezelőtt 15 évvel megnyitottam, nem tagadhatom, hogy az sok 
nehézséggel járt, mert midőn legjelesebb ügyfeleim előtt is azt nyilvánítám, hogy gyógy
hatányaink közé felveszem a gyógytestgyakorlatot is, azt felelték, hogy ezen potentiát saját 
gyakorlatukból nem ismerik. Azelőtt receptekhez voltunk szokva s a physikai hatányokat, 
a villamozást és a gyógytestgyakorlatot csak ujabb időben tanultuk ismerni. Nem csoda 
tehát, ha ebbP.li kezdeményezésem némi viqszatetszésre talált. · 

Azonban az idő megtanított, mikép csak a jól megfigyelt tapasztalásban rejlik a valódi 
igazság és ezen tapasz_talat engem arra vezetett, hogy a tisztelt szakosztály előtt ezennel 
kifejezzem abbeli óhajtásomat, vajha tisztelt ügyfeleim több sulyt- fektetnének a lokalisalt 
gyógytestgyakorlat átalános érvényesítésére. Ezen esetben képesítve volnának ügyfeleink 
szerte e hazában a szellemi müyelődés mellett egyszersmind a testnek kellő kifejlesztésére 
is felügyelni. A testnek ezen gyakorlása által az iskolában szokványos ülés egyoldali fog
lalkozás kár.os következménye teljesen meg fogna szüntettetni. Hogy ezen óhajtott célokat 
elérjük, szükséges volna baz::ínkban több orvost nálunk és a külföldön azon célból kiképez
tetni, hogy az élet- és bonctani elveken alapuló gyógytestgyakorlatot magukévá tegyék és 
azt államköltségen hazaszerte terjeszszék. 

Tapasztalásból mondhatjuk, hogy a tervnélküli testgy!l-korlatok és erőfeszí.tések, melyek 
igen hasonlítanak a kötéltáncoláshoz, az óhajtott célhoz semmiképen sem vezetnek. Főleg 
pedig óhajtandó volna, hogy a leánykák testi nevelés~re több gond fordítatnék, mint eddig. 
Sokan azt hiszik, hogy lovaglás, uszás·, vívás stb. által meg lehet szüntetni a gerincelfer
dülést. Ezek mind igen hatalmas erősítő hatányok, de ha már az elferdülési baj jelen van, 
azon többé nem képesek segíteni. - . 

Korunkban, mint fent érintők, valóban legtöbb elferdülési eset kerül ki a nőneveldék
ből, hova a gyermekek igen zsenge korban küldetnek, s az egyoldali munkának, a zárt leve
gőben történő folytonos ülésnek testi elferdülésökkel keservesen fi~etik meg az árát. 

Ujabban és legujabban is sajnosan kell megvallanunk, hogy az iskolák és a nőnevelő 
intézetek szolgáltatnak alkalmat arra, hogy a gyenge, fejletlen leányka elsatnyúl és a kevés 
mozgás következtében sápadtságba és gerincelferdülésbe esik. 

Már régebben, elsöbbi dolgozataimban kijelentettem, hogy a sok ülés és zárt levegő 
igen károsan hat a gyermek fejlődésére. Ennélfogva itt hangsúlyoznom kell, hogy a gyer
meknek a szabad mozgást, felváltva a tanulással, megtiltanunk nem lehet. Az is nagy hiba, 
hogy a gyermekeket korán küldik az iskolába, meg nem fdntolván azt, hogy a gyermek csak 
hét éves korában lehet iskolaképes, mert az agy csak ezen korban éri el kifejlődésének azon .. 
fokát, a melyre komolyabb dolgot is lehet bizni. 

Azon nem kell aggódni, hogy a gyermek későn kezdi a tanulást, mert a testi kifejlődés 
rendes körülmények között magával hozza a szellemi emelkedést. Részemről ezen eszméket 
már évek óta ismétlem, mindezekről tanuskodnak azon dolgozataim, melyeket részint önálló 
művekben, részint pedig a magyar prvosok és te.rmészetvizsgálók évkönyveiben közöltem. 

Sokat ártanak a divatos ruházatok, a melyek folytán a gyermek testéhez nem illő szük 
· öltözetekbe burkoltatjk s ennek következt~qen a geriné ferde állás,ba jön. 

A szülök azt hiszik, hogy ha egy derékővet készíttetnek a gyermeknek, az már a gerinc 
oldali elferdülésén segíteni fog, pedig a dolog egészen másképen áll, mert azon fö gyógy
hatanyok, melyek ezen bajokon segítenek, l~gkiválóbban a folytonos vizirányos fekvésben, 
a svéd gyógytestgyakorlatban, a reggeli és esteli hü.vös mosásokban és a Bühring-féle egye· 

L· nesítő ágy alkalmazásában rejlenek. 
Létrehozzák még a gerinc-oldali elferdülését az égetési sebek és az ezek folytán fellépő 

hegedések, a görnyedt apatikus _huzamos egyoldali fékvés azon sulyos betegs~gben, melyet' 
hagymáznak nevezünk. 
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Előidézője a gerincoldalgörnyének a gyakori szülés, a mely alkalmakkor a nők több
uyire hosszas ideig ferde, görnyedt helyzetben feküdvén, ezen elferdülést. könnyen megkap
ják. Voltak esetek gyógyintézeti gyakorlatunkban, a b.ol a gerinc-oldalgörnye ellen meg 
kellett elégednünk a Valerius-féle gerinc-irányzó géppel, mert koruknál fogva is nem akar
ták magukat az illetők alávetni a systeniatikus testegyenészi gyógykezelésnek s legnagyobb

.részt mint járó betegek látogatták győgyintézetünket. 
. A gerincoÍdalgörnye keletkezésének több neméről szóltunk értekezésünk folyam·án. _ 

Annyi bizonyos, mit az alább köv_etkezö adatok támo.gatására itt ismételnünk kell, hogy az 
egyoldali munkásság, kivált ha huzamosabb ideig tart, képes előidézni a gerincoldalgörnyét, 
mert a jobb kar, a mely folytor:ios · működésben van, a jobb oldali izmokat erőteljesebb mű
ködésre ösztönzi, ezen működés mellett a törzsnek baloldali izmai tétlenségben maradnak. 
Fődolog e tekintetben a testnek rendszeres fejlesztésére ügyélni; a melyhez, mint fennt 
érintők, a gyógytestgyakorlat tart_ozik. 

Igen könnyü dolog a gerincnek ezen elferdüléseit vattával elfedni )a vil:lg szemei előtt, 
de ezen titkos szer célhoz nem vezet. Ott, hol izomgyengeség van jelen, a melynek követ
keztében gerincol~algörnye létrejött, ismételve mondjuk, hatányosabb 'gyógyszereink közé 
tartozik: a helybelitett gyógytestgyakorlat, a mely · ::i.z egyes elgyengült izmokat erősíti, 
gyarapítja. Az általános, vagy úgynevezett paedagogiai gymnastika az összes izmok fejlesz
tésére vonatkozik, s a ml. specialis esetünkre nem alkalmazható. A mi célunk az elgyengült · 
testrészeket ' és egyes végtagokat meghatározott és ügyesen megfigyelt llocalisalt mozgások 
által erősítő gyógykezelés alá v~nni. Ideje volna, hogy a.z orvosi gyógytestgyakorlatnak 
élettani elveken alapuló lényegét végre valahára behatóbban tanulmányozzák. Az általános, 
ugynévezett paedagogiai testgyakorlat a gyógytestgyakorlatot soha sem hE'lyettesít.heti, de 
sőt az elferdülési bajoknál káros hatást eszközöl. Az erőteljes, jó sült hús igen pompás
tápláló étek az egészséges ember számára, hanem a lázban szenvedőnek méreg gyanánt 

· szolgál. · 
Az oly gyakran előjövő jobboldali gerincoldalgörnyének okairól, mint megjegyzők, a 

vélemények különbözők. A legtöbb gerincelferdülés - ismételjük - jobboldali_ irányban 
történik, mert a jobb karnak gyak:r.abbi használat.a folytán ezen oldali izmok sokkal erő- . 
sebbek, mint a baloldaliak. A legtöbb szülő azt hiszi, hogy az ilyen bántalmak és elferdü
lések,; idő folytán maguktól is megszünnek és a,Z illető 'beteget ideje korán célsz.erü gyógy
kezelés alá nem adják. A baj elhanyagoltatik, minek következm~nye igen szontoru. 

. Mint fennt emJítők, igen gyakran oka a geri;ncoldalgörnyének az ,egyik vagy a m~sik 
alvégtagnak rövidültebb és kevésbé fejlődött állapota, melynek következtében létreJö a 
·gerincoldalgörnye, ugy. azon ban„ hogy az elsődleges elferdülés az ágyéktájon jön létre. Ily 
esetben a medence vizirányos helyzetét csak magasabb topántalppal és sarkkal lehet esz
közölni. 

A gerincoszlop elferdüléseit igen nehéz. helyrehozni, különösen akkor, mi~őn ezen 
bántalmak magasabb fokra hágtak. Azonban, ha a szülök értelmesek, okosak és Jóakarók, 
ezen bajok kifejlődését köm;iyen megelőzhetik, mi egyszersmind szent köte~ességük is. Ehez
nem kell egyéb, mint a fenntmondott károsan beható okokat megszüntetm és a hüvös mo
sá.Sokat, üde léget, homokfürdöt, tápláló étkezést, s ha szükséges, a görvély- és a:r:golkór 
ellen belsőleg vasas készítményeket, vilanysavas meszet és keserföldet alkalmazm. Nem 
lehet hallgatással mellőznünk, azon igen ajánlatos ~yakor lati eljárást, ho~y a ~zülék, a 
rokonok és a házi orvosok az illető gyermekek germcoszlopát gyakran vizsgálJák .meg 
mindaddig, míg teljesen ki nem fejlődtek vala és azonnal, mihelyt az elferdülésnek legkisebb 
nyomát észlelik, szakértő orvoshoz folyamodjanak. 
, A gerincoszlop elferdüléseinek több nemei, ugymint: az oldalgörnye, a ger~ncpúp, a 
madármell 'és az előgörnye sokszqr oly magas fokra vergődhetnek, hogy a vérker;~gést és 

Magyar O.rvo'sok és Természetvizsg. Mul)kálatai. 
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ennek folytá11 a táplálkozást ~k dál ák '. . illető zsigerek helyükben k lá'ta y~zzk.' mn~thogy az elfer~ült cso_ntos részek által az 

A 
. or ozva es imozd1tva vannak 

germcoszlop ezen elford""lé . á k. . . 
gyógyhatá.nynak együttes alkalr:az~:1;v:~~~h~ s;~~;:~i.szorgalommal és minden elismert 

Here visszérdag okai. 
Elöadta HAMARY DÁNIEL tr. honvéd dandárorvos. 

leg d~!~~~:r:a~gt;ra~o~védség ~{ életre ébred~, azóta mint zászlóalji ezredorvos s folen

sokat u:eg~gyelni, a vé~k';;':0~:;,~t~kv~;~;,;-;;~~~~l~i~galka(:'~v~Í. a férfi testi fogyatkozá. 

mem~t se~~rf~~~:!~::s~\ kozt l~gmkább a hereyisszérdag gyakorisága ragadta meg figyel
e bántalom ab 1 dóo .a nemfJegyeztem fel, bizton állíthatom, hogy tulnyomó számmal 

a on zsmoron ordul elö. 
mán~:l~:gnli~zor á!tt~m, ~indann;yiszor oka felől tanakodtam magamban s az.eddigi tudo-

h . . apo ~o r utan m~g IS nyugodtam abban, hogy e bántalom 1eguto1 só oka 
mec Dmka_ié a m:n~yiben a vér~1sszafolyása a here visszerekböl akadályozva van . 
_ E \m1. rt m g~s ~- b.aloldalo~ túlnyomólag gyakoribb)nint a jobb oldalon? . 
balolclalie~~~~~~;n~otunödése.m is némi. meg?yu~tatót- talált_ azo~ bonctani állapotában a 
fol ó .. t k , '. gy az leJe?b van mmt a JObb s az ondózsmor is, valamint a körülötte 
háfrál~a~~~a~· e~a:~~~zc:ek?e~ /s; /érö~ön hosszab.J:> ?tat kénytelen tenni, mely akadály 

D · fi . t é vissz 1 0 yásár a, pangást, tagnlatot, szóval sérvet támasztanak 
u e ezen eJ eget s nem egészen elégít kii Mert. hiszen a jobboldali here visszéren i~ 
s!~:~:~o~o~ v:f[ o~~~ tákmaszthatják s támasztják is a sérvet, csakhogy aránylag keve-· 

. , . e m .1 i t e v e s eb b s z e r? ez volna megfejtendö. 
sérv ~:i~~k ~ehány l~1tlin_öségét az. orvos tannak, mint nyilatkoznak át a 1 á b a n a visszér. 

k . 
1
nezve, az ? ny,1latkozata1kból valószínüleg- kiderül a visszértágulat k ü 1 ön ö 

0 a is, me Y a herev1sszertágulatra nézve is áll. . · s 
. H Y r t 1, a világhirü bonc tudós azt mondJ. a: beteges t·í o·u1a' sok oly · kb 
· gyakran ··· k l" 1 kb " <·o v1sszere en 

1 
JO~n,e \ 0 , me ye -~n a véros~lop oldalny_omása nagy, s á körület nyomása által 

bo~~~k~nZn. ~~~~~/ teh~t a fo~:°~ekvö visszerekben, melyekben a vér sulyja ellen foly s a 
érfalnak bizonyos ~~ly~:tv:gryov1d~k,beén; lezek vbabgy egys~~r~i zacskónemü tá.gulásai a vissz-
A . ' a VISSZ r 10ssza vagy rov1debb részét tá d

0

ák 

ne~~~!iy:~s:ét~~~á~~:kó~~~!~~á::git~~rt~me~i ttalá~ vá
6
ltaákozó h~lyze~~ :; á~bil{:~f~ük-

l dá . · 
1 

, . .. ne , mm a v1ssz r tellem falai. Mmthog 
a ~' a v1sszere r elet1 osszehuzódásának épen · ugy ·irt. mi t , ··t k ,. k Y a gyu-

hatm, hogy a visszértáO' lá k 1 b á á e ' n az u ere eme ' nern csodál
indokát bennök kereshet~~k ~o .. 'i..o ut n t _ma dnak, a nélkül, hogy a gyuladás egyedüli 

Has~nló értelemben szól B 111 r o ~ h is a méltán n~gy hirü sebész. , 
A v1sszértágul' t · t · é hogy ez akadályna:~e~e~~-n't~· is ~ v 1 r rend~s visszafolyásának akadályoz~ísa okozza, csak-

akadály, akkor vizenyöt er~~mo:~ye:. assankmt. kell származni, mert ha rögtön támad az 

Hajlamot is említ még pedig egyén· é ·· ··11··t b ·1 ~ alkalmi okokn k t 1 · d 'f · ' 1 s oro r 0 t aJ amot s e hajlam mellett szereplö 
~ a u aJ om ~a a v1sszertágulatok nagy részét. 
, Bonctani gondos vizsgálatok kétségtelenül bizon ít · ák ho · · · 
atalában megvastagodtak a mennyiben -köt .. t á y ~ ' . gy a . kitágult v1sszérfalak , . szove sz rmazott az izomseJtek közé, mely sejtek, 

I 
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legalább a .mint az eddigi tapasztaláso~ után mondhatjuk, nem látszanak sem gyarapodva, 
sem szaporodva, miért is a vér mozdítására már ekkép elégtelenek. 

Ha majd a szövettan kellő világot nyujt e téren, melyen most még homáiyban vagyunk, 
tán sikerülend a visszértágulások távolabbi, mondhatnók első okaira rátalálnunk. 

Ni m e y e r a kit ünő symptomatolog és dignosta á visszértágulatokra nézve, miután 
kimondja ő is átalában, hogy a vérkeringési zavarok, akadályok a legközelebbi okok s 
némi adatokat hord fel, ~ végre azt nyilvánítja, hogy „a betegség származását és oktanát, 
illetö~~g még némileg homá1yban vagyunk." . 

Osszevonva e három nagy elme nyilatko~atát a visszértágulások okaira· nézve, át a 1 á-
h a n annyi derül ki, hogy részint egyéni, részirit öröklött hajlam a fő ok, mely mellett az 
alkalmi okok jelentékeny szerepet visznek, majd vértorlódást, majd lobot hozván létre kisebb 

nagyobb n,iértékben. 
A vértorlódás pedig, vagy a lob, leginkább oly visszerekben hagyja káros nyomait, 

melyekben a véröszlop oldalmozgása nagy s nincs· e1lentámasz, ilyenek továbbá azon vi_ssz
erek, melyekben a vér sulyja ellen foly, ilyenek. a hosszu visszerek is. 

Ez átalánosságokat a b a 1ol·da1 i h e r e·v is szer e k re alkalma~ván, azo~nal kiderül 
azoknak tulnyomó számban való kóros elváltozása, kitágulása a jobbfélí herevissszerek 
mellett. Ugyanis, a baloldali herezsinor jóval hossiabb, mint a jobbféli, hoszabbak tehát 
visszerei is, s ezek véroszlopának oldalmozgásai is e szerint számosabbak, melyeket nem 
ellensulyozza a környezet, és még a mi nyom a latban, az, hogy a balmellékhere mindig 
nagyobb - - legalább én mindig úgy tapasztaltam - mint a jobboldali, az ezt körülkanyargó 
visszereknek is természetesen hosszabb utat kell. tenni, s a hosszabb utakon mindig hama
rabb támadhat, támad is akadály, mint a rövidebb uton, s így mielőtt - visszafelé folyva 
- belsö ondóvisszérré egyesülnének, az ugynevezett balherefonatot vagy vástfonatot -
plexus pampiniformis sinister _.::_ ké_pzik, melyen támadnak gyakrabban a kérdéses visszér
daganatok, melyek herevisszértágulat, herevisszérsérv, ondózsinor visszérsérv, edénysérv, 
varicocele, Aderbruch stb. alatt fordulnak eló. 

Hogy ez a bántalom, kivált ha igen kifejlett - mit gyógyítani nem is lehet sikeresen 
ez idöszerint - alkalmatlanná teszi az ifjút a katonáskodásra, kiki tudja. 

Elefántbőr (Elephantiasis A1·abum) női iva1·1·észen. 
Elöadta PO~R IMRE tr., egyetemi rk. tanár. 

Ha az emberi bőr valamely részén a nyirk-érlob (orbánc) időszaki rohamokban ismét
lödik, s ha e rohamos nyirk-érlobok izzadmánya (eloszlás vagy genyedés helyett) folyvást 
ujabb meg ujabb kötszövetté szervül: a bőrnek e kötszöveti tultengése képezi amaz idült 
bőrbetegséget, melyet .e lefántbörnek (clephant_iasis) hívunk. Minthogy pedig a XIII. -
század a,rab írói, Serapion, Abulkasis, Avicenna stb. tettek elöször említést ezen, az egyes 
te.strészeken, kivált az alszáron, szövettúltengésben nyilvánuló „elephantiasis felől, - mig 
a görög irók, Lukretius, Aretaeus, Galen stb. a p ok 1 o s s á g o t (lepra, , Aussatz, spedals
khed) vagyis azon alkati tájkórt jelezték „elephantiasis" névvel, mely az egész testnek 
nemcsak börén, hanem nyákhártyáin is foltos, göcsös, fokélyedő képletei - mi több, a belső 
szervekben szétmálló kórtermékei - által pusztít: azért a szükséges elkülönzés miatt lett 
az arabok által leírt elefántbör „elephantiasis Arabum"-nak, - a görögök által leírt s az 
elébbitöl lényegesen különböző poklosság (lepra) pedig „elephantiasis Graecorum"-nak 
elnevezve. · _ 

Az elefántbőrröl Herkules fürdőben szólani ·azért tartottam helyesnek és időszerűnek. 
mert jelenleg a női ivarszervek elefántbőre egy élö esetének vagyok birtokában (a pestv~í.roR1 

. ~l* 

J 

.' 

·. 



• 
164 

" ' 

közos kórházban)., mely tudomásomra az első megfigyelt eset nemcsak: hazánkban hane·m 
az egész ~onatchiában *;. továbbá mert tudtam, hogy tt. ~gyfeleim közüi számos~n szán
dék~z~ak ::mn~ Konst~ntmápolyba, a göröghon.i szigetekre, tán Egyptomba s Ázsianyugoti 
part3aira is k1ránd~m ,. hol nemcsak az elefántbőrnek --J;öbb és kifejle~tebb példányaival . 
fognak találkozhatm, mmt Magyarországban1 - hanem az elephant.iasis Graecorum"-ot 
is, mely nálunk éppen nem fejlődik, Göröghon szigetein (Cyp~us) s Ázsia nyugoti partjain 
fogják találhatni. . 

. A pestvárosi közös kórházban az 1861-1872-ig terjedő tizenkét év alatt a kórháznak 
mrntegy 145 ezer betege között az „elephantiasis Arabum"-nak csupán tízen.öt esetét láttam 
s e tizenöt közül tizennégy az alszáron s lábfejen jelenkezett; csupán egyetlen esetben lát
tam e kórt női ivar.szerveken elöfo.rdulni. Ez azon eset, melyről kiválólag szólni akarok. 

Kórrajz. 

Z. Antonia 30 éves hajadon. 1867. april 19-én orbáncos hüvelylobbal, s 
heveny h u gy cső ·K a~ k óv a 1 Jött be a pestvárosi közös kór ház III. orvosi osztályára; 
ekkor a betegnek nappali csekély láza(+ 370 C. 90 érverés) mellett jobb szemérem
ajkai szokatlanul m egd aga dv a, ny i r k é rl o b os ak voltak ; jobb lágyéka fájdalmasan 
beszürödve, hószáma egy év óta elrekedve, bőre sárgásbarna, bélcsorvája s idült lépdagja 
volt. A lobellenes helyi eljárásra, kivált az ecetsavas ólomoldat beföcskendésére a jobb sze
méremajkak és hüvely orbáncos lobja nappalonkint szemlátomást engedett ugyan, de 
ugyanaz hönagyobbodás ( + 38,3 e., 106 érverés) ,mellett nyolc napon át éjjelenkint ismét
lődve megújult. A hüvelynek, jobb szemérem-ajkaknak és jt>bb lágyékmirigyeknek ezen , 
sz a bányos l ázro h am okb án ismétlődő orbánca gyomorcsorva, lépd ag és 
bör-barnag (melanosis) jelenl étébe~ azt látszott jelezni, hogy betegünkben a hüvely s 

. jobb szeméremajkak orbáncos lobja stb. v á 1 tó lázz a l van szövődve . Kinalt adtam be, 
naponkint 10-12 szemert sziksóval, s ötödnapra 10.egszünt a láz, s az ivarszervek lobhe
venyessége is; de a lobos részek duzzadtsága s vizenyős besziiremkedettséae maradt állan
dóan vissza. - Ez volt, mit Z. Antonián kórházba fölvétetése első napj~iban észleltem. 
Mielébb e kórrajzban tovább mennénk, lássuk a kórelőzményt, melyet Köp ( tr. kórházi 
segédorvosom állított össze. · 

Z. A. hajadon, rkath., született 1837-ben Pestmegye Apostag nevü duna-melletti hely
ségében; születése helyét még gyermeksége első éveiben hagyván el, Kiskör<;>sön, szintén 
Pestmegye róna vidékén növekedett fel. Csecsemő korában sikerrel volt védhimlővel beojtva; 
gyermekkorában a kanyarót állotta ki; hideg 1e1 és be n gyakran szenvedett., egy ízben 
több héten át folyvást. - Atyja 1859-ben ismeretlen bajban hirtelen halt·el; anyja s három 
t estvére maig élnek, s hideglelésen ki vül egyik sem .szenvedett egyéb bet egségben. -
Z. A.-nak hószáma 14 éves korában (1851.), IGskőrösön mutatkozott első ízben, mely alka
lommal ivarsz e rvei gyuladtak meg (nyirk-érlob első ízben); s minthogy e 
gyu1adást otthon sem házi, sem orvosi szerekkel eloszlatni nElrn bírták, szülei Pestre hozták 
fel öt, hol orvosi kezelés ~ellett a még hét hétig tartó ivarszervi lobjából annyira felépült, 
hogy hószáma ujra megindult, és hat éven át szabályosan j elenkezett. 

Husz éves korában (1857.) utazás közben rmeghütvén magát, nemcsak hószáma lett 
zavart és fájdalmas., hanem mind a két al~zára meggyuladt (nyirk-érlob 'másod izben), 
s e gy~ladás orvosi kezelés mellett hat hónap alatt annyira javult, hogy betegünk mínden 
to;ább1 hószáma közben kilenc éven át alszár-csontjaiban mindannyiszor nyomó és feszülő 
fájdalmat és hőséget érzett; huszonkilencedik korévében pedig ( 1866.) Z. A. hószáma tel-

. . "*. H ebra tnr. legujabban kiadott ~unk.ájában. az „Elep~antiasis g~nitalium: scroti, penis, labiorum pudend. clito
nd1s c11:ket tárgya!ván, ekkép szól: „W1r konnen m der Schilderung d1eser Form getrost den Worten Pruners (Die 
Krankheiten des Ori~nts. Erlang~n 1847. pag. 3~7.) folgen, der BO wie Reyer, Rigler, eine grössere Zahl solcher Falle 
beobachtet ha.t, a ls w1; selbst; da m den europaeischen L~ndern die Elephantiasia genitalium nur in sporadischen Fallen 
angetroffen w1rd." (V1rchow Handbuch d. spec. P atholog1e u. Ther. III. B. II. p. 108). 
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jese11 elmaradt. A következő év~en, mint kezdetben emlÍtém, o r bán e o s h ü v e 1y1 o b
b a 1 (ny i r k-é:d o b harmad ízben) stb. jött a kórházba. Lássuk most e kórnak lefolyását, 

· amint az a kórházban j el~nkezett„ . . . . . 
. 1867. april 19 -- 30-ig Z. A. betegsége volt: nyirkmirigylob a Jobb lágyékban, ny1rk

érlob ajobb szemérem-ajkakban, o~bá_ricos hüvelylob hugycső- é~ hüvely-kankóval, bélcsor~a, 
lépdag- és barnaggal, meg naponkmh lázrohamokkal. A ~ely1leg lobelle~~s, belsőleg laz
ellenes' gyógykezelés mellett májushó elején a lázas ny1rk-érlob megszunt ugyan, de a 
1 0 b 0 s rész e k duzzadt s ág a é s v i z e ny ős be s z ü re m. k e det t s ég~ ~-ar~.dt 
vissza a hugycsö- és hüvely-kank.óva.l együtt~. mely utóbbiak ellen rész~nt ontott 
cuprum sulfurikum aluminatum-ot, részmt timsó befocskendéseket alkalmaz.~unk, melyek 
1867. május-septemberig) hónaponként mygszünt~tték _ugyan a hugycsö és huvely t~kárát, 
de mivel a hószáma-rekedt betegnek orbáncos lobJa a Jobb lágyék- és szemérem·aJkakon 
hónaponként egy izben kisebb-nagyobb fokban, csekélyebb magas~bb lázrohamokkal ~eg
megújult: annak hugycső- és hüvely-kankója (bl~norrhoea vene.rica urethrae et. vagm.ae) 
i d ü 1 t ta kár (hl. insons chronica) alakjáb~n áll~n?óvá vált; a JO~b szemérem-aJka~ vize~ 
nyős duzzadtsága nőttön-nőtt s terjedett ·mmden iranyban a gátra is egész a végbélig; ~1 
alatt a csikló és hugycsö táján, nemkülönben a gáton és végbél ·.körül fü~ölyalaku -sz~mol
csös kinövések (szövet-tultengések) támadtak, melyeket több 1zben m~Jd olló~al, k esse~ 
majd étető szerekkel (pasta Vienensis) távolítottam el· ezek azonban UJabb nyirk-érlobo 
alkalmával ismét kisarjadtak. · . . . 

1. Ábra, mutatja a beteg külivarszerveit 1867. dec. végén, a gáttáji tultengések lemetszése utan, RaJCsics t.r.-tól. 
1. Ábra. 

' 111111 . . ' 
1867. oct.-dec. hónapok elején (az elreke<ltJ.hószám helyett) nagyobh-fo.ku · lazr~~~i 

k ( ' 1 38 60 C 110 érv · este 40 50 C. 130 érv.) lepték meg a beteget; a JObb lág) mo regge · ·' ' . . é · k é h „ l nem 
. nyirkinirigyek ~jobb szeméren ajkak, csikló, a baloldah kis sze~ {~rr;-a~a k't s. ~;eilifelé ~ 

különben a gáttáj a végbélig orbáncosan gyuladtak meg; a ny~r · r o 1 erJe . 1\. 
hastájra a köldökig, hátul a, keresztt.ájra, lefelé a jobb ülepre és JO.bb c?.m~ra ~e;~mp~r~~b;s 
láz esti rohamokban súlyosbodott' reggel engedett vagy meg ;s szunt '.~ ~nat miatt 
részeken élénk fájdalmat és ége~t ~rzett; részint e fájdalom, részmt a feszult dag 
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a heveny lob állapotában a hüvely bensejét vizsgálni ·nem lehetett. - A vizelés fájdalmas 
a hugy lobos természetü volt, ennek fajsulya 1030., vegyhatása erős savi volt, sok hugyanyt: 
h~~?'savas és kénsavas sókat tartalmazott, de halvagoknu nyomát alig találtam benne; a 
kihult h.~gy s.ok h.ug~savas sóüledéket hagyott hátra. 

~ z o.: e~ t ~ni v i zs g á 1 a t. A gátt.ájról általam a lob lecsillapodása után lemetszett 
szemo~c~~s krnovések szám~ négy, nagyságra mogyorónyi-diónyiak, dudorzatosak voltak, 
alapszmok .~árgásfehér, tap1~tatuk keményded, metsz .. fö}szinöknek szélei csipkézettek, finom 
h~rtyaszeru képlettel, mely itt.ott 4-5-ször annyira vastágodott, határoltak. A metSzföl
szm egyenletes, s~rg~sfehér, finom faalaku hálózatot mutat, mely a külfölszin - illetőleg 
a dudorok felé, mmdmkább elmosódik. 

A kinövésekböl különféle irányban vett górcsöi metszetek azt mutatták hogy azok 
~őt.?~.egét kötsz övet i s r~ganyos rostok hálózata alkotja (alább rajzban 
is kozlom). A ruga.nyos rostok kote~ekben futnak különféle irányban, ugy, hogy egy met-
3zeten ~gyesek h~sz- mások ez utóbbiak közeiben harántmetszetben szemlélh etők; e ruga
nyos kotegek az irha rendes r.ost-kötegeitől itt csak azáltal különböznek, hogy e kinövések
b~n ~okkal vastagabbak, eszerrnttulképlett (hyperplastikus) állapotban vannak. A kötegek 
kozti tereke.t szemcsés protoplasma tölti ki, melynek rovására nőnek e kötegek. E ruganyos 
r~.st~k végeik fe!é finom hálózatokat képeznek a kötsz ö-v e t rostjaival együtt, melyek 
koze~ben s?k nyirk-teste?s fo~lal helyet. A nyirk-utak a kötegek körül s a szövet-hézagok
b~~. igen kitágultak s ny1~kseJte~hez hasonló gömbölyded szemcsés sejtekkel vannak sürüen 
~1.~oltve. A ".'.ére?.ények igen kitágultak s falazataik mint valamely telcangiektatikus 
sZ?vetnél, a kotszovet-határral össze vannak olvadva. A felduzzadó kötszövet nem egyéb 
~mt a bőr irha-réteg~, elemeibe~ m.~gnagyobbqdva. - J:.. felhám, mely a -réteget takarja: 
igen v.ékony, .~~~k a kisebb szcmolcsok~él, hol még annyira szét nincs tolva, bír vastagabb 
átméröv~l; kulonben oly sze~~~zetü, mmt a bőré rendes állapotban, kivéve a nyákrétegct, 
mely az irha feltolakodó s knlonféle nagys~\got elért szemölcsei miatt különféleképp véko
nyodot.t vagy vastagodott meg s nagyobbfoku száruhodást mutat. 

„ Mmdeze~ adatok nyo:rián a gáttájról lemetszett kicsucsorodások nern egyebek, mint a 
hornek oly t u 1 teng és e i, melyek gyakran sze~ölcsös ~ülemet öltenek magukra, de mi 
sokkal lényegesebb, m~lye~.nél :1z ed~nyek és nyITk-utak igen kitágulnak, s melyek képesek 
m~gukb~n nagymenny1ségu nyirk-se.Jtet termelni. Nevezetes még hogy itt éppen a felhám
seJt~ket Jellegzö „tüskés, fogas sejtek" (Riffzellen) találtattak a f~lhámban mely sejtfogak 
a SeJtek szoros összetartására szolgálnak. ' 

„ A 1 á z rohamos o r.? á n c na k havon kint visszatérü (hószámhelyettes) ismétlődésé
bol s abból,-hogy a megszunt lobláz-rohamok után az orbáncnak kórterméke akár fölsziv6-
d~s, akár gen7edé~. által. el n~m oszlott, de leginkább a dagadt ivarszerveknek szövettanilag 
kim~tatott k o tsz o veti t u 1kép1ésébő1 (hyperplasia) a z. Antonián kór d · fi . _ 
l 's k'· b p ·1xd··tt b" d b é 1. . o a1 meg gye e oz en 1eJ v o .or ag an s nnövésekben _az ugynevezett e 1 e fán tb őr ( ele hantiasis 
Arabum) betegségre ismertem. p 

· ~ bőrkórászoknak ~lkalma volt eddig az elefánt.bőrnek lázrohamos orbáncfolyamat 
áltah tá~dását a. lábfeje~, ~lszáron, combon, sőt a makktyün is megfigyelni; de a herebo
rékon, kivált .Pedig a nfü ivarszerveken szakembernek orbáncos kifejlődést mecrfigyelni 
ezelőtt nem sikeri.i.~t. „Wahrend ~i~ selbst (igy beszéltetik Hebra és Kohn °tanárok 
P.runer-t) noch bei de7 Elepha-?tias1§! der Vorhaut den Rothlaufprocess deutlich bei der 
Bildung beo?ach.teten, 1st. uns dies am Hodens~cke nie gelungen. Freilich sieht man derlei 
Kranke gewohn~1ch erst. m spateren Perioden: jedoch habe.n uns dieselben stets auf die 
Frage um d~rle~ Er.sc~ei~ungen mit „Nein" geantwortet. Die Krankheit beginnt ám Hoden
sacke, so weit w1r s1~.m ~hren Anfangen ergründen konnten, mit einem harten Kerne 
unter der H~ut, gewohnhch am .Grunde der linken Seite des Hodensackes. In demselben 
Grade, als d1~ser Kern an A1:1sdehnung na.ch, allen Richtungen hin gewinnt, verdickt nnd 
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·verhartet sich die bedeckend.e Haut und békömmt ein gefurchtes, rinnenartiges, runzeliges 
und drusiges Ansehe~" etc. (Hebra: Virchow's Handbuch d. speciell. Pathol. u. Therapie 
III. B. 2. Theil, p. 108). A női ivarszervek elefántbörének kifejlődését még sűrűbb homály 
födte; Z. Antonia kóresete tehát az elsq, mely' nem (mint Prunner s utána Hebra s 
Kohn a borék-elefántbőrről gondolják s állítják) kemény magból, hanem éppenugy, inint a 
lábfej, a1szár stb. elefái;itbőre, - szintén orbán-folyamattal fejlődik. 

Térjünk vissza a kórrajzra. · . 
· Az elefántbőr-bete·g Z. Antoniát 1868. januar 7-én ujra lázrohamos orbánc támadtá 
meg, ez alkalommal tizenkettedszer (először t. i. 14 éves korában ivarszervein egy izben; 
aztán 20 éves korában két alszárán egy ízben; 30 éves korában ismét és mindannyiszor 
ivarszervein mintegy kilenc ízben). Ugyanis január 7-ikén este két órai hidegrázás 
után. forróság fogta el a betegnek egész testét, hónali hőmérséke a forroság kezdetén 
38,7° e., érlökése percenként 106 volt; testhősége éjfélig emelkedett, reggel 37,5° e., 
érverése 92-re szállott alá. E közben ivarszervei az · égés és feszülés fájdalmas érzése 
mellett kezdtek meglobosodni. Január 8. 9. és 10-én stenkint mind a lázrohamok növe-

. kedve (reggel 38,00- e. 100 érver., este 39,9° e. 120 érver.) ismétlődtek' mind az ivar
szervi gyuladás fokozó<Jva terjedett. A jobb lágyékon a már elébb beszü~emkedett 
nyirkmirigyek az ezeket fedő bőrrel és kötszövettel együtt meglobosodtak, s e lob 
rózsaszínű vörössége csak nem az egész alhasra elterjedt; a jobb szemérem-ajkak, csikló és 

_bal kis szemérem-ajak lobja a bal nagy szemérem-ajakra s a gáttájra, a hüvely lobja 
pedig magára a méhre is látszott átterjedni, mert az alhasnak nyomására a beteg a kiüri
tett hugyhólyag táján toinpa fájdalmat érzett. Hószáma tizenkilenc hó óta nem jelenkezett 
Minthogy a beteg loblázának rohamai mindannyiszor hidegrázással kezdődtek, estén.kint 
ugyanazon órában ismétlődtek, s reggel eleinte teljes láz-szünettel végződtek: továbbá 
mivel a betegnek hasa a lázrohamok előtt és alatt szokatlanul feszült, gyomort~ja és rásztjai, 
kivált a bal, kidülledtek, mája a· mellkas jobb bordaszélén egy hüvelyknyire, mozgatag 
lépe a mellkas ötödik -bal bordájától le a köldökig és a bal Jágyéktájig volt megnagyob
bodva, idült gyomor- és bélhyrutja, s bőre egész testén zöldbe játszó s~rgásbar-?a volt: az 
imént felhozott tünetek alapján Z. Antoniába11 í d ült p o sl áz a t (febris ~alar1ca) láttam 
hósz.ám-rek edéssel (amenorrhoea) s az ivarszervi elefá.ntbörrel. szövődve. 
Ez okból mig helyileg az orbáncos ivarszervekre lobellenesen a hideg- és _Jégborogatást, 
Goulard-vizzel való kötözést· és hüvely-föcsk:endést . alkalmaztam, - addig a szabányos 
rohamokban ismétlődő s majd félbephagyó, majd alábbhagyó lázrohamok ellen 14 ~apon 

. át kinal t rheummal (mindegyikből kétoránként három szemert) adta~ be dél előtt és 
~tán az alábbhagyás óráiban. E helyi és átalános ~zereléss.el az~ értem el, ho~J a betegnek 
ivarszervi gyuladása, - .mely 14 éves korában mmtégy t1zheti gyógykezelest, h~sz éves 
korában (az alszárak or'l?ánca) hathavi gyógykezelést igényelt, hogy elveszítse acut Jellegét, 
- most ugyanazon 1ob 2-:-3 hét lefolyása alatt szünt meg; azt ~1:tem továbbá .el, ho&'y 
Z. A.-nak ivarszervi orbáncos Jázrohamai ezentul nem hónaponkmt (az elrekedt hószám 
helyett), hanem gyérebben jelenkeztek. Kilencven szemernyi kinal bevevése után.a láztalan 
beteg utó-gyógyítása_. budai keserüvizben felo.ldott mirenysa':as hamany- vag~ s~ikenyéle~
ből (kali v. natrum arsenosum) állott; ugyams a bet~g ~gy itce bud~1 keseruvi:f!ben majd 
4.0-50 csöpp Fowler-oldatot majd 1/4 rész szemernyi mirenysavas szikenyéleget eresztvén 
fel, ebből naponkint kéts~er, 't. i. reggel és este négy-négy étkanáln~it ivott ~e~. E szer~l~s 
mellett Z. A .. tavaszig hószám-rekedése mellett is ment maradt az ivarszervi UJabb lobk1to
r~stől, - de külsö ivarszervei, nevezetesen a kis és nagy szeméremajkak, ,csikló, f~ndomb, 
jobb lágyék, a gáttáj, végbél"környék a lob eloszlása után is állandóan ~e~enyded, vizenyős, 
tészta tapintata, ér.des, . sze1Ilölcsös, redőkbe nem szedhető, s az also retegekhez odanőtt 
bőrdaganatot mutattak. A hüvely pedig a hugycsötöl s bemenettől kezdve befelé másfél 
hüvelyknyire, főleg a caruncula myrtiformis helyén, mindenütt a nyákhártyának 8 az ez 

•. 



' -

.,_ 
,' 

't 
l ·, ·. 

168 · 

• 
alatti kötszövetnek (szintugy mint kivül ,az irhának) keményded, vizenyős, redőbe nem 
szedhető, szemölcsös kinövéseit és daganatait mutatta, melyek a lobfolyamat alatt a hüvely 
nyílását elzárva tartották. - A_lobláz utáni gyógykezelés bensőleg: budai keserüvizben, 
feloldott mireny volt, - külsőleg: az elefántbőrös ivarszervi tultengéseket 3-8 napon
kint iblany-léloldattal ecseteltettem be; a hüvely tultengett, kinövéses üregét ólomvizzel 
föcskendeztettem. · 

Február és mártius hóban nem tört ki az ivarszervi orbáncos lob. Azonban aprilhó 
3"-ikán, a tavasz nyiltával,· rázó hidegleléssel ismét kiujult Z. A.-nak ivarszervi orbáncos 
lobja. Az éji lázrohamok april 3. és 4-ikén nappal teljesen félbenhagyók - 5. 6. és 7-ikén 
alábbhagyók, - 8. 9. és 10-ikén ismét félbenhagyók voltak. A lázas lobnak negyedik napján 
(apr. 6.), midőn a lobláz tetőfokát érte el, a testnek hónali hőmérséke nappal 38,4° e., érv. 
108; este 4013°, érv. 126 volt. A láz alatt már elébb is keményded ~s .dagadt nagy szemé
remajkako~ apró nyirk-tályogok fejlődtek s fakadoztak fel; melyekből nyirknek látszó 
genyes viz ömölvén ki, a lobláz szünetével behegedtek s a nagy szeméremajkak érdes föl
szinét göröngyössé s barnábbá tették. - A heveny lob-folyamat alatt a kinalt nagy adag
ban, a lob után mirenyt keserüvizben folytattuk. --:- Az ivarszervek gyuladása szünetelt 
május .... october hónapok alatt. 

Nov. 16-án kezdődött az ivarszervi orbáncnak ujabb kitörése, melyhez egyszersmind 
mé hlo b (metritis), vég bél-vérzés és a kinöv~sek által elzáródott hugycsőből h u gy_r e
kedés járult. Nov. 20-án a lob tetőfokán a reggeli hömérsék 38,9° C., érv. 104, - az esti 
41,2°, érv. 136 volt. Nadályok, jeges borogatás, digita~is, hugycsapolás stb . . a_lkalmazása · 
mellett a szöveményes lob tizenöt nap alatt sikerrel végződött. Utána a beteg a mirenyt 
folytatta keserüvizben. . 

1869-ik év tavaszán tizenötször ismétlődött Z. A. ivarszervi lobláza a rohamos orbánc
nak fönebb jelzett, de alábbhagyó tüneteivel. A lobláz tetőfokán a nappali hömérsék 3,7,8° 
C., érv. 98; az esti 39,l o C., érv. llO. A szokott lob- és lázellenes gyógymód mellett ezen 
kitörés tiz nap alatt ama válságos javulással végződött.~ miszerint a betegnek a már három 
év óta kimaradt hószáma megeredett s havon.kint mutatkozott. 

1869. ősztől kezdve az 1871. év tavaszáig az ivarszervi lob négy izben ujult ki szabá
nyos lázrohamokkal. AZ:, őszi és tavaszi lázrohamokat mindannyiszor a hószám r endellenes
sége (késlekedése, légtelensége, fennakadása vagy fájdalmassá~a) idéz~e elő. A lobláz
r<?hamok 8-10 napig tartottak, hidegleléssel kezdődtek; a láz a lobnak első és végső nap
jaiban félbenhagyó - tetőfokán pedig alábhagyó volt, esti sulyosbodással. A lob t.etőfokán 
a testi hömérsék reggel 38,30 e .... 39,5~ e., az érverés 108--116 közt, - este 39,80 egész 
40,20, érv. 118-124 közt ingadozott. A dagadt iv'arszervek lobja a kis és nagy szemérem
ajkaktól és hüvelynyilástólajobb ]ágyékra, alhasra, gátra, végbéltájra, sőt a jobb combra s 
jobb farra terjedett. Mind a négy lobláz alatt kiválólag a jobb kisszeméremajak volt az, 
mely-lobosodásában és túltengésében a többi ivarrészeket felülmulta. - A lob- és lázelle
nes eljárás után a maradó bördagokat iblany-léloldat beecsetelésével, s belsőleg keserüviz
ben oldott mirenynyel gyógykezeltem. 

Ezen gyógyeljárás mellett azon ,okból, mi v~l az .ivarszervi orbánc-kitö~ések a hószám
rekedés megszünte óta több_é ·nem havonként, hanem csak féléve;nkint (tavaiszszal és őszszel) 
jelenkeztek az egyes lobkitörések acut jellege alábbhagyott1 és azok tartalma is megrövi
dült : a z i v a r s z e r v i t u lt e n g é s e k Ín e k k 0 r a s á g a i s a 1 á z s z ü n e t e k a 1 a t t 
több e t fogyott, mint az a gyér, kevésbé heveny, s rövidebb loblázr<:>hamok alatt 
nagyobbodhatott; csupán a jobb kis szemérem-ajak tultengése vált ki, mert ez a többi ívar
részek kisebbedése mellett is ö k ö 1 ny i re n öv eke det t. ,.. 

A további teendők meghatározása végett Kovács -S eb esté ny Endr~ tr. kórházi 
főorvos urat hítam orvosi tanácskozmányba, ki szíves volt 1872. január hóban az elefánt
bőrös betegnek ökölnyire tulfejlet{ jobb kis szem~remajkát lemetszés által eltávolítanL 
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2. Ábra. 

A 2. ábra mutatja a beteg külivarszerveit 1871. januárhóban, az ökölny-ire. tuifejlett ~ 
jobb kis szemérem-ajakkal. Raj cs i cs tr.-tól. 

B. Ábra. 

„ „ 
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hl:agyar Orvosok és ''rern"iészetvizsg. ~unkalatal. 
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Természettani és szövettani ~ i zs g á 1 a t. A lemetszett kis szeméremajaki 
daganat su~ya 11 la.t, alakja hosszudad, hossza öt, szélessége 21/ 2, vastagsága 13/4 hüvelyknyi 
volt. Fölszrne érdes, göcsös, barázdált, sárgás fehér alapszínnel, göcsös külső rétege kékes

4. Ábra. 

!i. Ábra. 

piros szinárnyalattal tarkázott; ta
pintata keményded, csaknem porc
szerü; a lemetszés után a daganat 
nyilt résziből nyomásra sárgásfehér 
nyirk szivárgott, mely a levegőn 
megalvadott. A metszfölszin szé
lei csipkézettek, finom hártyaszérü 
képlettel, mely itt ott négy-ötször 
annyira vastagodott, vannak beke

, rítve; a metszfelület színe egyenletes, 
sárgásfehér, mely finom faalaku há
lózatot mutat. A lemetszés után a 
heveny képletben górcső alatt sok 
sejtközi folyadékot (Int.erzellular
·Flüssigkeit) magvas sejtekkel, de 
legtöbb kötszöveti rostot, a vér 
és nyirkqdények kitágulásait láttarn. 

1872. sept. 7-én Thanhoffer 
Lajos tanár urat kértem föl a lemet-· 
szett daganat górcsöi megvizsgálá
sára, melyn~k erédménye következő: 

A metszetek a képlet több he
lyéről vannak véve, és minden irány
ban téve. A daganat főtöme
gét köt.szöveti és ruganyos 
r o s t o k h á l ó z a t a t e s z i. -

A 3. ábra negyvénötszörös na
gyítás alatt a képlet dudorainak 
(gö~seinek) m!:ltszetét mutatja, és 
pe-d1g a-nál jelölt szaruhodott mag
vatlan sejtréteg, az epidermis leg
külső szilárdabb sza,rurétegét; b-nél 
a malpighi réteget magvas sejtjeivel; 

_ c-nél a tultengett irha szemölcseit; 
d-nél harántul s hoszant átmetszett, 
igen kitágultvércdényeket; e-nél az 
irha mélyebb rétegét, rostkötegeivél; 
fnél péppé széteső felhámsejteket a 

· szemölcsös kiemelkedések közt. 
A 4. ábra háromszáz-huszszoros 

_ - nagyítás mellett egy szemölcsszerü 
emelkedés egyrészét mutatja, hoszmetszctben, és pedig a-nál a m_agvatlan lapított szuru
hodott fel hámsejteket; b-nél a malpighi-réteg fogazott (Riffzellcn) sejteit; c.-nél a tultengctt 
irha szemölcseit; d-nél átmetszett véredényeket, melyek kit.águlvák; g-nél a köt~g~k finom 

·recézetté osr.lását, mely receközökben nyirksejtek foglaltatnak.. . · 
Az 5. ábra, szintén háromszáz-huszszoros nagyítás mellett, egy részletet mutat a dag 

· mélyebb részletéből, egy részletéből, és pedig: d-nél átmetszett véredényeket; d'-nél ezek-
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ben vérsejteket szegletesekké válva s egyiken mosaikot képezve; e·nél kötszövet s ruga
nyos rostkötegeket; h-nál átmetszett- s nyirksejtekkel telt, kitágult nyirkedényt; i-nél 
átmetszett kötegeket, melyek közt az ezek nagyobbodását eszközlö szemcsés protoplasma 
foglaltatik; k-nál az átmetszett kötegek közötti kitágult s részben nyirksejtekkel ~ellátott 
nyirkhézagokat. 

Az elefánt.bőr szövet-alkatánál fogva a daganatok azon fajtájához tartozik, mely az 
állati szervezetnek szöveteiből mint anyaszövetből (matrix) orbáncos lobfolyamat és sejt
magvasodás (proliferatio) által képződik; azért az elefánt bőr a magvasodó vagyis növő 
dagoknak (Proliferationsgeschwülste, Gewachse) képezi egyikét. Minthogy pedig Z. Anto
nia ivarszervi dagjaiban első sorban a kötsz öv e t, második sorban a k ü 1 hám (hüvely
ben a belhám) van sejteiben nemcsak tulfejlöd~e, hanem szembetünőleg meg is sokasodva, 
azért edagokat átalában sejt -'vagy kötszövetd-agnak (Zell v. Bindegewo-begeschwulst), 
tömött rostos alkatuknál fogva r. o s t o s dag, - _rost dag, rost u 1 ék na k (tumor fibro
sus, fibroid, desmoid, fibroma), - határozottabban pedig hámdagos rostuléknak 
(fibromaepidermoidale)jellegezzük. - A rostulék a bőrön főleg három alakban nyilvánul: 
terjedt ( diffusum), göcsös (tuberosum) vagy bibircses (papulosum) alakban; Z. A. ivarszervi 
elefántbőrét a dagadt részben, főleg a gát.tájon mutatkozó göcsös kicsucsorodásai miatt a 
hámdagos rostulék göcsös alakjának (fibroma epidermoidale nodosum) kell 
tartanunk. 

Z. Antonia kórrajzának kiegészítésére megemlítem, hogy a jobb kiss~eméremajaknak 
műtét általi eltávolítása után a betegnek hósz-áma folytatólag havonkmt mutatkozott 
ugyan, de az mindig fájdalmas·, rövid ideig tartó s a kiürített. vérr~ nézve csekély m~radt. 
A szokottnál később és alig jelenkező hószám közben 1872. márcms 5-én érte be~egunket 
az ivarszervi o r bán e o s 1 o b na k h u sz o negyedik roham a, mely öt tizennégy 
napon át ágyhoz kötötte. A lobellenes helyi kezelés, - kinal, mireny és középsók belsö 
alkalmazása mellett csaknem egy negyed évig szünetelt az ivarszervi lob . . 
. J uniushó második felében (1872.) ismét fájdalmas. és elégtelen ~6szám kíséretében 
(már most huszonkettedszer) ujult meg. Z. A. orbáncos lobJa n~mcsak az 1 ~.ars z e rv eke n, 
hanem az alszárakon (alszári nyirk·érlob) is . . A lobot k1sérö láz elemte félbenhagyó 
később alábbhagyó volt. A test hőmérséke· a hónalban a lob tetöfoká~ re~_gel. 38,6°-39,5~ 
Cels., az érverés 112- 128 közt, ~ - este 39,9-40,8° C., érv. 130-1.:>8 ~~~t i!lga~ozott. E 
lob tizennégynapi tartama után köv. hónapban .(julius 18~2.) a ~ószám ~de.ie alatt ismétlő
dött (huszonharmadik loproham) az ivarszerveken, s a ket als.zaron. Mmdahárom. helyen 
az orbáncos lob szokott tünetei mellett a bőr feszes, tészta-taprntatu daganatán fáJdalmas 
borsónyi - mogyoronyi lobgócok képződtek, közepökön sárgás n~irkot tartalmazó hó~{~~
csákkal, melyek 1 -3 nap alatt felfakadozván, belölük geny sz1várgo_tt a halványvoros, 
egyenetlen börfekélyekből (lymphorrhoea).A betegnek a heveny lobroha~ok félben- és 3:lább
hagyása közben kinalt, vasat és aloét adtam be egyszerre: bő méhvérzes és hasmenés Jelen
kezvén az ivarszervek és alszarak nyirk-érlobja nemcsak szembetünőleg gyorsabban 
oszlott 'el, hanem ugyanazon szerek beadását a . következő hószám __ id~je előtt ismétel vén, 
augusztusban a méh vérzés és hasmenés nyirk-érlob nélkul Jelent meg. 
· Z. A. alszárainak fekélyei a mondott belszerelés és külsőleg terpentin-ir.ral való k~zelés 
mellett hegyógyulván s ivarszerveinek tultengése az iblanylél-bekenés által térméJének 
kétharmadára leapadván, a beteget sept. 2-án a budai törökfürdők (22° R.) használására 
eresztém ki a pe.stvárosi közös kórházból.* 

. Elkülönzés. Z. A. ivarszervi elefántböre hasonlít hevenyállapotábanazorbánc-
hoz ( erysipelas) és nyirk-érlobhoz (lymphangioitis); idült szakában pedig a fehérdaghoz 

. . f " d · " lé 'b"l z Antoniát ismét a * M1dön visszaérkeztem a m. orvosok és természetvizsgálók herkules ur ó1 ngyu se 0 • · 

kórházban találtam elefánt bö rének kiujulásával. E beteg tevábbi megfigyelésem tárgya. Poor tr. 
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(tumor albus), tülkösö~éshez (skleriasis), s~j~ülékhez (keloid), és rostos lágyaghoz (mol
luscum :fibrosum). A bőrbetegségek ez alakJai között mutatom be a különbségeket. 

Or.bánc és nyirk-érlob. Az ivarszervi lobok első rohamai alatt nem lehet egy
felől. az ~rbánc és nyirk:érlob, másfelől az elefántbőr között különbséget tenni. Az elefánt-. 
bör isi;néJe csa~ ak~or bizonyul. be, ha a lázas börlobok több izbenismétlödnek, fölegpedig, 
ha az ismétlödo nyi:k·érlobok izzadmánya a láz megszünése után el nem oszlik, hanem a 
l?b helyén feszes, sima, fényes, halvány vagy kékvörösded, tészta-tapintatu, keményebb, 
vizenyős oly duzzanatot hagy vissza állandóan, mely fölött az irhát redőkbe szedni
nei;n Iehet, s mely oda van nőve az alsó rétegekhez. Mind az orbáncnál, mind a heveny 
nyirk-ér~obfolyamatnál a lobtermék az oszlás szakában teljesen felszívódik: az elefántbör
nél pedig a lerakódott lobtermék maradandó kötszövet-s-zaporodást (daganatot) 
hoz létre. · 

Fehér dag. A~ elefántbőrhö~. ~~~ileg has~n~ó a bőr és a többi lágyrészek azon daga
n~ta, . mel:r: genyedö tes~részek, kulonosen pedig szuvas és elüszkösödött csontok körött 
~eJlődik, mmő az átalán igy nevezett fehérdag (tumor albus). Ennél is a lob gyakori 
ismétlődése ~elle~t oly ~.ódon látszanak a lágyrészek megdagadni, hogy első tekintetre az · 
elefántbört JUttatJák eszunkbe: Azonba,n, ha az ismétlődő lobfolyamat ízületet környez, 
avagy az elsőd cson.tbántalom ismeretes előttünk, akkor nem könnyen fogjuk a fehérdagot 
elefántbőrnek nézm, mert n öv ő ujképletet alig találunk a daganaton. Z. A. esetében 
ámbár az .elefántb~r a jobb comb környékét ~epte el, de mivel ·csontbántalomnak nyom~ 
sem ~olt Jel~n, az 1smétl~dő l?brohamok goca nem a combizületbe.n, hanem a comb lágy· 
részeiben, kiválólag pedig az ivarszervekben ésJágyékmirigyekben mutatkozott állandóan, 
a ~e:eg .a l~zas ~o? ~egmagas~ fokán is (mennyire a bőrlob engedte) képes volt combját 
haJht.a~i, kmyuJtam, .forgatm. Ezen a comb-ízlobot kizáró tünetekből Z. Antoniának ivar
.szervi ismétlődő lobJát és daganatát percig .sem lehet.ett combi fehérdagnak tartanunk. 

T ü 1 k ~s ö dé~· !t~. mindenesetre azon tü1kösödést akarom érteni, mely "a felnőtteken 
- nem ped1g az .. ~Jszulotteken fordul elő. A fe 1 nőtt e k t ü 1 k ö s ö dé s e (sklerosis adul
torum) alatt értJuk a bőrnek gyérenmutatkozó, amaz önszenvi, kóros elváltozását, 
mely a megtámad~tt bőrrészeknek terjedt és feltünő keménységében, 
merevségében és viszonylagos rövid ülésében nyíl ván ul kiválólag. (He bra: 
Handbu~h d. spec. ~athol. u. Thera~ie v. Virchow, III. B. II. Th. 1. Lf. p. 78.) Ennek 
állandó Jellegei: cs1kolt, szalagszeru) foltalaku merevsége, tömött összeállása, nem-redő
zetegsége és zsugorodása. a betegséglepte bőrrészeknek. Az ily tülkösödésnél az összes 
s~er;.e~e~. nem szenved szembetünőleg, azért e bőr kór láz nélkül támad és terjed; - a 
t~lkosodott ?őrré.szek hőmérséke alacsonyabb az ép bőrrészek melegénél, ami (ha állandó 
tunet) azt J.elent1, hogy a tülkösödés nem is lobfolyamat,; - a tülkösödött bőrrészek 
szárazak, .m~g az el.efántbőr támadása és terjedése közben lobos hömérsékkel · sőt nyirk
folyás_sal is Jelenkez1k; - az .elefántbör szövetgyarapodását, a szövetek vizenyős átivódását, 
s a SeJtes alakelemek .roppant halmozódását mutatja: holott a tülkösödésnél sem lobot sem 
tultengést - h.anem ellenkezőleg a szövetnek zsugorodását találjuk. 

„ ~„sej~ül.ék ~keloid) a bőrön, észrevé~lenül támadó, tultengett börheghez hasonlító, 
kotszovet1 UJ képletet képez. Ezzel az ismételt orbáncos' lobrohamokban terjedő de-
fántbört összezavarni nem lehet. · 

, A rostos ~.á~yag (molluscum :fibrosum) majd széles alaponÜlö,majdkeskeny"száron 
lógo, ép b~r.:el ~odott és s.~abato~~n határolt tészta-puha vagy tömött összeállásu, egyen~ 
let~~ folszmu_, kiválólag k~tszöye.ti.tulte11gés ált~l -képezett daganat. Ez szintén észrevét
lenul kezdődik, s láz nélkul feJlöd1k tovább; mmd alakra mind alkatára lényegesen elüt 
az elefántbörtöl. Zár.adékul . 

z. A. elefá,ntbör-eseté'böl a következö tényeket emelem ki: 
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1. Z. A. Pes~rµegye váltóláz vidékén (Apostág) született, váltóláz vidéken (Kiskőrös) 
neveltetett fel; hideglelésben gyakran sze,n.vedett, egy izben több héten át, folyvást; -

• szülei és testvérei hideglelésben mindannyian szen.vedtek. 
2. · Z. Antoniának, midőn 30 éves korában a -pesti közös kórházba jött, orbáncos 

hüvelylobja, sárgásbarna bőre (barnag, melanosis) és heves váltóláz-rohamai voltak 
volt továbbá bélcsorvája és akkora idült lépdagja, mely a bal rászt ötödik bordájátói 
az alhasba a fancsont-izületig s jobb !ágyékig ért alá. 

3. Valahányszor a betegnek ivarszervi orbáncos lo~ja támadt (ami husz év alatt 
huszonhárom ízben történt), ezt mindenkor alkalmi ok gyanánt a hószám rendellenessége, 
- ez utóbbit pedig valószinüleg a roppant lépdagnak az ivarszervekre nehezedő sulya 
(méh-vérpangás, hyperaemia passiv~ uteri) idézte elő. . 

4. Az orbáncos lobokat ,_ melyE)ket a kórházban megfigyeltem, s itt följegyeztem, 
váltóláz-rohamok előzték meg; ugyanazokat majd fél benhagyó majd i;iláb bhag y ó 
láz kísérte, s e lázas lobrohamoknak leghatályosb ellenszerét mindannyiszor' a kinalban, 
mirenyben s középsókban, helyileg a lobellenes eljárásban láttam. 

5. Az ismételt természettani és górcsöi vizsgálat Z. A. elefántbör-dagjának kötsz ö
veti tultengését mint hámdagos rostulékot ismertette föl; - az ivarszervi ele
fántbörnek kórodailag megfigyelt folyamata pedig bizonyossá tett bennünket afelől, hogy 
az ivarszervi elefántbőr szintugy, mint az alszári stb., orbáncos nyirkérlob közbejöt
tével fejlődik. 

.A. chinaiak jellemzése különös tekintettel a koponyaszerkezetre. 
RÓZSAY JÓZSEF tr. főorvostól . 

Alig van nép, mely oly mély ethnologiai tap.ulmányok tárgya lett volna, mintac.hinai. 
Azért nem tartom érdektelennek, e sajátságos néptörzs jellegzésébe bocsátkozni és a chinait 
morphologiai, azaz anthropologiai és egyszersmind ethnographiai tekintetből megismert~tni. 
Alkalmul szolgál a jelen koponya bemutatása, melyet Dr. Frey b u r g Gusztáv Jeles 
hazáukfia, ki Borneo sziget Pontiának nevű várósában hollandi szolgálatban mint törzs
orvos működik, baráti ajándékul beküldött. . . 

A chinai koponya sok tekintetben érdekes, ami magától értetik, ha belátjuk, mennyi 
különféle irányban -különbözik a chinai ember, a china.i nép, a t?bbi népektől. ~a ti~ztába 
akarunk jönni e nép tulajdonságait illetőleg, fökellék volna mmda~t elösorolm, mi által 
a chinai a többi népektől különbözik és meghatározni, mily helyt foglal a chinai az ember
tan és az ethnologiai rendszerben. 

Ami a rendszereket illeti, melyek szerint a népeket felosztották, azok töb_bfélék ~oltak 
a tudomány kifejlődésének egyes szakaiban. Legelőször is természetesen a feJre forditottak 
:figyelmet. . . . 

Ha van szerv, melynek alkotása az illető lényre Jellegző lehetne, melyn:k mmősége - e 
teremtményt a rokon lényektől határolja: ily minőséget leginkább az emberi ~gy részérő~ 
lehetne várni. De mit' mutatott az elfogulatlan buvárlat? Azt, hogy az emberi agy semmi 
tekintetben sem határoltatik át nem hidalható különbségek által fajunkkal rokon állatok 
agyszerkezetétöl. Joggal mondhatta tehát Huxley hir~s szav~it: „A mi az agynak sz.er
kezetét illeti, világos, hogy az ember. kevésbé különbözik a chu::ipai:~e. és „o~angtól, m~nt 
ezek a többi majmoktól, és hogy a chimpanze és ember koponyáJa kozt1 kulonbség ~aJd
nem jelentéktelen, ha a chimpanze és álmajom (lemur) közt létezővel össze_has?nlítJuk.'~ 

, Jellegző különbséget az emberi és majomagy közt már régen kerestek, de itt. is valami 
fontos jelleget nem találtak, mely által az embert a majomtól, az egyes emberfaJokat egy· 
mástól elhatárolni lehetett volna. 
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Első kisérlet ez irányban volt a Campeféle arcszöglet megmérése, mely 70 és 80° közt 
ingadozik embereknél. Ez céljának nem birt megfelelni. · 

Ugyanily régi -:S 1 u m e n b a eh rendszere, ki „De generis líumani varietate nativa" 
című munkájában az embereket 5 fajra t. i. 1) fehér, kaukázi, 2) sárga, mongol~ 3) fekete, 
aethiopicus, 4) barna, . malayi, 5) vörös amerikai fajra osztotta. Blumenbach, mint látni 
való, nemcsak a koponyát és bőrszínt, han~m a földrajzi ·ki terjeszkedést is vevé tekintetbe s 
igy lőn, hogy rendszere egészen téves. Ezt Blumenbach követői is belátták és azért mind
egyik más-másképen törekedett rendszerét módosítani, minda.I).nyian siker nélkül. Igy 
Cuvier „Le ségne animal, Paris 1817" munkájában, csak három fajt vesz fel. De könnyen 
láthatni, hogy sok népet illetőleg homályban volt. Ez különösen a malayok-, pápua- és 
amerikai népekre nézve áll. Charles Pickering 11 fajt állított fel 1848-ban. Más . buvárok 
más rendszerekhez folyamodtak. De mindezek föhibája, hogy az embereket csak állattani 
szempontból vették tekintetbe. A szellemi munkásság, a nyelv, a gondolkodásmód, a tár
sulati élet legcsekélyebb szerepet játszott. 

E sok rendszer között legfontosabb aránylag Re t z ~ u s svéd buváré, ki az emberi 
koponyákat a koponya hossz- és mélység közti viszony szerint osztotta fel. E két hossz 
osztása által nyert hányados (index) szerint ilyképen Jrétféle koponyanem keletkezett. Az 
egyik, melynél a hányados nagyobb az egységnél dolichocephalus, a másik, melynél 
az index. kisebb volt egynél, tehát valódi tört, b r a eh y e e p ha 1 u s nevével jellegeztetett. 

Azonkívül az arcszögletet is vevé tekintetbe és ily képen 4 főosztály támadt: 
1) Gentes dolichocephalae orthognatae. 
2) Gentes dolichocephalae prognathae. ' 
3) Gentes brachycephalae orthognatae. 
4) Gentes brachycephalae prognathae. . 
Az arcszöglet . nagyobb vagy kisebb volta t. i. attól függ, hogy a két állcsont mily 

állást foglal egymás irányában, vajjon t. i. a felső és alsó állcsont fogai függélyesen állanak-e 
vagy hossztengelyeikkel bizonyos mellfelé álló szögletet képeznek-e. 

Retzius négyszer egymásután törekedett rendszerét kifejteni és ahhoz az egyes népfa- · 
jokat alkalmazni, először 1842-ben, másodszor 1844-ben, harmadszor 1852-ben, és ·negyed
szer 1856-ban. Mindannyiszor számos népre .nézve más-más eredményhez jutott. Az első 
alkalommal a chinait a 4-ik föosztályba sorozá, a többi felosztásoknál a 2-dikba. 

Egy ujabb modor, melyet Virchow és W elckernek köszönhetni, az ugynevezett 
iksz ö g 1 e t re (nyeregszögletre) fektet fösulyt. Az ikszöglet a dorsum ephippii emelkedé
sének felel meg és két vonal által képeztetik. Az egyik az orrcsont alsó végétől az ikcsont 
nyeregemelkedéseig v:onul, a másik egyenes innen az öreg lik mellső szélének közepeig 
halad. E szöglet annál kisebb, annál inkább közelíti a derékszöget, minél függélyesebbek 
a fogak. Ha pedig a fogak rézsutos állásnak, azaz ha a fejnek arcrésze aránylag tulnyo
móbban van kifejlődve, az ikszöglet nagyobb és majomnál 137 fokot. tesz. 

Ha az említett . két vonalnak orrbevágányi, illetőleg öreglikbeli végét összekötjük 
eg;renes által a felső állcsontok egyesülése vonalának mellső végpontjával (spina nasalis), 
~· i. a körteképü nyilás alsó pontjával, négyszögletet nyerünk, melynek 4 szöge következő: 
ik~zöglet, likszöglet, fogszöglet, orrszöglet. A likszöglettől a fogszöglethez huzott átló 
(.diagonale) azon vonalt képezi, mely a koponya alapját legjobban tünteti elő. E viszonyokat 
következő vázlatos ábra mutatja·: 

q,r---------------.,,,,.,. j a) nyeregszöglet (ikszöglet) dorsum ephippii. 
b) orrszöglet (incisura nasi). 
d) a felsö medernyujtványok találkozásának 

mel~ő végpontja. ' 
e) likszöglet, az öreglik kerületének legmell-

sőbb pontja. · 
ac) Blumenbach-lejtö . 

. be) a koponyaalapnak megfelelő átló, 

„ 
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- Á koponya, melyet jelenleg. be~uta~ok, china~ ember, t.~hát a ~ongo~fa~hoz 
·tartozó egyénnek koponyája. Első pillanatra eszrevehetm, hogy arcszoglete aránylag kicsmy, 
hogy a koponya hossza, hogy a fogak rézsutosan állanak. A .chinai tehá~ Retzius második 
föosztályába tartozik. Az ikszöglet pedig aránylag nagy, ami a. sze~.lem1 ké~ességre, azaz 
az agy kifejlődésére nézve alig szolgálhat utmutatóul. Hogy az ikszoglet tekmtetbe vétele 

_nem szerepelhet fömozzana.t gyanánt az emberfajok feloszt~sánál, magátó~ érteti.k. „ 

Ezek szerint látható, hogy az eddig felsorolt felosz,tá~i rendszerek mmdegyike tokél~t
len -ami különösen Retzius r endszerét illetőleg is áll E hiánynak az az oka, hogy Retzms 
reddszere csak morphologicus, nem pedig genealogicus. Bekezdt~k ~átni, hogy ~ téren „cs~.k 
oly képen lehet rendszerességet behozni, ha .e· két irányelv egyes1tetik. Ezt pedig legeloszor 
Müller Frigyes tette, ki „Novara" hajónak utazásában részt vett és ki.nek felosztá.sát 
Haeckel is „Teremtés" cimü ~unkájában magáévá tette._ E felosztás a haJ és nyelv saJát-
ságaira vonatkozik. ., . . . . 

A hajak alkotására nézve a n~pek g~apju~aj~sakra (ulotriches~ és egyenes haJuakra. 
(schlichthaarig, lissotriches) osz-tatnak. ~.ig előbbieknél az ~?yes haJszál lap.~sabb és .peté
ded átmetszetet mutat, utóbbiaknál a haJ mkább hengerszeru és.átmets.~ete kort k~pez. 

A gyapjashajuak két föosztályba sőrozta~nak:. 1) CsomóshaJuak(buschelhaarige), hová. 
a bottentoták és pápuak tartoznak; 2) gyapJashaJuakra (szorosabb értelemben), hova .az 
afrikai néger és a Kafferfaj soroltatik. . · . . . . . . 

Az egyenes hajuak szintén kétfélék: 1) feszes haJuak ( ausztrál~~1, ar~tika1.' amerikai, 
malayi és mongol népek) és 2) fürtös hajuak (dravida, nuba és kozépfoldbeh . népel-. -

Mittellander --). · f: · é 1 tál l " 
Az alfelosztásoknál a nyelv vétetett figyelembe. Igy a mongol aJ 1_1: gy a osz · yra on 

felosztva: 1) ural-altai; 2) japáni;_ 3) koreai és 4) egy~zótagu nyel vu népekre . . „ • 

Ami a chinait illeti, ezen·elnevezés alatt értjük a Chmá?an álla~~ól.~g lak.~, foldmive
léssel foglalkozó népet. E nép keverék nép, melynek törzse igen régi idoben .éJs.zaknyugot
ból bevándorolt. Az által, hogy felvett elemeket más népekből, mely~~et assu~iil~lt~ e .11éf 

. idővel nagy mérvben gyarapodott és így. népet képez, ~~~y ethnolog~i egység~~ t r;;:ie k 
de nyelv tekintetében több népfajra oszlik, melyek a kozonséges ~et en sem oz e e e 
egymással közvetlenül. . . : .. . ·. 

A chinai ember morphologiai jellege~ Mülle,: Frigyes, és~leletei szer:nt k~:V~tk~J~; 
A testalkat középszerü, valamivel gyengebb, mmt az europaié, a te~t kiss; :0;.J~ók s és 
ha·lamos A nők kicsinyek és gyengédek. Az arc kerek és sima, a po acson ° i . 
m~ asak ~ az orr kicsiny és behorpadt; a szeme~ kics~nyek, feketék és i:ézsutos szem1·~ssel 
bir~ak, az ajkak husosak, de nem dagályosak .. A fejhaJ.zat ~urva, egyenes, f~kete és s~.ma: 
A szakáll gyengén kifejlett, többnyire· csak baJUSZ és. kis h~Jz~t az állon va~, Jele::i· A áto~bi 

' testrészeken egészen hiányzik a hajzat. A szakáll szme rnmdig fekete. ~ .?0 r, szme .s rg ~
barnás Nők, kik kevésbé élnek ,szabad levegőben, kórosan feh~res ~zmu ?,őr~ r_r:utatna ' 
míg fé;fiak inkább sötétes.bőrszínt külölnek. Ifju chinai többnyire csmos k_ul~emu, későb~ 
rutabbá válik, mivel pofacsoritjai kiálló~. Az izomzat .. a~ánylag. k~véssé k~fe~~e!~ :lá~l:k 

': 

kurta, a szemöldök egyenes. A fogak fehérek, ~z áll .rov1d, . a füle ~a~yo . s : 
A chinai jellemét illetőleg ugyane buvár igy nyi~atkoz1k: A chmai higga.d~ és ~yu 

odt ember, inkább ész mint phantasia embere és mnét m.agyarázható „a mm en t r~n 
g t tko 6 an ás A társulat melyben a chinai él ugyanaz mmt ezer év elott 'iOlt; u~yanez 
:i~ a\ud~m~ny~ól és találmádyokróL A meglevőt a chi;i~í ~indig legjobbnak tartJa, es;~ 
ményekért nem bír lelkesülni minden tekintetben ut.ihtarms, szorgalmas, :érséke~~ „ 1 
mindig egykedvü. C.sak a mindennapival szeret foglálkozni, oly dolgok,dme!y~ e;;l~o~~~l 
állanak egészen közömbösek előtte. Elmélkedni vagy plan~ transsce en a ~\us ember 

. bibelőd~i a chinai ostobaságnak tekinti. A chinai tehát pr~?ti.~us. ~s ph~igma 1 
· 

Nevelése-finom társalgóvá teszi és e tekintetben büszk_e a ku~fold1 irány an. 
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. Egészen ellenkező jellegű a japáni népfaj· pedig igen rokon~ chinaihoz, mely utóbbi 
tisztaságra kü.lönöse~ igen keveset hajt. ' 

Ethnolog1~. tekmtet~en a chinai népfaj igen jellegzetes. Ruhája pamutból, vagy 
vászonból készul és camisolt vagy kaftánszerü kabátot képez A t t k'' ét „ • k" "l 1 b d · es ozep ov veszi 

oru , me Y en gaz · agok legy~_zőt és dohányzacskót tartanak. A fő nyáron tölcsérszerü 
bambus- vagy szalmából készult kalapból, télen bársony vagy egyéb szövetből készült 
kalapb~l ál. A láb?n cipőt v_agy csizmát hordanak, melynek szára nankingból selyemből 
való, mig a talp bőrből kész~l. A nök a zöld és rózsapiros szint szeretik, a férflak a violát, 
fe~et~t és kéket: A sá:&"a szii;i az uralkodó ház monopoliuma, a fehér szín gyászt jelent .. A 
chm~i c?I?fot m.mdenk1 ismeri. A nők egybekelésükig lelógó hajt viselnek, azután összekötik. 
A chmai igen t1sz~.á~alan, a ruhát addig viseli, mig hasznavehetlen. Fürdőt nem ismer. 

A házak legf~lJebb egyemeletesek, éjszakon a szobákat fütik földalati kemencékkel 
melyek melege csbveken keresztül vezettetik. ' 

. Az eledel leginkább rizs, disznóhús, halak. Italul samtschu nevü pálinka szolgál mel 
rizsből készül. A dohány és opium használata általános. A földmívelés általános h~sonll 
képen a s~ly~m- és gyapottenyésztés igen gyakori. ' 

A chmai csak egy feleséget vesz , de ha ez nem termékeny concubinatust űzhet. A 
családban a~ apa korlátlan hatalommal bir, mint az államban a csá~zár a legelső patriarcha 

A nők igen szeré.nyek. A prostitutio, habár tiltva van, mégis burJánzik; mint Európá~ 
ban. Legnagyobb ~ekmtélyb~n részesülnek a tudósok, és ezek képezik az első társadalmi 
osztályt . .f;.. másodikat képezik a földmi vesek, a harmadikat az iparosok, a 4-iket a keres
kedők. Szmészek nem becsületes embereknek tartatnak. 
.. A chinaiak feg.yvei:ei iv és nyilból állanak. A kereskedelem leginkább belföldi. A 

kn~1tel csak .a th~~t .. 11l~t1? mely sokat behozna, ha a be.vett összegek nem fordítatnának 
opmmra, mmt kulfoldi cikkre. 

, A sirok kopár földön vannak. A gyász 27 hónapig tart. A vallás buddhismus. Az év 
12 es 13 hónapból áll. A chinai nyelv egyszótagu. Van 5 szent könyv. A többi munkák 
nJ:elvészetet, I~odalmat, népismét, természettudo~ányt, orvostant, szépirodalmat . illetik. 
~mdez,ekben ~1ggadtság, pontosság a föjelleg, de hiányzik egyszersmind minden magasra 
tore~vés. A.z iro~a~om tanulmánya főrészét képezi a nevelésnek melynek föcélja magya-
rázm azt mit a regiek mondottak. ' 

Já.rTányos ldithártyalob. - Ophtalmia catarrhalis epidemica. -
Elóadta SIKLÓSSY GYULA tr., a pesti közös kórház szemészi osztályának föorvosa, egyet. m. tanár. 

, . ~gy köthártya b.ántalmat kivánok a tiszt~lt szaküléssel bővebben megismertetni mely 
mmt Ilyen ID;agában IS érdekes, de érdekelheti különösen a gyakorló orvost, ki a ~yóg . 
tudomány mmden ágával kénytelen foglalatoskodni s nem rendelkezhetik mindig kizáról~
gosan ~zakemberrel, mert a kórisme s utójóslat megállapításánál könnyen zavarba jöhet, 
míg táJékozottsága által ~eglepő eredményt érhet el. Ezen bántalom a köthártyahurut egy 
ne~e, melyet ta:easztalata1m nyomán egyéni fölfogásom szerint tárgyalandok. Kérem nehány 
percre a t. szakülés becses :figyelmét. 

A köthártyabántalmak kiindulási pontjául rendesen annak vagy a p' orcföl„tt' ré 
vag a t„lkhá t frl''tt' k é 

0 
i sze r Y u r ya o ~ m~. azon r sze szolgál, me!y a szaruhártyát övedzi: Innen terjed 

azután fokozatosan tobb-tobb tért foglalva el ma1d a szaru felé ha a norcfr1··tt' é 
tt k d tét 

·a k.. · é J , .t' o o i r szen 
ve e ez e , maJ a. orny1 r. szek felé, ha a tülk fölötti rész volt a baj székkel e. A 
kérdéses kó~állapo~. saJátságos Jellege: hogy a köt hártya egész kiterjedés/be~, 
a s z e m h é J a k k u 1 b ő r év e 1 egy ü t t s z e n v e d e gy s z e r r e e g y e n l_ő e n f 0 k 0 z 6 • 
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dik fejlődik is vissza az egész t erületen s a )röthártya ellentállási képes
s~ge már kezdetben annyira csökkent, hogy a t eke fö 1 ö tti részben v éröm· 
1 e ny e k t ám adnak. Tünetei, lefolyása a következők: A kór első szakában a porcfölötti 
köthártya, s az átmeneti redö recésen belövelt, kissé duzzádt, zavaros de még átlátszóságát 
nem veszté el, tehát a Meibom-féle rovátkás mirigyeket s az átmeneti redö alatt fekvő kékes
fehér bőnyét még látni lehet. Ezen hurut0s elváltozás csekély fokánál már a tülkfölötti rész 
is egész a szaruig laza, recésen belövelt, könnyen eltolható s az edényhá.lózat között egyes, 
majd piros, majd sáfránszinü hosszas csíkokat vagy rendetlen alaku foltokat lehet észlelni, 
melyek színük, alakjuk, menetük miatt, mint vérömlenyek ismerhetök föl. Egyidejűleg a 
héjak zsirtelep nélküli külbőre a körizom terUlete fölött elváltozott, ,kissé duzzadt, pisz· 
kos sötétebb lett, fölülete pedig dorozmás, _korpás. A porcfölötti s az átmeneti rész oly 
csekély kóros változást tüntet elibénk, hogy a másik rész magatartását tovaterjedés foly, 
tán semmiképpen sem magyarázhatjuk meg, hanem egyidejü bántalm~zottságot kell feltéte
leznünk. A betegek ez időben nyomást éreznek szem.ükben, sarkaiban valami idegen testet, 
semmi görcsöt, sem fényiszonyt, sem bö könnyezést. Köthártyájuk bővebben választ el 
nyákot, mely az átmeneti redő zsebjében ·részint sárgásfehér. fonál alakuvá, részint a be~ső 
zúgban gömbölyded .csomová .tömörül össze, reggelre pedig szemrésüket összetapasztJa. 

A kezdet ezen . állapotja a~onban alig tart órákig; mert 24-48 óra alatt nevezetes 
változások állanak be: a szemhéjak a már érintett területen duzzadtak, sötétebb szinüek 
lesznek, körülbelül mint a csecsbimbó udv~ra, fölületük fölhámvesztés miatt dorozmás, a 
külbörben néha vérömleny. Ráncai gyérebbek, de teljesen soha el nem simulnak, a duzzadt
ság nagy, noha kemény feszeségig nem ~okozódi~. A porcfölött~. köt_hártyq, egy~nletese1: 
pelövelt sötét.piros fölülete a dagadt papillák miatt bársonyszeru, raJta sokszor osszeállo 
fehéres ~zürke hártya tápad, melynek eltávolítása után ~önnye.n vérzik; v.astags~g.~ kétsz~· 
-resen meghaladja a rendesét. Természetesen az át~enet1 redő is ~uzzad~, ige

1
n suruen belo

velt vagy egyenletesen vörös, de á_tlátsz~ságát telJesen nem vesz~1 e~? ~ifordit~s alkalmával 
erősen előtolul. Jellemzetes a tülkfölött1 rész .magatartása. Ez is suruen belove~t egész a 
szaruhártyáig, könnyen eltolható; emelkedett, noha a szaru felszin~t sá~cszerü~eg fölül nem 
mulja, az edény há)ózai között pedig számos vér ö m 1 e ny e k maJd csík:- maJd re~detlen 
folt alakjában, most .sötétebb színűek, mint a kezdet E)lső mozzanatában. A szaru kuls~ és 
belső szélén e felül rendesen egy háromszögletü fe.hér ,folt .látható, melynek alapJ~. a 
szaruszélét érinti, csucsával a zugoJt felé néz. Szél~1 duzzadt, piros udvarral vannak kor
nyezve, fölülete fénytelen, homályos, fölhámtól teljesen megfosztva. A két folt helyz~te s 
alakja eléggé mutatja, hogy ily változást a köthártya azon része szenvedett, mely nyitott 
szemrésnél a lég viszontagságainak van kitéve. A szaru~ártya r.~ndesen bántatlan maradt, 
de sok esetben egész fölülete homályos lett, fénytelen, mm~ az uveg, melyre rá leheltek. 
A nyákelválasztás bővebb fok?t ért el ugyan, de. össztartó Jellegét m:gtartá, híg, folyóssá 
nem lett, a szemrést cseppekben túl nem árasztJa. A betegek tompa fáJdalofról pai:iaszkod
nak, majd egyedül a szem majd környéke táján. Hol a két szem egysz~rre lőn ID;egtámad:ra, 
·hol csak az egyik s a másik csakhamar követte, ugy hogy míg az e~y1ken, a baJ tetöpo~_tJá~ 
elérte, addig a másikon a kezdet minden tüneteit tanulmányozm lehetett; vagy szunm 
kezdett. az egyiken, mig a másikon egész nagyságával uralkodott. . · 

Ily kórképet látunk magunk előtt midőn a baj. kifejl~désének ~agaslatán áll, mely~t, 
ha elért, fenyegető álláspontját föl is adja, gyors v~sszafeJlődésnek mdul,. már magától 1~, 
gyorsabban ha a kifordított szemhéjakat rendszeresen naponta egyszer t1z szemeres lap1s 
oldattal beecseteljük. A külbör és a köthártya duzzadtsága már az első pár b~e~se.telés 
után tetemesen alábbhágy 4-5 nap mulva teljesen'megszünik. Ekkor már a porcfolottiré;; 
átlátszósága. is mindinkább visszatér, a Meibom-féle mirigyek láthat?k lesznek, a sz~~'tbb 
kévésbé tűnnek föl az átmeneti redő is kevésbé zavaros, a tülkfölötti rész hálózata rit ' 
a vérömlenyek hal~ányabbak, a szaru előbbi fényét visszanyeri, míg~ baj 12-1;-;-18 nap 

Magyar Orvosok és Természetvizsg. Munkálatai. 

. - ~ 

• < 

: 



/ 

J 178 

alatt teljesen megszwlik. Vissza.fejlődésében is azonban megtartja sajátságos jellegét, nem 
lesz elé~b a szaru környezete· halovány, utána a tiilkfölötti köthártya környi része , az, 
átmeneti redő s végül a porcfölötti rész. Hanem a baj egy arányban csökkenik az egész 
teriileten. A Meibom-féle mirigyek már teljesen átlátszanak az átmeneti redő sárgás· 
halovány, átlátszó, az alatta fekvő fa,scia jól kivehető és a teke fölötti részben még mindig 
egyes edény belövelt, itt-ott halványsárga foltokkal a vérömlenyek határozott nyomait méO' 
mindig láthatjuk, a külbör kissé dorozmás clszinesedett, míg végre az egész rendr~ té;', 
Ez a baj klinikai alakja. - . 

A köthártyabántalom eze11 nemét legelöször Arlt tanár észlelte Bécsben 1861. évben 
ok~óber ~s november liayában s 1863. évben január 14-én megjelent „Wochenblatt der 
Zeitschrift der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien", füzetében értekezik róla. Október 
7-ikétől 26-ikáig 179 járó beteg köziil 26, november 1-27-ig 198 beteg közül, 33 szen
vedett benne. Majd mindnyája kézmüves, vagy a munkás-osztályhoz tartozott. Legnagyobb 
rész~ ~er~hals és Alser elővárosokban laktak, kevesen jöttek Lipótvárosból vagy Wieden
Mar1ah1lf es Landstrasser~l. Rendesen egy ház. vagy lakásból többen kapták egyszerre, egy 
ház volt, melyben 29 egyen kapta meg. Azon körülmény, hogy a legkülönbözőbb s egymás-. 
~ól távol eső helyek.en lépett föl egysz~rre, az-t gyanítatá vele, hogy atmosphaericus visszonyok 
idézhették elő. Ez 1döben egyszersmmt a közkórházban számos orbánc fordult elő, mely 
nem a legkedvezöbb lefolyást tanusította. A baj ezen cs9portos fellépése arra indítá., hogy 
Ophtalmia <.;atarrhalis e pid e mi c a nevet adj9n neki. 

Hat éves pesti gyakorlatom óta folyton fordulnak elő ily esetek, leginkább öszszel s 
tavaszszal, de előfordul t~len s nyáron is. Az illetők hasonlóképpen mind a munkás osztály
ból valók, s csak ké~ esetre ~mlékez.em, hogy a vagyonosabb osztályban tapasztaltam azt. 
Itt nálunk, ha nem is tagadJa meg Jellegét, mégis több tüneteiben •eltér a fönnt leírt klioi. 
kai alakjától. A külbőr s az egész köthártya egyidejü szenvedése, a vérömlenyek állandó 
tünetei, igy sajátságos visszafejV>d~se is. Lefolyása azonbau sokkal konokabb, ugy hogy 
nem igen fordult elő ~set, melyben az illetők 2-3-szori beecsetelés után mint gyógyultak 
elmaradtak volua. Több esetet magára hagytam, a visszafejlődé::ii időszak beállott-· ugyan, 
de 14-16 nap mulva mégis a beecseteléshez kelle nyulnom. . 

Számos esetekben lüá11yoztak a fehér foltok, majd a szaru fölületes homá.lya, migmás 
e~etekben a szaru szélen feké ly támad 'iris iszammal, vagy a tiilkfölötti részen a szarútól 
kisebb-nagyobb távolra keudermag vagy leucse nagyságu pattanás, kievődés, fekély. A 
sz~ru11a~ komoly~h,b veszélyeztetése ri.tkán fordult elő, ez is csak a mennyiben átfuródott 
s isza~ támadt; Irislobot _vagy szaru elgenyedést sohasem észleltem. A vérömlenyek soha 
sem hiányoztak. Sok~zor Jelentkeztek egy családból többen, de számtalanszor csak egy tag 
kaptá meg, vagy egyik tag ezen kóralakban szenvedett, mig egy másik tagja a köthártya-
hurut közönséges tüneteit viselte. -

. Kívántam a tisztelt szaküléssel ezen kóraiakot -megismerteini) mert föllépése egészen 
saJ~tságos. Mé~tán aggod~}om?a _ejtheti az orvost, ha hivatása ellenére is kénytelen szem; 
baJokat kezelm, ha betegJet alig nyugtatta rneg csekély hurutja felől másnap az oly álla
potban. kere~i fö~ öt, melynek minden egyes tünete a-fogkornolyabb v~szélyt sejtetheti vele. 
M~m1~ire val~oz1k azonban a szerep, ·ha a bekövetkező roszabbulást ugy, mint a javulást . 
elor,e JÓSol~atJa, a beteg~é~ tartamát a <bántalmazott részről leol vasva, kérdés nélkiil meg· 
hataro~hatJa, vagy ha k_ifeJlőclött tünetek sulya vezeti a beteget orvosához, a köthártya egy
kétszeri b eec.setel~se ~~ai1 aunak uemcsak _aggodalma, hanem az ijesztgető baj is ép oly 
gyorsan oszlik rnrnt novckedett. Tallkönyvekben tüzetesen leírva a hurut ezen nemét nem 
olvasti:.tm, ámbár saj~ítságos tünetei, lefolyása eléggé megkülönbözteti mind a heveny köt· 
hártya.hurut közöHséges alakjától, mind a heveny takártól. Említés történik ugyan véröm· 
lenyekről, melyek mindkettővel fölléphetnek de az utolsónál részemről sohasem észleltem 
az elsőnél pedig lrn felléptek, a leirt kórkép egyéb tüneteit és lefolyását is tapasztalhattaU:. 
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A heveny ~ö~hártyahurut ~agy a taká:. és a fent taglalt kórkép közt mint látni 
v::iló, l_ényeges kulonbség van. Mrndkettö a kotbártya porcfölötti részéből indul ki s terjed 
kisebb nagyo~b gyorsasággal vagy .. r.?h~mmal .~ szar.u ~e~é. Az elsönél mindig megtartja az 
átlá~szóság b1zony_os fok~t, a te.kefolo~ti rész loveleti pn·Ja rendesen az egyenes izmok rag
pontJát nem haladJa túl, mnét a szarmg csak egyes küldöncöket lehet észlelni, a szaru bán
tatlan marad, s ha együtt szenved is, tovaterjedés foly:án támadnak szélén lehorzsolások 
fekélyek. Hiányoznak tehát _a külbőr változása, a fehér foltok, vérömlenyek, a porc fölötti része~ 
kifejl ődött s~emcsék, a S?,;aru egyenletes homálya„ A takár rohamosan terjed, hasonlókép
pen a köthártya porcfölötti részéröl annak egyéb részeire, a szaruhártyára, hogy azt egész 

· terjedelmében elfoglalja, azt nagyon is sokszor elpusztítsa .. A szemhéjak vérdúsak, tapin
tás-ra f~szesek, alig felernelhetök, ráncai teljesen elsimultak. A köthártya egész területén 
e~veszti átlátszóságát, egyenletesen belövelt, edényöket egyenkint kiv nni nem lehet, kékes
p1ros, később a felületen meggyült uj sejtek s genyes termények vastag rétege miatt 
szürkesárga. A porcfölötti rész a rendesnek 4 -5 vastagságát éri el, könnyen vérzik, fölü-

- lete duzzadt, kifejlőd~tt szemcséi miatt az eperéhez hasonlít; az átmeneti redő hurkaszerüleg 
tolul elö, a tülkfölötti rész, sáncsze:rüleg magaslik fel a szaru körül, széleit, sokszor egészen 
eltakarja. A váladék bő, genyár '.ömlik a, szemrést tulárasztva az arcra. Hiányoznak ismét 
a vérömlenyek, a fehér folt, az átlátszóság, megvannak habár mérsékelten is a~ uzzadt papil
lák. Itt van az ott hiányzó romboló tehetség, hosszu lefolyás. 

-. 

Huszonnégyéves gyomor- és i·emesesipoly. . 
Közli KOVÁCH IMRE tr. kir. tÖrv. orvos, a budai közös kórház v. alorv~sa. 

Oly esetről van szerencsém szólni, mely az irodalomban nem páratlan ugyan, de mely 
bizonynyal a legritká.bbak közé tartozik. Az idev~ígó irodalom eddigelé a gyomor-sipolynak 
mintegy 50 esetét* tárgyalja, azonban ez esetek közöl csak egy van, mely az előadandót 

- nagyságban s csak kettő, mely időtartm;nban felülmulja. A mi pedig a sipoly keletkezését, 
.de kivált a közönyös módot, mostoha eljárást, - _melyet egyénünk bajja irányában foly
tatott, -- e gyomor bámulatos alkalmazkodási képességét illeti, mely .ily -példátlan bánás 
mellett sem szünteté be emésztesi müködését, szóval a mi az érdekességet illeti, határozot. 
tan állíthatni; egyik eset sem versenyezhetik a miénkkel. . 

Sipoly alatt tudvalevőleg szabályellenes csatorn'át értünk, mely valamely ürt egy 
másik ürrel, vagy a bőr felületével köt össze s yalamely szabáJyszerü iir tartalmát, ugy 
váladékát egy másik liregbe, vagy kifelé„ a külvilágba engedi jutni. E sze_rint rnegkülön· 
böztetünk belső és külső gyomorsipolyt. 

Belső sipolyoknál a gyomorür vala~ely szomszéd űrrel áll szabályellenes összekötte· 
tésben, de kifelé, a bőr felületére, nem nyílik. Ily szabályellenes közlekedések észleltettek 
a gyomor és mellür, szívburok, nyombél, étcső, vékonybelek, vastagbelek, epehólyag stb. 
közt. Voltak esetek, midőn a hashártyalobizzadmá.ny által összetapadt bélkacsok ·erszény
szerü mélyedést képeztek s ez állott összeköttetésben a gyomorral. Ha még szabatotabb 
osztályozást akarunk, _azt mondjuk, hogy" első esetekben közv etl e_n belső sipolyokkal, 
ütóbbiban közv !! tettel van, dolgunk. 

* Gyomorsipolyról irtak: Atkinson, Balluf, Be a u mo n t, Bineaux, Borelli, Buro>ves, Circau<l, Cook, C~rnax, ov_il
lard, Dieffenbach, Ettmüller, Foubert, Garcia, Gloire, Godot, Gomez, Gooch, Hamilton, Heim, Hildesius, ~aqumelle, Klem, 
Krause, Lessere, 1-ientzel, MiddeJdorf, M urchison, Olberg, P ercy, Pozzis Purrmann, Raupbach, Rrnre, Robertso n , 
nomein, SPhnlfer, 8teige1·thnll~ van Swieten, '.l'rnestedt, Wenker, Wiehl , V/tll Wy. 
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Ily sipolyok inkább a belgyógyászt érdeklik. . 

A. külső gyomorsipolyok máskép gyomorhasfal-sipolyoknak, is neveztetnek. 
Sebészi érdekkel csak ezek bírnak. ' 

A mi a gyomo.rsi polyok okait illeti , ezek lehetnek: kór fo 1 y ama tok: rák, gümős 
fekély, ~-as~_ártyalob1zzadm~nyok, gümős nyirkmirigyek szétesése (Rokitansky), gyomorlob, 
tál!o&', ~szok, kerek átfu_ro feké!y ( ulcus ventriculi perforans) ; maró mérgek ; e r ő
m u v1 1 n g er e k pl. m1dön bélkitolulás - eventratio - esetében a gyomor a belekkel a 
boréksérvben ~aláltatott s a szenvedett rángatás következtében 4 tallérnyi állományhiányt 
n;iutatott (Rokitans~y). Volt es.et, midőn erőltetett hányás idézett elő gyomorrepedést és 
s1polyt. A gyomors1polyok okai lehetnek tövábbá sértés e k, zúzódások. És pedig vagy 
ugy, hogy a sértés kivülrő~. hat befelé, p. o. szurás (5 esetben), hasítás (vadkan agyarát~! 
1-sze~), .z~hanás (3·.~zor), !ovés (4-sze.r) szekérrudba ütődés (1-szer); vagy ugy, hogy az 
erőmuv1 izgatás belulről kifelé törtémk, midőn p. o. a lenyelt ecsetnyél vagy a méhenki
vüli terhesség esetében (Ro~ein) a magzatcsontok okozták a gyomor ge~nyedését és elfeké
lyedését. :'égre volt eset, midőn a borda-szu (caries) indította meg a kórfolyamatot. . 

A mi betegünk k ü 1 s ő gyomor si p o 1 y b a n szenvedett s kórtörténete kö~ctkező: 
Bozsó Mih.ály, 34 éves, r. k. nőtlen, diószegi (Pozsonymegye) születésü, Bozsó 

Márton szántővető fia, zsenge gyermek korában - elbeszélése szerint 11-ik évében - a 
napszámosoknak a mezőre pálinkát vitt s a pálinkás üveget kebelébe tette. Mentében el
esett, az üveg eltört s egyes darabjai két helyütt összemétszették hasfalát mire ágyban 
fekvő beteg lett. ~ sértés után genyedés állott be, s a szenvedett sebzés köv~tkezményekép 
hasfalába~ __ ké~. nyilás mutatkozot.~, me!yek közöl a felsőn ital és folyó étel a h:nyelés után 
azonnal kiomlott. Hogy ez ne torténJék, rongyot göngyölt össze s ezzel dugaszolta be 
gyomrát. E bedugaszolt gyomorral nőtt fel, járt napszámba, s tette ki magát mindazon 
káros befolyásoknak, melyeknek szegény két keze munkája után élő ember magát kitenni 
kénytelen. Halála előtt is még nehány héttel Pesten a cserépfedőknél dolgozott. 

. Betegünk a budai közkórházba 1871. jul. 12-én lázas állapota miatt vétette föl magát. 
A fölvétel eredményekép a következőket van szerencsém közölni. 

Be~egünk közép termetü, gyönge izomzatu, sovány, barna férfi volt ki több évvel 
ezelőtt Jobb lábán valamennyi ujj kiizelését állotta ki. Mellkasa páncélform~ oldalra össze
nyomott. H&.s.~ behúzód~tt. A ba~oldali r~szttájo~ a bordaporcok mélyebben,' a jobbon ma
gasabban fekusznek. A Jobboldali rászttáJon, a bimbó-' és szegybimbóvonal közt a hasfalból 
~yermekök?lnyi rongygolli:bolyag e.melkedett ki, m~ly már négy nappal azelőtt tétetett be. 
E dugas~ ~1vétetvén, ple~s1meterny1 mélJ: nyílást, ennek belső szélén a gyomor kifordított, 
scarlátv.?ros nyákhártyáJát lehetett látm: A nyílás körül a bőr mintegy félhüvelyknyire 
hegszeru, kem.ény. A gyomor nyákhártyáJa a nyílás alsó zugában babnyi dudort mutat. Ez 
esetb~n a kórisme körmyü volt. A nyílás helye, nagysága, mely a gyomorürbe szabad 
beteki~tést ~ngedett s a gyomornak - az od~tüzés által korlátolt - mozgásait és helyvál
tozá~ait l_átm lehetővé tett~, ~ belőle nyerhető, savai;iyu kémhatásu nedv, mely a tejből a 
c~semt ~1.választotta (praec1p1tálta), azon körülmény, hogy a lenyelt ital azonnal rajta zúdult 
ki, ha nyitva hagyatott, nagyon megkönnyítették a kórismézést. Azonban közöltettek esetek 
m~lJ'."ekben a nyilás csak gombostyüfejnyi volt s ~ gyomor~áj~ól félreeső helyen fordult elő: 

·, 1:mdőn csak gondos ku~aszolás s a csekély menny1ségben kiszivárgó gyomorJledv felfogása 
s kémhatásának megvizsgálása után lehetett a· kórismét gyomorsipolyra megállapítani. 

, A~ eddig ~özlött gyomo~sipolyok l~?'i~~áb? 1. a felhastájon (re~io epigastrica) 2. a 
rászttáJOn (reg10 hypochondriaca) 3. a koldoktáJOn fordultak elő. ElőJÖVetelük száma nem 
egyforma. Legt_öbb jött elő a köl~öktájon, hol 13 észleltetett. A báloldali rászttájon 
7 fordult ~lő, a Jobbon csak e~y, a n:n esetünk a más.odik. 2 esetben a sipoly a csecs bimbó 
alatt, kettőben az álbordák kozt, egyszer a kardnyuJtvány közelében találtatott. 
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A mint az _ember az imént leírt sipolyt látta, hajlandó volt azt hinni, hogy ez a legna
gyobb minden eddig előfordult sipoly közt. Azonban a gyomorsipolyokat tárgyaló iroqalom 
a. félgorribostüfejnyi mekkoraságtól fölfel~, egész a több négyzethüvelyknyi nagyságig e.mlít 
s1polyokat. · 

Belső gyomorsipolyok, kivált nagytenyérnyiek, közöltettek, p. o. Levinstein tr. berlini 
orvostól (gyomorremese-sipoly esete). Azonban határozottan nagyobb külsipoly csak egy 
iratott le, ismeretlen szerzőtől ;' ennek hossza 4'', szélessége 3" volt. A G a u re t t ö 1 köz
löttnek nagysága körülbelől a mienkének felel meg (2 1

/ 2" körfogattal). A Beaumont 
vadászáé hosszabb volt (18'~'), mintegy 4 vonallal, de keskenyebb (9'"), mintegy 5 
vonallal. 

A mi a 24-éves tartamot illeti; mely óta e sipoly fenállott, e tekintetben is első rangú 
helyet foglal esetünk ·valamennyi eddig közlött sipoly közt. Csak kettő van, piely tovább 
tartott, egyik 27, (Wenker) másik 38 (Burrowé) évig. A többiek; 18, 12 (vanSviet en), 
11, 8, 7, 6, 5, 2 és fél, másfél, 1 évig, vagy csak hónapokig (egy 10 napig). A tapasztalatok, 
w elyeket gyomorsipolyos egyéneken tettek, azt tanítják, hogy a betegek e bajt jól türik. 
Oly betegek, kik kimélhették magukat még testességüket, kövérségüket is megtartották. 
A Bidder és Schmidt betege gyomorsipolya dacára szoptatott. De a legtöbbnek célszerü 
magatartásra volt szü~sége . Ily betegeknek rendesen azt tanácsolja az orvos, hogy a nyílást 
és- környékét gyakran tisztítsák, a nyilás környékét ólomvizzel, gyönge pokolköoldattal stb. 
borogassák collodium vagy glycerinnel bekenJék. Célszerűnek_ tartják sokan nyomás alkal
mazását labdákkal (pelotta), szivacscsal vagy apró párnákkal, azt állítván, hogy ily eljárás 
a 'nyilást kisebbi~i. Ajánlották a rést ragtapaszcsikokkal. huzni összébb. Megkisé_rlették az 
elzárást parafa-, tölgy-, ezüstdugaszokkal (obturator). AJánltattak e célra vulkamzált kaut
sukból készült léglabdák vagy ruganyos bőrpárnák, melyek alá vékony nyomfolt tétessék 
s lenyomásuk acélrugókkal eszközöltessék. Tanácsolták, hogy ily lég labdák vagy bőrpárnák 
válltartókhoz stb. rögzítessenek . .Á talában az állíttatik, hogyha ·az obturator a sipolyba 
bevezettetik,_ ezáltal a nyílás mindig nagyobbítatik . 

A mi betegünk, mint említettem, igen egyszerűen segített magán, :r:ongyobturatorral, 
melyet több napi időközben váltogatott. . 

Ha meggondoljuk, hogy e dugasz, mint idegen test, folytonos inger gyanánt ha:tott s a 
sokszor már bedug~skor tisztátlaq vászondarab több napi_bennfekvése a:latt .b~~lás1 _termé
nyeket mi könnyen okozhatott, lehetetlen nem csodálkozm e gyomor r~ndk1vuh alkalmaz-
kodási s emésztési képességén, _melyet ily mérvü izgatás sem merített ki. . 

Ajánltatott továbbá ily betegeknek egyszerre keveset, enn~ök, az emésztési i~öt -
étkezés után 3--4 órát -- hanyatfekve tölteniök, izgató ételek italoktól tart~zkodmok. A 
mi betegünk szegény napszámos létére, nehéz ételekkel volt kénytelen é~m, melyek a 
gyomrot megfekszik. Sőt szeszes italoktól sem tartózkodott, hanem paraszt ember 
módjára pálinkával kezdte a napot. Ha pedig az étkezés után -- egy órára leheveredett, 
azt csak azért tette) a miért más napszámostársa. 

Adatainak -hitelessége felől kezeskedik azo~ közö~y, melylyel. bajáról szólt, azt mibe 
sem véve. Gyom9rsipolya alatt még egy félkraJcá:nyi állományhiány találtatott, mely a 
haránt remesével állott összeköttetésben. Remeses1poly. 

Mi meggondolva, mily ritka sz.erenc$e gyomorsipolyo1:1 át embernél észlelhet.ni az emész
tési folyamatot, meggondolva, minő szolgál~tot t ett Beaumon~ ~á~ton vadász s1polyán tett 
megfigyeléseivel az iroda.lomna~ · ( observations on the gastnc JUICe), meggo~dolva, hogy 
midőn Edinburgban mintegy másfél évtized előtt ily eset előfordult, tüstént bizottság al_a
kult a legelső nevezetes.ségekből az emésztési folyamat tanulmányozá~ára, e cé_~ból __ a föl
vétel után pár na ppal a pesti egyetemre - a Wagner tanár ur kórodáJára - kuldtuk _át a 
beteget, ámbár kevés reményünk volt életben maradásához, mért noha 38·8 foku láznál 
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egyebet nem lehetett nála kimutatni, rendkívüli gyöngeség szállta meg. E kórodán 9 nap 
mulva heveny agykérlobban elhunyt. , - · 
_ A gyomorsipolyok_statistikájából kiderül, hogy kimerűlésben (inanitio) csak ,3 beteC1 
mult 'ki, a többiek különféle bajokban. - 0

. 

Az Ajtay Sándor tr. által végrehajtott boncolat átalában azon tényeket tüntette ki 
melyek~t az eddig közlött sipolyok boncolata. · . ' 

.... A .. ~:yomor kicsiny volt, s f.élrehuzott; nyákhártyája megvastagodott, 
kozoskorul bashártyalob maradványai: összenövések. . 
.. A hasfalzat szivós, kötszövetszerü szálakkal a gyomrocsukkal -és jobb remesehajlattal 
ossze ;?lt növe. E helyen karvastag kocsány találtatott, melyet a gyomor, jobb remesehaj
lat, maJ és basfalzat képezett. · · 

A jobb csiphajlatbór a kisebb folytonossághiány mögött ken~lermagnyi nyílás vezetett 
a harántremesebe. 

A nagyobb folytonossághiány a gyornorcsuki billentyűtől 11;; "-re s a nagy h'.1-jlathoz 
közelebb feküdt. A jobb remese hajlatában szükület. 

2 

Ez n.egyedik eset, rnel~ben a sipoly belső része a pylorus mellett találtatott. 
A mi ~~gr~ a gyo~or~.1polyok gyógyítását illeti: gyökeres gyógyítás kisebbeknél álií

tólag már tobb izben sik.erult .. E t t m ü 11 e r esetében a sipoly pusztán hanyattfekvés által 
gyó~yult volna meg .. Hild e si u s Fe~enc iratos .füvekkel gyógyított meg egyet. R 0 m ei n 
szermt egy gyomors1poly behegedt, mmtán a ny1láson át a magzat csontjait eltávolította 
(Ez a fenntemlített rnéhenkivüli terhesség esete). Teljes hitelt azonban csak két közle
ruényn~k ad~atunk : a Di e ff e n b a eh én a k, ki izzóvasali égetés s a Mid de 1 do r f é
n a k, k1 plastikával, börátültetéssel eszközölte a gyógyulást. · 

E~~tek, mely~kben eln~elt tárgyak kivétele végett gyomormetszés - gastrotomia - ~ 
volt s3mkséges s sikerrel haJtatott végre, ismeretesek. . 

Allatokon - Helm óta - mesterségesen létesítnek gyomorsipolyokat az emésztési 
folyamat tanulmányozása végett. _ .. · 

~apasztalván, hogy~ műtéte~ a kísérleti állatok könnyen kiállják s tudván, mily ked
vező altalába~ a gyomors1polyok Jósla:ta: többen mesterség~s gyomorsipoly létesítését aján
lották-a bárzsmg ol.y k~ros elváltozása~ba?, melyek az ételek gyomor.ha jutását akadályozzák 
s. melyeken sebészi elJárás nem segithet. Az . e célból végrehajtott műtétek eredménye 
azonban egyátalában nem bátorít föl az utánzásra_. 

B) Társadalmi szakosztályi értekezések. 

A tisztaságról. 
Elöayta KUBINYI AGOST9N, nagyg.yülés~ elnök. 

'• 
A t~sztaság az egészségnek dajkája! . 
Ha JÓ egészségünket biztosabban fen akarjuk tartani szükség hoD'y testünket lakszo

báink~t, 1;1dvarunkat, házunkat, utcáinkat, szóval minden' környez~tünket tisztán tartsuk. 
L1eb1%, a .nagy vegyész azt mondja: „A népek miveltségi fokát a szappan-fogyasztásból 

l,ehet :neg1télrn.'~ Ha a szappan mennyisége készítésétől lehet11e a nép kulturáját föltételezni, 
ugy bizonyára Szeged ;olna hazánkban a legtisztább város, úgy tetszik azonban hogy az 
ott késziilt na.gymennyiségböl csak kevés fogyasztatik el helybim. ' 
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Sajnosan tapasztaljuk, ho'gy szép hazánkban, kivált a néposztálynál, nincs kellő figye
lem a tisztaságra. Számos lakosaink a mindennapi mosást, gyakori fürdést, csak ritkán 
használják, fehérnemüjöket hetekig hagyják testükön. Számos helység házaiban nincsen-ek 
kémények, a ház gyakran csak egy termében, mely lakszobául, de gyakran konyhául is 
szolgál, malacok, aprómarha társaságában 10-en 12-en is zsufolva, a kemencét szalmával, 
kukoricaszárral, tözeggel, vagy a felvidéken rőzsével tele dugván, nagy füstfellegek közt, 
büszhödt és poshadt szagu gözös helyiségekben töltik az éjeket. Az udvarok teli vannak 
különféle ganéjjal, szeméttel, és piszokkal. A helységek utcái soha sem sepertetnek, az 
ezekben, vagy a helységek közelében levő tócsák, pocsolyákba, döglött kutyák, macskák, 
apró marha dobáltatik, miknek kigőzölgése az egészségnek káros és veszedelmes, mely 
-körülmények t ermészetesen azt okozzák, hogy több ragályos nyaválya, vérhas, láz kínozza 
a tudatlan lakosokat. 

Ha széjjel né:;i;ünk szép hazánkban, fájdalom 1 ezt ·sok helyen tapasztaljuk. Vannak azon
ban istennek hála kivétele~, s örömmel szemlélhetjük kivált a német helységeket; hol a. 
tisztaságra nagyobb gond fordítatik s a lakosok sokkal munkásabbak és tevékenyebbek. 

Lássuk azonban e tárgyban "bővebb tapasztalatainkat: Hogy még az úri ·házakban is 
vannak, kik a tisztasággal nem gondolnak, s azt nagyban elhanyagolják, szabadjon öntapasz-
talatomból több példát felhoznom: , 

Több évvel ezelőtt egy rokonomál tettem falun látogatást, hol vend~gszerető házánál 
. több napig mulatván, az ugyan e helyiségben lakó régi ismerősömet kívánván meglátogatni, 
mire házigazdám mondá, hogy nem tanácsos ez úrhoz kaputos embernek magányosan 
menni, mert mérges kutyái könnyen lábáról rántanák le, ugyanazért egy bérest rendelt 
µiellém kalauzúl egy nagy doi:onggaL Elindulván a nem épen rendes utcáju falq.ba, c~ak
hamar szemembe ti.int a látogatandó úr Curiáj a. Két kőoszlop állott az udvar elején, 
jeléül annak, hogy ez a hajdaui kapu szárnyait tartotta, melyek azonba11 már nem léteztek. 

· Közel a kapuhoz a kertben egy ugynevezett fi.lagoria állott, melynek fedelén több v?lt a 
lyuk, mint a zsindely. Bemenvén a tágas udvarba, hol fának, csemeténe~, v~gy éppen v1rá~
nak híre sem volt, annál több szemét, _trágyadomb, dudva és bo~ót p1szk1totta e~t. ~hg
léptem be az udvarba, h{irom alföldi kuvasz, melyek közöl az egyiknek a re~des farkaról 
még más két piszokfark függött, nagy . mérgesen, iszonyú ugatással nekem iramo~tak,, s 
talán összcszaggattak volna, ha a béres dorongja cl nem riasztja öket. Embernek, ki elem 
jött volna1 híre sem volt, eszerint b_cléptern a nyitott pitvarba, ~nely.beu a pacllóh_o,z . tapad~ 
sár oly vastag volt már, hogy alig lehétBttkivenni: téglávalvolt-ek1rakva,vagymasval~mi 
anyaggal. Kin7itván a középszoba ajtaját, egy eléggé tágas ebédlőbe .léptem, melyben azon
ban egy nagy rakás csöves kukorica, és spárgára füzött. pár mázsányi ~~hánylevél volt fel
fűzve, nyit0tt ablakok mellett szárítatv-áu. Innen benyitottam egy masik teremb~, h,ol az 
egyik szegletben egy 11yoszolyát pillanték meg, melyben kétzsúpnyi szalma volt kiter1tve s 
ennek szegletében költő tyúk üft tojáson: A szoba másik szegletében egy ~éko11y és ron
gyos paplannal és i rren lapos vánkosokkal ellátott ágy állott, mely a házwrnak nyughe
lyül szolgált. Nehá~y pipa, egy szekrény, pár szék és ásztal tették a butorzatot,, ~zek látá
sánál bejött egy copfos tenyeres talpas leány s ~érdésemrc, hogy hol van az ur, mondá, 
hogy látogátób'a ment a szomszéd helyiségbe, a leírt szobáról pedig mondá, hogy ebben ö 
lakik, a többit pedig elzárva -tartja, magtárnak haszriálván. Talán említ~n~m sem kell, ho~y 
a két terem padolata pár év óta nem volt sikárolva, a fal me.szciése pedig rnkább hamuszrn
barna volt mint fehér. Látogatójegyemet hagyv::ín a leánynál, nagy sajnálat.tal távoztam 
a háztól. Meg kell itt jegyeznem, hogy a szép vagyouú úr annyira vitte a cym,smust, hogy 
nemcsak környezetével, de tulajdon testével sem gondolt. A víznek nagy elleuseg~ volt, ~os
dani pedig soha sem szokott. Nehány évvel ezelőtt a szomszéd helyiségben egy fiatal hazas
párt ment látogatni, ezeket megkérte, hogy látogatnák meg egyszer öt is ebé.dre. Hoss~abb 
idő után a házaspár, egy délelö_tti · uyári napon be hajtatott ndvarába s mivel senkisem 
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fogadta üket, bementek a pitvarba s az idegen úr fenhangon kérdé: hol van a tekintetes úr? 
itt/ hol? itt l lőn a vá1asz ismét s a hang után tovább menve, látj4k a vendégek, hogy a 
kemence fűtő lyukából egy ·szakálos fej pislog ki, s kérdik, hogy mit csinál itt, ez minden 
zavarodás nélkül mondja: „Rühes vagyok, gyógyítom magamat, menjenek csak a szobába, 
egy félóra mulva, kurámat mai napra bevégezvén, meg fogok jelenni." Természetesen a 
vendégeknek sem volt gusztusok maradni. 

Sajnos ugyan, hogy még a 19-ik században hazánkban · ilyen urak találkoznak, de 
istenek hála, ez csak sporadice mutatkozik. 

Hogy gyakran az uri házakban is nem mindig kellő gond fordítatik a tisztaságra, 
meg kell itt émlítenem, hogy egy jómódú uriházban, a főtt aszalt szilvából egy vendég 
kisasszony egy ízben egeret szúrt villájára, mely esemény után annyira megutálta ezen ételt, 
hogy_ so~a többé ezt nem ette. .· 

Hogy gondatlanság s illetőleg a konyhák tisztátalansága misi.tt gyakran mérgezések is 
történnek, tudva van; mire elég legyen felhozni, hogy a még most is több konyhában szoká
sos főző ugynevezett ré~kasztrolok által, ha ezek kellően beónozva nincsenek, az étkező 
csa1ád gyakran nagy veszedelemnek van kitéve. . 

Gyakori mérgezések történnek szintén a káros gomhák, petrezselemnek a büdös bürök kel 
( conium macculatum), a pastináknak a gyilkos .csomoriká val ( cicu ta virosa) fölcserélése által. 
Szükséges tehát, hogy az étkek elkészítésénél is a tisztaságra legnagyobb gond fordítassék. 

Sok háznál az ebek és macskák annyira el vannak kényeztetve, hogy miattuk az asztal
náli étkezés alkalmával szükséges tisztaság szenved,· mely állatoknak gyakran nagy szabad
ság engedtetik, annyira, hogy az étkezők ruháit bepiszkolják s az éttermet kellemetlen 
büzzel árasztják el. A francia példabeszéd azt mondja ugyan : „Il faut fl.otter le chien a 
c~use de ~on m~itre ou de sa maitresse", azonban meg kellgo.ndolni, hogy vannak szem~lyek, 
kik az .effele állatokat a szobában nem szivesen látják, s ezáltal étvágyuk szenved. · 

Lássuk azonban néposztályunk s helyiségeink tisztaságát ·: · -
Nehány év előtt lovaimon tevén kirándulást az alföldre, megpróbálom a tisztaság köré-

ben tett ottani tapasztalataimat ecsetelni: . , 
A helyről reggeli 7 órakor egy mezei uton elindulván csakhamar az ugynevezett 

országútra értem, mely minekutána tele volt kátJukkal, gödrökkel, s itt o.tt a pocsolyák, 
melyeken lépve haladtam, kavics helyet~ more patria régi kukoricaszárral, s.zalmával volt 
kitöltve, miután a kétrészröl felhá.nyt árok miatt a mezőre kimenni nem lehetett, kénytelen 
voltam e kinos uton maradni, a két órányira fekvő B helységébe csak déli 12 órakor 
érkeztem. 

," A gazdag gabona· és kukorica terméssel kínálkozó földek közt haladván, közel a hely
séghez pillantottam meg a temetőt, mely kerítetlen levén, ebben szabadon turta a sertés a 
s~rokat! s töb? halotti. fejfát és keresztet, ezekhez kényelmesen dörgölőzvén, helyéből 
knnozditott, a JUhok pedig ezt széltében legelték és rondították. Közel a temetőhöz egy dög
lött ló hevert, mely kellemetlen bűzt árasztott az utazókra, annál jobb lakomát azonban a 
felrepült . nagy madárseregnek. , . 

· Beérvén a helységbe, itt már a kátyúkat törött cserépedé.nyuycl s házi szeméttel talál
tam kitöltve. Az utcán vezető út garádja, tele levén álló, s rothadt szagu vizzel, helyt adott 
az abba hányt döglött kutyáknak s apró· házi szárnyasoknak. Fáradtak levén lovaim, de 
későre is haladván az idö, szükségesnek tartottam a falu közepén álló rongyos korcsma 
ál~ásába behajtani. Kifogván kocsisom a lo\•akat, az ivó szobába ment~m, hol a szennyes 
~orcsmárosnét találtam. Azon kérdésemre, tud e valamit enni adni, mondá hogy semmije 
sincsen. De van kérdém szalonnája, tojása, csirkéje úgye? mire a válasz volt, no már hogy . 
ne volna, persze hogy van, úgy hát készítsen egy kis rántottát és. tyúklevest. Már hiszen 
ha éppen enni akar az ur, úgy lassan csak elkészítem, de nem tudom fog e majd tetszeni? 
Innen, _nem levén vendégszoba, bevezetett az asszony lakszobájába, hol azonban az ott levő 
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apró marha, s nehány piszkos gyermek ~is~tát~lansága miatt, a még söp;etlen szobából 
kimentem a szabadba. Míg ebédem. elkészult, elmdultam a helység megtekmtésére: !Je-be 
t~kintvén néhány gazda, többnyire egy-egy utcai ablak~ háza udvarába, melye_t kivéte.l 
nélkül mind igen piszkosnak és szemetesnek tal~ltam. Ahg haladván nehány.percig,_ koc~i· 
som utánam jött, mondván, a po.ros és kákás szénát az . éhező l?vak nem aka_rJák enm, z~bJa 
pedig a kocsmárosnénak nincsen, jónak tartanám ~a _to:v~bb. indulnánk; vissza ,menven, a 
korcsmába, kérdém a gazdasszonyt, hol lehet kapm ~abot,· mire a ~álasz vo~t, ha ad az ur 
pénzt, majd hozatok a zsidótól; természetesen, hogy _fára~t lovaim megpihenhessenek, s 
táplálékban is részesüljenek, hözattam számokra 1

/ 2 kilányi~, me~y azonban olJ: sz~n;iet~s 
volt, hogy a korcsmárosné lisztszitáján_ (nem levén zabrostáJa) alig tu~ta a kocsis _kitiszt1-
tani. Hosszú időre elkészült ebédem, melynek avas sza~onnával ké.szult rán~ot~áJát nem 
voltam képes m:egenni, csupán a meglehetősep készült tyukl?ves nyuJtott némi tapl~lékot, 
az ecetes kertibor, a piszkos viz pedig ihatatlan levén, szomjan hagytam el a szánalomra 

való helyet. · · · · kh á kb fá·a 1 
Hogy ehhez sokban hasonló helységek még mai napig is létezne az n an, J a om, 

tapasztalhattuk. · · · h 1 · . á é 
De mit mondjak városainkról, még magát Pestünket sem véve ki, o. a P?mp s s 

nagyvárosi kinézésű házak és utcák egy része világvárosul készül em~lkedm, .. s csmos pal~
táival kényelmes nagy szállodáival, melyek Páris vagy Londonnak is becsuletére vá.~n -
nak, tündöklik, a Teréz-, József-, Fere~ckülvárosok részében, a nag~részt utcátlan ure~ 
mezőhelyiségeken sertés juh és marha legelJ a kövezetlen utcá~on pedig, gy~kra~ aras~yi 
sárban kénytelenítetik a~ ember botorkálni. Valjon mikor fog erre a város, illető . eg a or-
mány több gondot fordítani? - ' é F k""l á b 

Tudva van, hogy ragály esetében, ez Pesten leginkább a József- s erenc uv ros an 
dúl és pusztít minek kétségenkivü1 föoka az, hogy a szegénynéposztálynagy;észea~élyen 
fekvő souterr~inekben nagy ~zámmal lakik. Csak nehány éve még, hogy. a ~rencv :oson 
kívüli temetőben, melybe döglött lovak, s számos elhullott állat szokott v1t~tm, egy tiszt~
séges entomolog, ki pillangók fogásával foglalatosko?o~t, a kuvaszok által ossze~ar~:n~?1~ tatott. Jobb policialis rend és felügyelet felette szukséges volna, e nagyna szu 

Pestünkben.· - k ti t á ban · tudva 
Hogy hazánk többi városaiban .is egyben-másban há~ra yagyun a sz asá 1 ' ~ t 

van. Ámbár a · Felső-Magyarországban több gond forditatik ennek fentart s ra, ~m .~ 
népesebb alföldi városokban: Indolentia, mikor fogsz már yalahára hazánk~a~ ~egs~unn~~ 

Előre bocsátván hazai tisztaságunk állapotát, lássuk immár az európai isz ass g n 
plus ultráját: Hollandiát. · . . .. 

Sokat olvastam, sokat hallottam Hollandia s lak~sai tisztaságáról, 1P.~r~ról, ctlsz:i~ 
gazdálkodásáról és lakosai becsületességéről, hogy mm~ezekröl meggyözodJemé v gy á 
egyike e curiositások országát meglátogatni teljesült. Mmekelőtte. azonb.a~ e s~előt~r~~rÍÍ 
ban tÖltött 4 heti tapasztalataimat röviden elésorolnám, szabadJon mm ~ne 

1 
··tt 

áta1ánosságban következőket feljegyezni: Hollandia, Limburg és Luxem uM~gt~ egyd' 
594 négyszögmértföldet tesz s lakosai száma meghaladja a 3.700,000 lelke

1
t. iéu . n pekáig 

·' b ·1 áll é t h csak a nagy szorga om s mun s-két harmada ez országnak viz ő , term sze es, ogy á é k 11 
ság tehette. ezen különben sík és nedves, s am:1yira népesített országot vagyonoss s e e-

messtincs állam-Európában, kivevén Angliát, hol a tudom~ny ~s müvész~t annyi ~o:ce-
nast mutathatna fel kivált az aristokratiából, mint Hollandia, ahg van uri hbá~, me Y gy 

' é k ·· · t é 1 nem irna. vagy más nemében a tudománynak, vagy müv szetne gyuJ em nynye ká á k 
k h k"t·· ők mun ss gu ' A hollandok általán · véve flegmatikus -yéralkatua ' anem 1 un ··ek viseletükben, 

·kitartásuk és pontosságuk által ~indenben, mihez ~ozzáfognak. -~!ysz;:: üzést, e mellett 
külsőleg hideg természetűek, de Jámborok és becsuletesek, útálJ á Y 

24 
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' 
azonban ti~zták, erényesek, ételben. italban mértékletesek a:ilnyira, hogy a részegség a leg-
nagyobb ritkaságok közé tartozik. A hollandok a mivelt és pallérozott népek közt első 
helyt foglalnak. A kereskedelem, mezei gazdaság kertés.zet ipar a müvészet és tudomány 
századok óta nagy sikerrel müveltettek általok. ' ' ' 

Az ország le~nagyobb r~~zében nincs kő, mégis alig van állam, melyben oly jók vol
nának az utak, mmt Hollandiában. Az országutak mindenütt élével rakott keményen kiéue
t~~~ téglával vannak kirakva, s legnagyobbrészt dupla, _ sőt sok helyen négy sor fá;al 
kmltetve. 

A városok mind, sőt számos faluk is a kocsiút kövezetén kivül, tégla-vagy kőjárdiikkal 
s nagyobb vá;rosokban számós utcák márványjárdákkal ellátva. < 

.Dél-. és Eszak-Hollandban ném vetnek annyi buzát mint talán. a kis Torna-megyében, 
m~gis ahg van ország Európában, a hol nem levén folyóvizök, annyi szélmalom volna 
mmt ott.,. ezek azonban a helyett, hogy lisztet őrölnének, mind meg annyi gyárak, hol olaj 
pré~eltetik,, a gyarmatokból ~ozott rizs őröltetik, deszka és lécz fürészeltetik, legfinomabb 
pa~~rt ~észitene~, . kend~r~ tiloluak s a t. Legf~bb foglalatosságuk azonban„ az országban 
levo felesleges v1znek kiszivatyuzása, vagy pedig szárazság idejében a rétek, földek ezek 
segítségével való öntözése. A 6, 7 emeletes szélmalmok toronymagaságuak, annyira, hogy 
egy-egy szárnyuk 80-100 láb nagyságú. 

„ Ho.llandia nép sajátságaihoz tartozik, hogy itt minden nő gyermekségétől kezdve fej·
k.?tőt vi~el? melye~ ~Jatt ~s körül sajátságos aranylemezek és ékszerek tündöklenek, öltöze-· 
tuk pedig i.n~ább urias mm~ para~ztos. Nyakuk s illetöleg mellök gondosan el van takarva, 
a .n~i s~emerem és 1szerény~eg pedig ugyszólván velük született tulajdonuk. E mellett rena
kiv~l ~iszták. A nep férfiai kaputot vagy frakkot, magas kalapot viselnek, s esernyő nélkül 
borus időben nem mennek ki. 

Egész Hollandban nincsen ökör, s mezei gazdaságukat részint lovakkal részint tehe-
nekkel, részint kapával végzik. ' ·. 

Egész Holla:ndiában nem hagyják a mesterségesen ültetett erdőcskékben a fát karv~s
~agságnál nagy?bbr~ növes~teni. Minden 9-10 esztendőben a fát tüzelő szükségre kivág
J~k; azonban kivé.v~~ Angliát sehol se:r;i készül annyi nagyobb tengeri h~jó, mint Hollan
diában. Az ehhez szukséges fát Norvégiából negyed, ötöd nap ala:tt szállítják hajógyáraikba. 
El~észülvén igy hajójuk, ezt rendesen gyarmati árukkal megrakván Olaszországba, több
nyire Genuáb~ mennek legott vagy eladj~k jármüvöket, vagy pedig visszajgvet olasz már~ 
vány~yal rakják meg s ez az oka, hogy Holl_andia a csiszolt, kivált fehér márványnyal 
annyira el van árasztva. 

Ezeket átalánosságban feljegyezvén, lássuk immár bővebb tapasztalataimat: 
„ Az 185~~ik év n~arán Marienbadban töltött neháriy heti mulatás után Frankfurtnak, 

Kolnnek, Brusselnek a szép é~ tudományosság~ról s iparáról hires Belgium fővárosába 
értem, a h?nnan. tanulmányos es kellemes 8 napi mulatás után Antwerpennek, részint vas
uton, rés~mt haJón Rotterdamba, Hollandia egyik 122,000 lelket számláló világvárosába 
értem. Kiszállásor!mál a város szépsége, tisztasága s - élénk~ége a legkellemesebben lepett 
meg. A grand Hotel de pays-Bas fogadóba a ·Maas partján szállván, nagy gyöngyörrel 
s~emléltem az ablakom előtt számos tengeri göz- és vitorláshajót s ezerre menő be- és 
k1szállq népességével. 

Tiszta s elegantiá':al bútorozott szobám asztal án egy Holland és egy Francia bibliát 
t~lálta:i;n , mel.y egy~biránt a vendégek lelki táplálékául egy hollandi szállodában sem 
h1ányz1k. ~ k1váncsiság a, bevett _jó ebéd után a Hotel konyhájába vitt, hol meglepetésemré 
a takaréktuzhelyet porcellannal k~rakva, a konyha tábláját pedig fehér olasz márványból 
találtam, s ,megvallom a konyha .tisztasága rendkívüli volt, melyet legalább 10 különféle 
konyhába? tapasztaltam. Holland!ában. · 
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Megtekintvén más.nap a szép várost s ennek nev~zetességeit, harmadnapra , t. i. aug. 
27-én Haagba, Hollandia 91,000 lelket számláló fővárosába értem. 

· Egy város sincsep. Hollandiában, melyben annyi szép és széles utca, annyi magas, 
egész 6 en;i-eletig való ház, annyi nagy piacz volna, mint itt és már első pillanatra látszik, 
hogy ez UJ abb város. . 

Első gondjaim közé tartozott a gazdag képcsarnokot, könyv-, régiség- és kincstárt, 
valamint gazdag chinai és japáni ethnographiai_gyüjteményeket megtekinteni. 

Aug. 29 -én Scheveningen félór ányira fekvő s 7 500 lelket számláló tengeri fürdőjéről 
hires, nagyobbrészt egy, sőt két emeletes házakból álló tiszta faluba rándultam. Megtekint
vén itt. a nagy fürdőházat, szemembe ötlött a százakra menő halászbárka, melyeken a 
helység lakosai .a t engerbe rándulván, nagy szám'mal halászszák ki a különféle halat és 
rákot, kivált a milliomokra menő heringet, melyeket besózyán, ezekkel egész Európát el
árasztják, e helység halász lakosai Hollanelia gazdagabb néposztályához tartoznak. M eglepö 
volt itt az egészséges kinézésű, tiszta öltözetű és szép népet szemlélni. 

Aug. 31-én szombaton reggeli 5 órakor egy tágas piacon levő vendéglöm második 
emel~ti csinos szobájában lakván, asztalhoz ültem: leveleket írandó hazámba, nagy megle
petésemre ablakaimra; sütvén a nap sugarai, ennek dacára az egy_ikablakomat nagy vizcsep· 
pek mosták, e tüneménynek látszó esetre felkelvén székemről, a másik ablakhoz mentem, 
megakarván arról győződni, honn::i,n jő az ablak nagy vizezése, kinyitván az ablakot, hát 
látom, hogy a Hotel szolgálója egy vízzel telt kupába tevén . szivatyúját, a háznak falát 
fecskendezi, s illetőleg mossa, mely operátiót a -velem szemközt levő házak körül is tapasz
taltam. Értetődik, hogy Hollandiában számos ház meszeletlen s megtartván téglaszinét 

-olajjal van bekenve. Alig múlt egy óra, készen levén az illetők a házfalai mosásával, elkez
dették a.járdákat kefékkel, rongyokkal mosni. 

Reggeli 8 órakor, magam mellé vevém ~gy franciáúl és németül beszélő udvars~olgát, 
bérkocsira ültem, déli Hollandia helységeit s illetőleg nagy hírben álló paraszt kertészeit 
megtekintendő. Alig hagyván el a váro..st, a legjobb országúton 4 fasor, szebbnél s·zebb 
pavilónok s illetőleg nyaralókkal ellátott, jobbról balról fekvő kertek között órahossziglan 
lejtvén, azon kérdésemre, hogy ezek talán a város jobbmódú lakosai' mulatókertjei, kalau
zomtól azt a választ nyertem, hogy most már a szomszéd helység határában vagyunk, s 
mind ezek kertek az ott lakó parasztok tulajdonai. . . 

. Első helység, a melybe értem Losdünen volt, melyben a házak l1agy része emeletes, 
város módjára egymáshoz téglából építve, tisztaságuk által kitünt, s inkább vár<?shoz, mint 
faluhoz hasonlított. Tovább utazván, számos egy és két fogatú fé~fedeles hintóval, pricská
·val, s más csinos _kocsikkal találkoztam, melyeken a szombati úgynevezett virághetivásárra, 
· a falukon lakó kertészek Haagba virágot, gyümölcsöt és zöldséget „vittek eladás végett. 
Tovább haladván, mestersé,gesen, többnyire nyir-, bükk- és jegenye-fával ültetett erdőcské-

_, ken keresztül hajtottam. Wateriugen helységhez közeledvén Ammerlán nevü paraszt 
villája előtt állottunk meg. Ezen kertész csak 5 holdas földet bir, kertjén ker~sztül 9 öles 
széles kanális vezet, melyen ő s más társai is Haagba, Rotterdamba, Amsterdamba, sőt 
Londonba is vihetik gazdag zöldség és gyümölcs termését. Emeletes kerti _házában alól 
3 csinos szoba van egy konyhával, pitvarral, felül 4 csinos, holla.ndi szokás sze~int szőnye
gekkel bevont szobával1 kamarával ellátva. Kertje tele volt szebbnél szebb s gazdagon meg
rakott gyümölcsfával. Feltünt itt két magánosan álló s egyik-egyik 30 öl hosszaságú 2 öl 
magas, téglából épített, s délnek fekvő fal, melyhez szőllö volt ültetve, gondosan tisztítat~ 
ván a portól, szorgalmasan öntöztetvén nagy terméssel volt megrakva, s már épen é:m 

· kez_dvén, fontját a szőllönek Haagban 2, Londonban 4 forintért árulta. Vallomása s~ermt 
a két trilázsból 400 forintot, egész- kertjéből pedig, melyben nagy mennyiségű és kitiinő 
volt a ·zöldség is, 3-4 ezer foriptot remélt egy évi termésből bevenni. 
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Egy kis órai ittmulatás után Wattering falu vendéglőjébe me~tem, hol bérkocsisom 
megetetett, magam pedig a szép vendéglőt, kávéházával, hol a parasztok theázni, kávézni 
s kártyázni szoktak? valamint olvasó termét, mulatóke}'tjét, melyben a kuglizó hely s . más 
játékszerek nem hiányoztak , szemléltem. El nem mulasztottam a helység Hock nevü 
paraszt Burgmastert, (falu bíráját) ki igen csinos 9 szobából álld házába_n lakott, s leányai 
mellett német nevelőnét tartott, meglátogatni, egész kényelemmel s kielégítő confortt::\-1 
ellátott házában zongorát, ezüst gyertyatartókat és számos chinai porcellánt láttam . .. 

Értésemre esett itt, hogy e szorgalmas paraszt 36 hold földet bir, 20 hámos lovat tart, 
melyeken fuvarokat végez, s 10, 12 ezer forint évi jövedelme van. · 

Befejezvén körutamat, délutáni 5 órakor Haagba vissza értem. 
Haagban töltött öt napi mulatás után, vasuton egy óra alatt a 40,000 lelket száimláló 

Leyden híres egyetemmel biró s gazdag és nagyszerü gyüjteményeiről, füvészkertjéről 
nevezetes városba értem, hol több tudós férfival megismerkedtem s a legkellemesbb 4 napot 
töltöttem. Az ·egyetem termében a professorok képei függnek, melyek közt a hi:ves Hugo 
Grotiús, Cartesius, Salmasius, Scaliger, Bourhave, Ruhnkenius, ·wittenbach s több más 
nevezetes fér:fiakéi tündöklenek. A város nevezetességei megszemlélése után Schlegel nagy 
zoolog, a természet gyüjtemények igazgatójával egy délután a kiszárított Harlemi-tó szemlé
lésére indultam. Hollandia egy időben még több álló vízből, vagy ugynevezett tengerkék
böl állott, mint jelenJeg, ezek azonban részint szélmalmok, részint gőzerővel kiszivatyúztat
ván, termékeny és lakható földekké varázsoltattak, mely ekép hasznosított földeket hollandi 
nyelven poldereknek neveznek. Ilyen volt a 40,000 holdnyi nagyságú, még ottlétem előtt 
14 évvel kis tenger, mely kivált nagy szélrohamok alkalmával Anisterdam, Harlem és Ley
den városokban kiöntései által iszonyú k~rokat és veszedelmet okozott, ott létem alkalmá
val ki levén szivatyúzva, temérdek zöldséget, sok és szép buzát, gazdag gyümölcsöt is ter
mett. Ar. _ekkép kiszárított földnek holdja 475 forintjával kelvén el, jelenleg, t. i. 1871-ben 
már több kis helységet tartalmaz 1870 lélekkel. 

Másnap a városhoz 3/• ór:iryiTa fekvő Katvaik helység felé kocsiztam, hol a tengerbe 
vezető nagy levonó csatornát, melyen Hollandia minden felesleges vizet kiszivatyúztatván, 
nagy robajjal ömlik, szemléltem. Utamban meglepetésemre a tenger partjához közel fekvő 
mész~getö kemencéket szemléltem, melyekben, nem levén Hollandiában mészkő, a roppant . 
mennyiségű kivetett tengeri csigák, elébb megszárítatván, égettetnek ki; ez megtörténvén, 
kohókban porrá töretnek s a legfinomabb építési meszet szolgáltatják. 

Elbúcsúzván a kedves Leydentől és számos tudósaitól 3/ 4 óra alatt vasuton a 30 900 
lakossaf biró Haarlem városába értem. Ki ne ismerné e várost, ki a kertészettel fogüi.l~tos
lrndik, s a hires jácint- és tulípánvirágot kedveli, melyeknek milliomra. menő hagymáival 
az ottani mükertészek Európát elárasztják. Több nagyszerű kereskedelmi kertész helyisé
gét látogatván meg, arró.l ért~sítettem, hogy kivévén a zöldség- és gyümölcs-kertészetet, 
csupán a mükertészet, t. i. a virág és· csemete, különféle fa árulása, másfél milliomot hajt a 
harlemi díszkertészeknek. Nagy ~yö.nyörrel szem~é~tem itt az úgynevezett Teylerféle gyüj
teményeket, melyek gazdag phys1ka1; természetraJzi, s szép képtárból állanak. Egy pár napi . 
kellemes ittmulatás után, a közelfekvő Amsterdamba utaztaJD. 
'· ~ Hollandia e második, de legnagyobb városa 275,000 lakost számlál 27 183 házban 
szépségénél, tisztaságánál, ~e ~ivált a várost keresztül-kasul átvágó csatordáirtál fogva: . 
valóban meglepő. A tengeri haJók nagy száma a csatornákon a 'város utcáiba evezvén fel 
s le 'rakodik. 44 temploma sugár és több ·harangzenével bíró 'tornyaival nagy mulatságot 
okoz a járókelőknek. · ' 

~msterdam Hollandia l,e&keresk~delmibb, leggazdagabb. s legnépeseb? vár~sa levén, _ 
termeszet~s, .hog~ ebben az elenkség 1s le~nagyo~b. Szám?s ipar, müvészeti, tudományos 
és .. human~s.ti.kus mtézm~:r:yek és„társulata1 közt kiv.ált emhtést érdemel a. gazdag állatkert, 
mely a pár1s1 és londom 1lynemu kertekkel vete_ked1k, nagy természetrajzi gyüjteniényeivel; 
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a kitünö hajókázási iskola, számos magán-könyvtárak, képcsarnokok s egyebek. E csuda-
. város valamint Velence mocsáron állván, csupa cölöpökre épült, s hogy a lakások az egész
ségnek károsak ne legyenek, a házak földszinti részei, jóval magasabbak a más városokbani 
lakásoknál. Az épületek közt legnevezetesebb és legimpo~ansabb a királyi palota, mely 
13,659 cölöpre van építve s több milliom forintba került. Amsterdamban és }!~szak-Hollan
dia több városaiban és helységeiben, már ritkaság a szobáb~n nyo_szolyát látni, miután 
többnyire félig a falba vannak elhelyezve s kívülről két szárnyú és betett aőtókkal biró 
szekrényben, miáltal a termek tisztábbak. 

Nem tudván hollandul, Krüger osztrák consul szivességéböl egy írnok rendeltetett 
mellém kalauzúl s ennek társaságában egy napon kirándulást tettem Észak-Hollandiába: 
Reggeli 7 órakor fel ülvén r:;gy kis gőzösre, ~ Y tengerö~ölb e , nagy szélvész köz~ hajtván 
másfél óra alatt Zárdámba 12)500 l~kost számláló s közel 400 szélmalommal buö gyár
városban kötöttünk ki, hol Péter ·cár hires k_µnyhóját, s ne~ány ,gyárat megtekintvén, bér
kocsit fogadtam, melyen több tiszta és· szép helységen a legjobb uton haladván, Broc~, 
Hollandia, sőt mint állítatik, a világ legtisztább helységébe két óra alatt értün~ . 

A 1500 lelket számláló helység a caodálatosság és túlságos tisztaság példánya: Köze
ledvén e,hhez, kocsinkon a helységbe behajtani nem volt szabad, ne.hogy a lovak az . ,utcát 
beszennyezzék, hanem a falu szélén álló csinos vendégfogadóba haJtottunk. Az utcák: nem 
nagyon szélesek, itt-ott nehány .csinos térrel bírnak, a kikövez~s nagyobbrés~~ ~églából 
készítve, itt ott a járdák apró mozaik alakú kövecskékkel, vagy szmtén téglával kirakvák, 
holmi cifraságokat képviselnek.- A házak legnagyobbrészt fából készülvé~, több egy- sőt 
kétemeletes is látható, a zsindelyfedelek, a ház falai, veres, kék, sá:ga s~mre ~~s:ettek, és 
csodálatos benyomást tesznek az idegenre. A házak mellett többnyire csmos v1ragkertecs
kék állanak. Mindenekelőtt egy 80,000 forintra becsült paraszthá~ba m.entünk. A bem~net 
a :-tnarhaólba vezetett, mely azonban,. a legelői rendszer levén Hollandiába behozva, ures 
volt, miután a gazda 22 tehene egész nyáron é.ijel-nappal folytonosan kint volt a legelőn. 
Azonban a csinos és igen tiszta ól ablakfelé való részén, hol a mar~avályúk helyezvék, 
polcokon különféle chinai, eur~pai . porcellánedény, üv~gesz~özök, virágcserepek v~ltak 
kiállítva. S oly csinos és világos volt., hogy lakszobának is be~llett volna. A g~zd~ á.lhtása 
szerint szolgái reggel és este kimennek a legelőre, hol a tulaJdonábo~ tartoz?k kifeJetv~?~ 
kutyaszekeren a tejet haza ,hozzák

1 
mely általa és nőcseléde által vaJJá és SaJtok~á készul. 

Azon kérdésemre: nem fejik-e ki mások teheneit, azt felelte, hogy Brockban ne.m szokás 
l~pni. Megtekintettük kamaráját, melyben több százra menő 3-4 fon~os ké~z SaJt_?t talál
tunk. Innen a 4 csinosan bútor·ozott s szőnyegekkel bevont szobáit tekmtettuk meg, 
'melyekben minden ablakon _ csinos fuggönyöket, árgánti lámpákat, köpöládákat, ezüst 
gyertyatartókat, evő porcellánedényt s egyéb parasztnál ne~ várt tá~gyakat láttur:ik .. Jó 
félórai itt mulatás után, a helységben tovább haladván, ,a csmos kökeri~éssel ellát~.tt~ "\Clfá
gokkal s csemetékkel k;iültetett, .számos vas- és kőemlekekkel felékesitett temetot, mely 
akár mily mivelt városnak díszére vált volna, szemléltük meg. · 

'A paplak mellett menvén el, a ki.~áncsiság oda is J:>evitt. A csinos épií~.et belsej~be egy 
h_allgató terembe vezettetünk hol a mmtegy 35 éves mivelt pappal németul, fran~1ául és 
deákul társalkodván, és mind ezen nyelvekben járatosnak tapasztalta~n. A férfi.u, _ki a ley
deni és göttingi egyetemekben tanult, szép tudományosságot tanusitott, s a h~lységet a 
legjobb színben festé. Itt úgymond mindenről va7:1 gondoskodva, a helység eff,Y ké~ emele
tes kórházzal•és úgynevezett szegények házával bir, magának van orvosa, népiskoláJa, ~!er
mekovodája; a nép szorgalmas, józan, áhítatos és erkölcsös, egés~ség;es é_s hosszu életu. E 
kedves férfiuval megtekintettük a csinos református templomot es tiszta kórházat. . 

KéMre nyúlván az idő, visszamentünk a vendégfogadóba, a honnan, elvég~zvén izletes 
ebédünket befogatván Amsterdamnak visszaindultunk. Alig hagytuk el a helységet, ennek 
végében, ~gy nagy tÓ partján _csinos angol kerttel környezett kétemeletes szép kastély 
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tünt fel szemünkbe, mely mint kalauzom mondá, Felső-Hollandia leggazdagabb V: an d~r 
Beck nevü paraszt lakása. Leszállván kocsinkról, látogatást tettünk nála. A kertben levő 
nagy üvegház előtt ült a család, mely egy körülbelöl 50 éves férfiuból, két csinos leányból 
és egy francia-német Gouvernanteból állott. A mivelt család apja felkelvén . helyéből, s 
nevem után tudakozódván, felvezetett kastélyába, melyben nagy tisztaságot s némely rész
ben nagy eleganciát, sőt túlsagos ovatosságot tapasztaltam; nevezetesen a paraszt urnak 
két oly szobája volt, melyben a padló olasz mozaikkal volt kirakva s hogy a látogatók le ne 
koptassák, minden bemenőnek szűr czipőt kellett lábára húzni. · 

Elbúcsúzván a nyájas gazdától, kit 300,000 frt. vagyonnal bírónak állítottak: kocsinkra 
ülvén, a fundusa szélén egy nagy raktárat láttunk, melybe épen akkor hányták fel az eze
rekre menő sajtokat, melyekkel Beck kereskedett. 'Meg kell itt jegyeznem, hogy ide nehány 
órányira fekvő Alkrnár városában nagy kereskedés üzetik ezen sajtokkal, hová a parasztok 
által hozatván, az ott lakó kereskedők ezekkel egész Európát elárasztják. Ujabb adatok 
szerint 1869-ben 4,729,646 kilo és 81000,000 forintnál többet érő sajt méret ett fel a városi 
mázsálón. 
' Visszatérvén ismét Amsterdamba, 8 napi kelleme~ mulatás után, vasuton ·Bonnba 
·értem a német természetvizsgálók és orvosok nagygyülésére, melyen magamon kívül még 
Brassai és Lenhossek által volt hazánk képvi'selve. Több napi ittmulatás után, ·sokban 
ugyan elmaradt, de istennek hála szépen haladó kedves hazámban megvallom némi hon-
vágygyal szerencsésen hazaértem. . · · 

Megismerkedvén Hollandia tis_ztaságávul, szorgalmával, egészséges és becsületes népé
vel, most már összehasonlítván ezt hazánk e tárgybani állapotával, kér~és: mikép lehetne 
Magyarországunkban e bájon segíteni, s nagyobb tisztaságot behozni. 

Keleten a fürdés a legrégibb korban szokásos volt. Mózes törvénye a fürdést kötele-s
ségév~ tette mindenkinek, mihelyt oly tetteket végzett s oly állapotba jutott, melyek tisz
tá'talanságba keverték. Mózes III. könyve egymásután sorolja el az ily tiszthlási törvén~e-

, ket. Mózses III-ik könyve 15. o. 13. versében a fürdés egyenesen megpara.ncsoltat1k: -
„Mossa meg ruháit, azután mossa meg testét is tiszta v_izzel, hogy legyen tiszta." Fürdöttek 
a házakban is, és kiváltképen a nőnem volt utasítva az ilyen fürdésre. Később nyilvános 
fürdőhelyek is keletkeztek, például Jeruzsalemben a Bethesda tavában, melynek mint János 
evangelista által értesülünk (Ján. 5. 2.) több tor_náca volt, hogy minél több fürödni akarót 
befogad hasson. 

A·kereszténységben a viz nem csupán mint a testi tisztaság eszköze, hanem mint a 1 

lelki tisztaság symboluma .szerepel, mint az u.ijászületés fürdőjében. · 
. Tudva van, hogy a régi rómaiak nagy tiszteletben tartották a vizet, ' nagy áldozatokkal 

és tetemes költséggel állítottak fürdőházakat. ' · 
A török9k égész a jelen időkig sokat hajtanak már vallásuknál fogva is a gyakori 

- mosásra. . . 
A mivelt angol , hollandiak, a tisztaságot a mosáson kívül minden környezetükre 

kiterjesztik. 
.; Illő, hogy mi is okulván más népek példáján, a test és háztartás s' minden környeze-

. ·· ·tür1k ~isztasága nagy befolyással levén az egészségre és erkölcsiségre, kövessünk el min-
dent, hogy ez hazánkban, kivált elmaradt népünkn~l fentartassék. _ 

A tisztátalanság és szenny oka, melyben népünk nagy része áll, következendő ': 

I. A kevés vagyon és szegénység. 
II. Népünk neveletlensége és magára yaló hagyatottsága. 

III. Termesz·eti lomhaság és kö~zömbösség. 
IV. Megrögzött természetévé vált szokások. • 
V. A lakások rosz elrendezése. 

„ 
' ' 
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· Mi az_ elsőt illeti, a vagyon szaporításából következik a jólét, s e mellett a tisztaság 1s 
várható, s eszerint csak jó tanács és utmutatás kívántatik, hogy a célhoz közelítsünk. 
„ A második ok a nevelés hiányában rejlik, mert melyik paraszt érti miként kell gyer
mekét nevelni, és ha tudná is„ ideje nem engedi; ha a népiskolák jobban s célszerübben el 
ném rendeltetnek, kételkedem, hogy e baj gyökeresen orvosoltathatik. Legyenek néptani· 
tóink figyelmesek már a zsenge ifjuságnál arra, hogy szennyesen,· piszkosan, mosdatlan, a 
gyermekek iskolába ne jöjjenek, a káromkodástól, csunya beszédektől szoktassanak el, 
maguk pedig jó példávaJ járjanak elő, és nagy tényezői lesznek a tisztaság béhozatalának. 

Harmadszor a természetes lomhaságon és közom bösségén leginkább lehet tanítás és jó 
példa által hatni a népre. Hozattassék be minden helységben egy úgyp.evezett tisztasági 
bizottság, melynek elnöke a helybeli pap, .vagy tanító, vagy bár mely más miveltebb hely
beli lakos lehetne, s ez ugyeljen fel arra, hogy a vízállások, pocsolyák a helységben kiszárí
tassanak, az udvarokból s helységből a szemét kihordassék,· a döglött állatok jókor elásat
tassanak, az udvarok, utcák gyakran söpörtessenek, a söpredéket a mivelt külföld példájára, 
trágyának használván, szóval a lakások tisztán tartassanak. . 

A helybeli pli-ptól én azt kívánom, hogy nemcsak a templomban legyen, nyájának hű 
pásztora, hanem a templomon kívül is igyekezzék minden szorgalmat arra f?rdítani, hogy 
nyája el ne tévedjen, és· meg ne rühesedjék. Kívánom a lelki "pásztortól, hogy különben is 
az orvosok nagy hiányában a diaetetikában is legyen népének jó tanácsadója. Hogy azonban 
ez megtörténhessék óhajtható volna, ha theolog ifjaip_k á diatetikát és orvosi rendőrséget 
szorgalmasan tanulnák, minek bizonynyal több hasznát fognák venni az életben . és hivatá
sukban, mint akár a zsidó, akár a görög nyelvnek, melynek tal_lulására oly sok időt kény
telenek fordítani. 

Nincs talán helység, melyben cigány, vagy más ép testű, de elszegényedett em~er ne • 
volna; az említett tisztaság fentartásánál ezeket könnyen és olcsón lehetne használm .. 

Mi a 4-iket, t. i. a megrögzött szokásokat illeti, ezen is legjobban segíthetnek az előlJárók 
oktatásaik, de kivált jó példájok által. . 

Mi az 5-iket t. i. a lakások elrendezését illeti, itt fö szava volna a kormánynak, illetőleg 
J a hatóságnak, ugyanazért szükséges volna, ha minden megyében egy tisztasági bizottság 

állítatnék fel, mely természetesen okkal móddal lehetőségig a la~házak célsze7ü, szilárd 
éghetlen anyagokból való felépítéséről, cseréppel való befedéséről mtézkednék, illetőleg a 
helységben való tisztaság körüli rendel~tekre felügyelne. . . .. _ .. _ 
· Az egészség fenntartására, mi különben nagy anyagi haszonnal is volna osszekotve, 
nagy tényező volna, ha az elóljárós~g s a kormány arra fordítaná figyelmét, ho~y a he~y
ségekben minél több fa, de kivált minél több gyümölcsfa ültettetnék, e tárgyban JUtalmakat 
is osztván ki a nép között. · · -

Nagyon előmozdítaná a tisztaságot az, h_ai a néphez alkalm~ztatot~ naptárak a~atnána~ 
ki minél olcsóbban. A papok a szószékeken necsak a lélek, de a test tisztasá~áról is préd1-
kálnának, miután különben is e két tárgy maga a szentírás által is együtt _Jár. · . 

Mindenek felett pedig, kik a mivelt osztályokhoztartozunk, mutassunk JÓ példát a tisz-
taságra, mert „exempla docent," a jó példa utánzásra talál. · 

S ezek azok, miket hazai tisztaságunk körül felhozni kívántam . 

Jorgován Jován és a kigy6. 
- Román népmonda. -

-, Előadta POPOVICIU SÁNDOR tr„ Herkulesfürdői fürdő-orvos . 

A bánsági és a. Herk~les fürdök környékebeli román nép, egy saját különös történettel 
bir e fürdőkről. 

l . 
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Ő e történetet egy régi hagyományos balladában beszéli el. · 
A nép azt hiszi, hogy az ös időkben, a midőn itt va~ság honolt, s nevezetesen miután 

a rómaiak a helyet elfoglalták, itt egy nagy kígyó tanyázott, melyet sárkánynak neveztek. 
A kígyó megfürdött ezen ásyányvizekben, s a fürdés oly magassá és borzasztóvá 

növeszté, hogy minden nap 2-3 bárányt vagy pedig egy-egy ökröt fogyasztott el. E rend
kívüli étvágy igen nagy kárt okozott a negyi lakosok barmaiban; ezek érezvén úgy a kárt, 
mint a veszélyt, elhatározták, hogy ők önkényt hozzák meg a kígyónak az állatáldozatot, s 
igy mentsék meg veszélyeztetett életüket. 

A népmonda szerint, a római háborúk idejében, egy római császárnak három leánya 
és egy fia eltévedt itt. A nővérek egyfelé, a fivér másfelé, a nélkül hog:.y tudtak volna 
valamit egymásról. , 

Egy napon ahoz a tóhoz, a hol a kígyó szokott fürdeni, egy idegen gyermek érkezett, 
elfáradtan a hosszu utazástól, mit eddig tett; ez meglátván azon szörnyü kígyót a vizböl 
kijönni, azt képzelte, hogy ez a víz melegen bugyogván ki a földből, minden esetre valami 
jó hatással bir az ember testére. Ennek következtében aztán ö 'is megfürdött e tóban ~ 
kigyó után, s fürdés után még egyszer oly erősnek érzé magát, mint azelőtt; ezután min
den nap megfürödvén, mindig nagyobbra nött, s még nem hallo~t erőt nyert. 

A gyereknek megtetszett e hely s letelepedett itten, egy lovat szerzett magának és két · 
vadászkutyát, kardja mellé - melyet már birt - - még _egy nyilat és egy pagy botot, s 
oroszlánbörbe öltözött; hogy magát táplálhassa, ö egyrészyöl a vadakat pusztította, - de 
másrészről pedig a szelíd állatokban nagy kárt tett a kígyó: 

E vadász neve Jorgován Jován, kit a nép Herkulessel azonosít, kit a fürdök tere köze-
pén levő ércszobor képviseL · 

· Egy napon Jorgován Jován elindult vadászni, lóháton, saját lován, kutyáival, az 
Orsova felőli úton a Csernán fel. · 

Hagyjuk a vadászt egyedül haladni, mi pedig forduljunk vissza az említett három 
nővérhez. · 

A három eltévedt nővérek nevei ezek voltak: a legnagyobb Gara fi.na, a középső Mária, 
s a legkisebb Girozana. . . -

· Ez a három leány ritka szép volt; különösen a legkisebbik Girozana, rendkívüli szép-
séggel-birt, mi öt t0bbi testvéreitől megkülönbözteté. _ 

- Az erdőben barangolva ök egyszerr~ csak a Cserna völgyére érkeztek, s kristálytiszta 
vizet találván itten, mind hárman letelepedtek a tó partjára, elfelejtve kesérü sorsukat. · 

_ . -Xiváncsiságból ösztönözve, mindnyájan benéztek a vizbe, megtudandó melyik a leg
szebb közzülök? · 

· Bossza:nkodással vette észre a két idősebb, hogy legkisebb növérük, Girozana, a ter-
mészettől sokka~ több szépséggel van felruházva, mint ök. , 
· Innét ismét elindultak mind hárman az. erdőbe; de a két idősebb, irigyelvén Girozana 
szépségét, összebeszélt, hogy majd az éjjel, midőn lefeküdnek, miután Girozana elalszik, ök 
keljenek fel s hagyják őt ott aludni, kitéve a sors veszélyeinek, melyek majdan megsemmi
sítendik; ök pedig távozzanek el más tájakra, hogy soha többet fel ne találják. 

A mint össze beszéltek, ugy is tett~k. · 
Másnap jókor reggel, még hajnalhasadás előtt, a két idösb növér-felkelt, s lassan, cse~: 

des~~ eltávoztak kis növérüktől, ott hagyván őt alva, a mint ők ezt előre meghatározták, 
s elmdultak a Duna felé, azon célból, hogy a vaskapun át roenjene.k; igy szikláról sziklárá 
ugorván, hogy a Dunán átkeljenek, egyszerre csak egy tünemény jelent meg szemeik elött: -
ugyanis a vizbe teki~tve, ugy- rémlett nekiek, hogy egy borzasztó kígyót látnak, ennek 
szájában pedig Girozana nővérüket segítségért kiáltván és sikoltozván. · 

A félelemtől el.kábítva ők egy zátonyra ugrottak, azt képzelvén, hogy az szikla, s be-
sülyedtek a Duna habjaiba. - _ _ 
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Ez az Isten büntetése volt, a miért ők legkisebb nővérüket elhagyták. . 
A halak zsákmányául hagyva most e két rosz növért, forduljunk Girozanahoz elha-

gyott nővérükhöz. ' 

. Az irtóztató jelenet tartama alatt, melyben a két idösb nővér a hullámokba sülyedt, 
Girozana felé?redt, s ~zemeit dörzsölé az édes álom után, s széjjel nézvén, magát egyedül 
látva, növere1 nevét kiáltá ;, de hasztalan, mert ö semmi választ sem nyert. 

. Félelemtől elfogva most, mint egy megije~ztett öz ·futni kezdett, nővéreit keresvén. 
mmden felé; de nem látott és nem hallott semmit, csak az éneklő madár hangját, a melylyel 
beszédbe ereszkedvén, egyszerre csak borzadály szállta meg, mert egy borzasztó kigyót 
vett észre maga előtt, mely is öt körül ölelvén, elindult vele a Cserna mentében fel a 
sziklára. 

Jorgován Jován, a Csernán haladván felfelé, ugy sejté, mintha egyszerre csak egy nö
rémkiáltását hallaná, de nem veheté ki jól, mert a Cserna folyam nagyon zúgott. 

Ő tehát megállt, s felemelv~n szemeit az égre, a Csernára tekintett. s igy szólt:. 

Jó Csernám, szünj meg zuhogni, 
Lány hangot hallok sikoltni ;, 
Adok neked egy réz halat, 
Az lesz. majd a drága falat 1 

J?.e a Cserna öt nem hallgatá meg és tovább folytatá zugását. 
0 tehát másodszor is kéré: 

Jó Csernám szünj meg zuhogni, 
Lányhang9t hallok sikoltni; 
Majd adok egy ezüst halat, 
Az lesz csak a drága falat! 

·-

De a Cserna wég most sem akará meghallgatni az ő könyörgő szavát, ekkor tehát ő 
harmadszor is éneklé : 

Jó Csernám, szünj meg zuhogni, 
Lány hangot hallok sikoltni; 
Majd adok-egy arany halat, 
Az lesz csak. a drága falat! 

Erre aztán a Cserna megszünt zuhogni, és ő szétnézvén a táj felett, honnan a sírást 
és a sikoltást hallá, látá, hogy a kígyó egy nőt tart körülölelve. · 

A mint a kígyó őt megpillantá, félelem szállta meg; tüstént elereszté a nöt, s (utni 
kezde a Cserna völgyén lefelé. . 

Jorgován Jován villámként iramodott a kígyó után s utól érvén egy sziklán a·Cserna 
közepén Topletz falu mellett (az Orsova és Mehádia közti út közepén) kirántá kardját ·s 
igy szólt a kígyóhoz : · 

- Átkozott állat, sok kárt tettél ezen tájék lakosainak, és én békét hagytam neked, 
azt hívén, hogy te nem bántod az emberi lényeket; most azonban meggyözödtero a te vise
letedről s meg foglak ölni. 

Erre a kígyó ezeket mondá Jorgovánnak: 
- Hagyj meg, s ne ölj meg, mert én a leánynak semmit sem tettem; ha pedig megölsz, 

bár sok kárt követtem él életemben a barmok ellen, de még többet fogok tenni halálom 
után nemcsak a marhákban, de még az emberi lényekben ís, mig csak a világ lesz. 

Jorgován utána iramodott s üldözé, s annyiszor vágott bele kardjá.val, hogy m~r csa~ 
a feje maradt meg, mely aztán elbujt a Duna szélén egy barlangba, a régi Colum?aria .. n~_vu 
váracscsal szemben, melynek romjai maig is látszanak Szerbia felé Orsova és Báz1ás kozott. 

. 25 
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Itt a kigyófej azt. mondá, hogy belőle egy mérges légy fog keletkezni, mely ~egmér
gezendi a barmokat; - s a nép azt hiszi, hogy azon legyek, melyek a „columbácstleg.yek" 
nevezett alatt ismeretesek, s melyek „Columbaria" váracstól veszik nevüket, ezen k1gyó 
fejéből származnak. . 

Ez után Jorgován visszatérvén Girozanához, ez - felocsudván félelméből - Jorgo
vánra pillantott, ki villámsebességü szemeivel átnyilazá e vitéznek szivét, ki is egy kedves 
s előtte eddig ismeretlen érzéstől lőn áthatva s ez a szerelem vala. 

Jorgováp. a leányhoz közeledett s megfogván kezét megcsókolá homlokát, kérdezvén 
ha szabad-e szíve? 

Girozana azt válaszolá, hogy szive az ő szerelme által van elfoglalva. 
E szavakra Jorgován nőül kérte, Girozana pedig igy válaszolt neki: 
- Először tudjuk meg kik vagyunk 1 
S aztán mindjárt elbeszélé Jorgovánnak, hogy ö egy nyugoti római császár leánya. 
A mint a vitéz e szavakat meg hallá, mint egy megfélemített oroszlán egy lépést hát -

rált, megismervén legkisebb nővérét. 
Ámulattól és fájdalomtól elfogulva igy szólt nővéréhez: 
- Kedvesem, akkor sem éreztem volna nagyobb fájdalmat, ha a kígyó, melyet agyon 

verék mo.st, téged megölt volna, - _mint érzek e percben, a te szerelmedtöl áthatva, s 
látva, hogy nem szerethetlek - csak mint nővéremet 1 

Forduljunk most el a balladától, hogy egész komolysággal foglalkozzunk a mérges 
kígyókkal. _ 

Csudálatos s némileg meg nem fejthető, hogy: 
1) Európában sehol sem találtatnak másutt e mérges legyek, csak itt. Ezek tavaszszal 

bújnak elő azon barlangból, hova a monda· szerint ~ kigyó-fej rejtödzött, - s majdnem 
egész nyáron azon barlang körül tartózkodnak 18 mértföldnyi területen. Ha a gazdák 
hamar nem ügyelnek, hogy marháikat füsttel és más szerekkel megóvják, minden évben 
nagy káruk történhet. Tudvalevőleg maga a kormány tett intézkedéseket e tekintetben s 
b~falaztatá a Columbaria barlang bejárását, hogy megakadályozza a legyek kijöhetését, de 
'hasztalan. A szikla más oldalon ujjólag megrepedt, s a legyek ismét előkerültek. 

2) Az orsovai és mehádiai országűt felén, mint föntebb említém, nehány lépéssel fel
jebb a Topletz hidjánál, a Cserna közepén egy nagy m.árványszikla áll, a melyben igen jól 
meg lehet különböztetni egy lólábnyomot, két emberlábét s nehány kutyalábéit. A népha
gyomány azt tartja, hogy itt Jorgován a sziklára ugorván lovával és kutyáival, egy percre 
leszállott lováról, s itt ment véghez a harc a kigyóval. A fent említett nyomok valóban oly 
tisztán kivehetők, bogy az ember azt képzeli, hogy valami ~zobrász, müvészi keze készí
tette, - de ezek nem a müvészet teremtményei, hanem a természetéi. 

Történetesen sem feljebb sem lejebb a sziklánál nem találtatnak nagy ·kövek, s igy a 
· Cserna zugása sem hallatszik a sz-ikla környékén. 

. Itt találtatnék az aranyhal, melyet Jorgován a C.sernába eresztett volna, s a nép szeFeti 
hinni, hogy ha a csernai halászok történetesen megfognák, 'a folyó annyira kiáradna, hogy 
elöntené a falut; s igya szegény· halászok, valahányszor megfogják, mindig kénytelenek 
lennének ismét szabadon bocsájtani. · · 

. , Az űt szélé? fekv? viadukt-mellett emelkedik egy roppant nagy szikla, a melyen: állí-
tólag futott a k1gyó G1rozanával. · · 

„Si non e vero, eben trovato." 
- s e „trovato" tiszteletet sz~rez a román trovatoroknak, vagyis trubaduroknak, azért 

szabadságot veszek magamnak itt közölni a balladát, a mint azt a román nép maig is da
lolja, nemcsak a fürdök körül, hanem a ~ánság ~iávolabb eső Fészeiben is. 
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Jorgován Jován é~ . a kigyó. 

Vajh mi látszik qttan 
Fenn a zöld vadonban ? 

Cserna erdejéből, 
Orsova révéből, 
ElindÚlt és ment, 
Kis faluból fent, 

·Hajnali órában, 
Setétben, harmatban, 
Három szép nővér, 
Három lánytestvér. 

A nagyobb nővért, 
Ki a csókhoz ért, 
S Garo:fin a neve, 
Szépségit tekintve, 
Szép tündérnek néznéd, 
Látva haját, keblét. 

A középső nővér, 
Kis Mariska testvér, 
Egy ördöggel felér, -
Az ö kacsintása, 
Szemének járása, 
Kiforgat elmédből, 
S meghalsz igézéstől. 

De a harmadik, · 
A legkisebbik, 
Gi rozána Anna, 
'Mint Tündér Ilona, 
Felülmulja szépen: 

· Mint tünder az égben, 
Hajnalnak csillaga, 
Virágok virága. 

Mentek mendegéltek, 
Virágokat szedtek, 
Koszorút kötöttek, 
És szavuk dalólva, 
1Iangzék a vadonba .. 
S a mint ekként mentek, 
Végre kimerültek, 
S lefeküdve legott 
A kicsi elaludt; 
A két nagyobb testvér, 
A két idősb nővér 
Este feié lopva 

· Vissza indult haza, 
· S elhagyák a kicsit, 

Ki folyvást álvék itt, 
\ 

... 
. I 

- Román népmonda. -

Egészen hajn'alig. 
Kiáltá nevöket, 
De nem hallá őket, 
Csak egy kakuk madárt, 
Mely ott repülve járt, 
F_'ütyölve, dalolva, 
Az erdőn hangozva : 
- Hallod-e te madár, 

Vitéz kakuk madár, \ 
· Vezess innen engem, 
Mutass utat nekem, 
Nővérim megleljem, 
S leszek én te néked 
Unoka nővéred ! 
- Nem tudom, kedvesem, 
Kimentselek vagy sem, 
U noka-növérem 
Van mint virág hegyen! 
- Hallod-e te madar, 
Vitéz kakuk madár, 
Vezess innen engem, 
Mutass utat nekem, 
S lesze~ majdan néked 
Szerető nővéred. 
· S a kakuk igy szó la: 

- Nem lehet leányka, 
Van nekem nővérem 
Mint virág a réten. 
- Hallod-e te madár, 
Vitéz kakuk madár, 
Vezess innen engem, 
Növérim megleljem, 
S leszek majdan néked, 
Édes feleséged .. 
- Nem nős ülhetek én, 
Mert nem vagyok legény, 
Hanem kis madárka, 
Nem leány a párja .... 

S im a bérctetöröl, 
Magas sziklatőröl 
Csúszik le a völgybe, 
Sziszeg hömpölyögve 
Egy irtóztató 
Hosszu nagy kigyó; 
Siklik, gyorsan fut, 
S a leányhoz jut, 
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S farkával öv gya.nánt 
Átfogá a leányt, 
S ez elborzada, 
Egyre sikolta, 
Messze hangozva . . . . 

Fel a Csernán fel 
Sok vitéz ment el 
S mind ott veszett el 
Mégis maradt ám ' 
Egy vitéz román, 
Híres Jorgován, 
Keble buzogány, 
S van egy könnyü lova 
Mint a bércek sasa ' 
Ű gyes két kutyája: 
Miknek nincsen párja 

S dicsekedve, ' 
Hetykélkedve 

A Cserna mentén 
Titokban felmén, 
Lovát táncoltatva, 
Nyilakat bocsátva, 
Kutyáit uszítva, 
Tőrét hegyesítve, 

S hallgatózni kezde, 
De ki nem vehette 
Mi hangzik ott egyre, 
V ajjon férfi hang, 
Vagy tán női hang? 
Mert a Cserna nagyon 
Zúgott a kavicson. 

Erre megfordulva 
A Csernához szóla: 
- Cserna, tiszta folyam, 
Szünj meg kissé mostan, 
Mert majd néked adok 
S a méhedbe dobok 
Egy kis ezüst halat, 
Szép arany fonalat, 
Sárkány szemekkel, 
Magát szövi fel, 
Magát fejti el. 

Csern.a öt meghallva, 
Mindjárt meg is álla ... 
Vitéz Jorgován 
Erős buzogány, 
Megérté a hangot 
S megismeré legott, 
Hogy nem férfi hang, 
Hanem női hang, 
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S felbőszülve erre, 
Bü,szke lovát verve, 
S~rkantyúzva egyre, 
Mmt egy oroszlán, 
Ment fel a Csernán. 

A kígyó öt látva, 
Elfuta borzadva, 
De ö üldözé, 
S át ugorván · 
A Csernán 
Utól éré. 

A. kígyó bevárá, 
És ekként kiált rá: 
- Vitéz Jorgován, 
Kebled buzogány,
Mondsza mostan sebten, 
Mi jót hozasz nekem? 
Az jár tán eszedben, -
Hogy meggyilkolj engem? 
Kérlek, hagyj életben, 
S eredj haza szépen ! 
Esküszöm magamra, 
Roszabb leszek halva! 
Me~t ha megölesz, 
Fejem bűzhödt lesz, 
A férgek ellepnek 
S támadnak majd legyek, 
S ha lovad megcsípik 
Az rögtön megdöglik, 
S megmérgezvén ·ökröd, 
Megáll szántóvetöd ; 
- Átkozott kígyó te, 
Mit beszélsz itt egyre! 
Megtanítom hazám, 
És ez hallgatand rám, 
Legyen füsttel kész, 
Melytől ar légy vész, 
Lovam megmarad, 
S elveszesz magad; 
Mert hallám az imént 
Fogaiddal miként 
Tépéd harapád, 
Ama leánykát! 
- Vitéz Jorgován, 
Kebled buzogány, 
Midőn hallám, 
Hogy jösz hozzám, 

Hallván büszke lovad 
Oroszlán hangodat, ' 
Elhagyám tüstént 

.. 

S nem bántám szegényt; 
Kérlek hagyj életben, 
És menj haza szépen, 
Esküszöm magamra, 
Roszabb leszek halva! 

Vitéz Jorgován, 
Erős buzogány, 
Kardját markolá, 
S egyet huza rá, 
S összetörte testét, 
V agdalá szert.eszét. 

A leányka nézte, 
Mígnem összetépte, 
Eképen beszéle : 
- Vitéz J orgován, 
Kebled buzogány, 
Vezess innen engem, 
Mutass utat nekem, 
Növérim meglelnem, 
S aztán leszek néked 
Kedves feleséged! 
Midőn ez meglátá, 

Ámulva nézett rá, 
Csudálá sok báját 

, 
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És fiatalságát: 
- Édes kis nővér, 
Drága, szép tündér 
Légy tehát énnékem1 

Kedves feleségem! 
S mig átkarolá, 

-:~ mig csókolá, 
0 elfelejté 
Hogy vagdalja szét 
A kígyó fejét; 
A fej elfutott hát, 
S megvérzé a Csernát, 
S a Dunába méne, 
S ott elrejtözkede 
Egy bárlang mélyébe. 
I,tt aztán megbüzhödt, 
Es sok férget költött, 
Számtalan sok legyet, 
Melyek el nem vesznek, 
S e legyek az óta, 
Kárt tesznek a lóba, 
s megölik az ökröt, -
Nem szánthatnak rögöt „ . .. * 

Fordította: Vulcanu József. 

C) Allat- és növénytani értekezések. 

( , 

Állattani kirándulásaim Orsova, Mehádia és Ko1·niareva vidékein. 
- FRIVALDSZKY JÁNOS-tói. 

„A Herkulesfürdő és Környéke" czimü, Munk Manó tudor ur által szakavatottan ö sz· 
szeállitott munkában az állattani rész kidolgozása reám bizatott; azonban az e munkára 
kiszabott időnek rövidsége miatt a legfontosabb rész u. m. az elősorolt fajok lelhelyeinek 
megnevezése s kirándulásaim részletezése kimaradt: minélfogva szükségesnek vélem, -
ezen a fauna érdekét nagyban emelő hiányt ezuttal pótolni s azt állattani kirándulásaim 
Orsova, Mehádia s Korniareva vidékein cím alatt közleni. 

A fentebbemlített, Munk tudor ur művében'. ugyan kivált csak n. mehádiai-szá
zad kerülete vétetett tekintetbe; de miután a rnehádiai hegység szoros kapcsolatban 
áll a bánsági havasok hegytömegével, olyannyira, hogy ennek egyik hosszú gerincze 
végső dombjaival Mehádia-város határáig terjed, az összeállitott jegyzékben egyszer 
smind a havasokon szerzett érdekes adataimat is felhasználni jónak látom. 

Eme három vidék faunáját, részint kedvező égalji viszonyaik-, részint pedig 'vál~o
zatos fekvéseik tekinteténél fogva, ugy az állatok gazdagsága és változatossága, mmt 

* Ezek az úgynevezett .kolumbácsi legyek, melyek a bánságban s a közel esö megyékben oly nagy károkat okoznak. 
Jorgováu a román népköltészet Herkulesse. • V. J. 
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száino~ fajnak kizárólagos sajátossága jellemzi, miért is az, az állatok földrajzi elosz
tását illetőleg . nem csekély érdekkel bir. Találkozunk itt ugyanis oly fajokkal, melyek 
a .testvér Erd~lyen kiv~l cs~k délnek, vagy keletnek _fekvő tartományokban észlel tettek, 
mrnt .P· a gennczesekb.ől: Neophron percnopterus, Vipera Amodytes és Testudo graeca; 
a geru:~.cztelenekből pedig: Cychrus semigranosus, Carabus montivagus, Nomius graecus, 
Chlaemus azureus, Sphodrus venustus, Pterostichus extensus brevis cophosioides Schüp
pelii,. robustu~, Myas chalyba~us, Aristus clypeatus, Xantholi~us pro~erus, Silpha ~blonga, 
Cort1cu~ tauricus, Hom~lopha erJ1:hroptera, Phyllopertha hirtella, Oxythyrea cinctella, 
Ant~axia con~usa~ A~rilus gr~~dicep~, Tharops nigri?eps, Corymbites haemapterus, 
Luc10la meh~diens1s, Tillus palhdipenms, Omophlus arm1llatus, Helops asphaltinus, Mor
della Sacher1, Ohlorophanus excisus, Otiorhynchus polycoccus, chrysomus, coarctatus, Tra
chyphloeus ypsilon, Cleonus ferrugineus, Larinus crinitus, Anthonomus rubripes, Tracho
des cos~atu~,~: Gymnetron fuliginosus, Callimoxys gracilis, Parmena unifasciata, Dorcadion 
Murrayi, b1h~eatum, Saperda Quercus, Xylosteus Spinolae , Leptura tesserula, rufipes, 
Clythra chlor1s, .Endomychus thoracicus, Ceramis rubricollis Odontura a:ffinis thora
cica, sp:ciosa, d~scoidalis, XJ'.'p~idiui;n hastatum, Thamnotrizon transsylvanicus, T~nthredo 
hun.gar1ca, C:ob1locerus meg1lhform1s, Pararge Clymene, Roxelana, Coenonympha Leander, 
Syr1chthus S1dae, Hydroecia lunata, Heliotis incarnata, Dioctria laeta longicornis Asilus 
cyanopus, Tipula heros, Gnathoconus costalis, Capsus rutilus, A.thysanus :flav~varius 
Helix trizona, bana~ica, diodonta, triaria, Clausilia dacica, pagana stb.; vagy olyanokkal; 
melyek csupán e v1d~knek, va~ legfeljebb még Erdélynek is sajátjai: Carabus plani
c?lhs, comptu~, N~bria Hee~eri, transsylvanica, Anchomenus banaticus, Trechus bana
ticus, i;nargmahs! Catops. vahdus, Pleganophorus bispinosus, De.rmestes latissimus, Sim
ploc~ria ~arpath1ca, Curimus decorus, Athous Sacheri, Asida banatica, Otiorhynchus 
gramcolhs, argent~us, an~ennatus,. marmota, ~mpoticus, posthumus, Plinthus Findelii, 
Odontura Brunner1, spec10sa, lat1cauda, Tettigometra griseola, Chalcochiton Schineri, 
Sapromyza platycephala, Scolopendra banatica és Porcellio trilobatus; vagy ismét má
s~kkal; melyek Középeur~pában is h~nosa~ Uf~-yan, de részint nagyságuk, részint pedig 
tobb~-kevésbé e!térö testuk' vésménye1 s rajzai által a törzsfajoktól különbözvén, csakis 
válf~jO~?ak tekmtetnek, például: Carabus coriaceus var. spretus, auronitens var. Escheri, 
Ullr1chn var: fa.~tuosus! ca~~ellatus var. graniger, obsoletus var. euchromus, scabrius
culus v:1r. L1pp11, .Scheidleri var. Kollari,. Nebria Jokischii var. Höpfneri, Hellwigii var. 
carpath1ca, Pterost1?hus mela.s .var. hun.gar1cus, carinatds var. latus, Jurinei var. Heydenii, 
elatus yar. alpestris, Bemb~dmm .pusillum var. latiplaga, pygmaeum var. bilunulatum, 
Anthaxia ~une:ula var. b~nat1ca, Ot10rhynchus multipunctatus var. irritans, Clytus Rhamni 
var. temesiensis, Strangal1a 7-punctata var. 5-signata és Chrysomela plagiata. 

Daczá;a az elöszámlált számos ~élkeleti fajnak, ezen vidékek faunája délkeletinek 
eg?szen megsem mondha~ó~. mert az. Itt tenyésző állatoknak túlnyomó része a Középeuró
pa1akkal egyenlő, a~.o~k.ivul még: hiányzanak azon, a .délkeletet kiválólag jellemző fajok, 
m.elyek. a .tengerek kor~h homoks1v.ata~okon él.nek. E vidékeknek faunája tehát meglehetős 
számu Sajátos, délkeleti és átmeneti fajokkal b1rván, a középeurópai faunától a délkeletire 
átmenetet képez s az állatok földr~jzi elterjedésére nézve felette érdekes faunastikus pontul 
szolgál. A vidéknek ezen állattam, valammt nagyszerű tájrajzi s más vonzó viszonyai, a 
természetbuvárra oly benyomást gyakorolnak, hogy a vidéknek egyszeri tanulmányozásá
v~l meg nem elégedve, azt ismételten is felkeresi, s az itt töltött élvdus napok után, min
di~ megelégedve, bő ~sákmánynyal terhelten tér vissza hajlékába. S valóban reám is e 
t~jak ~ azok ap!-'ó lakói oly kellemes hatást gyakoroltak, hogy már ötizben kerestem fel e 
kies vidéket, mmden alkalommal huzamosb időre. _ 

Az első, ideirányzott kirándulást a m. orvosok és te.rmészetvizsgálók 1843-ki temes· 
vári nagygyülését megelőzőleg, tanuló koromban, Frivaldszky Imre társaságában tettem 
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Azonban e kirándulásnak, mely főleg a havasi tájra szoritkozott, nem volt nagy eredménye, 
amennyiben az akkor gyüjtött fajokat s azok lelhelyeit feljegyezni elmulasztottuk s ekként 
csakis a nevezetesebbek maradtak meg emlékezetünkben. - A Herculesfürdőböl indulva a 
Cserna-patak regényes völgyében haladtunk Ceszna határőr-állomás felé; itt a Cserna
patakot elhagyva, két napi lovaglás után, a Misloguruluin keresztül fölfelé menve, a Ské
ris6rei hegycsúcshoz s az ottl evő ha.tárőrállomáshoz értünk; az uton a bükk- és fenyves 
erdőkben helylyel-helylyel megállapodva, a következő fajokra akadtunk: Carab. auronitens 
var. Escheri, cancellatus var. graniger, Scheidleri var. Kollari, Leistus nitidus, Fröhlichii, 
Licinns Hoffmannseggii, Calathus metallicus, Pterostichus extensus, oblongopunctatus, rufi
tarsis, foveolatus, brevis, Trechus latus, marginalis és Endomychus thoracicus. A skerisórei 
házikóban meghálván, másnap friss hóval borított hegynyergeken a 7400 lábnyi magas, 
kupalaku Gugu-, s etről a Muraru-havasra jövénk; ezek oldalyásti mélyedé~eiben ~ek':~ 
hófoltok s ezektől lefelé kigyódzó csermelyek mellett a Nebria transsylvamca, ~eichn, 
Heegeri, Trechus rotundatus, pulchellus, Bembidium bipunctatum, stomoides és nitidulum 
var. alpinum találtattak. Délfelé a friss hó elolvadván s a levegő kissé felmelegedvén, az 
itt tenyésző állatok is feléledtek s további utunkon a Branufelé, a gyepes hátakon 
Erebia Manto, Tyndarus var. Cassidoides, Melampus, Cassiope és Ceto. havasi lepkék vo~tak 
láthatók, s Branu dúsvirányú lejtőin alkonyatkor az Epialus V elleda és Carnus, este pedig a 
Hadena Maillardi r epültek. - Branu után még a Szarkó gyepes oldalán áll~pod~unk meg, 
melyen a Carabus comptus, Silpha Souwerbii és Aphodius alpinus var. rubehs fajO~ példá-
nyai, gyakori esetben a birkák csülökjei által behorpasztott röptyükkel fordult.ak e~o. . 

A többi négy kirándulásomat Orsova, Mehádi~, Herkulesfürdő. kör~y.~ke~~e .s~ k?rma-. 
revai havasokra 18:53. 1856. 1865 és 1867-ben mtéztem, és pedig kulonboző időkben, 
májushó közepétől szeptember elejéig, részint Frivaldszky Imre, részint pedig Sacher 
Károly lovag társaságában, avagy csak magánosan. · . 

Orsovától két irányban tettem kirándulást u. m. a~azán~evüDuna-szoroshozP~~v1se: 
viczáig s az Allion-hegyre. A Kazán mere~ek mészsz1rtfalamak hozzáférhet~~n. ure~e1 
egyik legnagyobb szárnyasunknak, a fakó dögöncnek (Gyps fulvus) szolgálnak koltőhelyul, 
ez okból annak példányai ·a sziklák fölött magasan kóvályogva gyakran láthatók. Való
szinü még, hogy a feketeröpü korács (Neophron perc~opteru~) ~s itt fészkel, ~e~t. a;t. már 
párszor itt s Mehádia körül is találtam párosan. A.szik!ák.aljam és a dub~vai ~ajlason é~ 
Ogradina körül igen változatos délkeleti növényzet diszhk, sok royarfaJnak szolg~lvá~ 
tartózkodási helyül; közölök első helyen említendő az. Oxythyrea crnctella dé~kel~~1 faj, 
mely hazánkban eddig csupán a Veterani barlang előtti ~okrokon észleltet:tt; ~tt jOD?ek 
még elő: Lathridius hirtus, Anthaxia funerula var. banat~c!1, Co~aebu~ ~ene1colhs, Agrilus 
derasofasciatus, cinctus, Silesis terminatus, Adrastus humil~s, Porth~mdms fulvus, Ebae~s 
:flavicornis, coerulescens, Haplocnemus pulverulentus, Opilus p~lhdus,. Ga:strallus laevi
gatus, Sitones lateralis, Otiorhynchus pulverulentus, coarc~a~u~, Pales ulema, Cryptoce
phalus tesselatus, strigosus, Capsus rutilus, Heterocordylus tibiahs, Metacanth~s elegans és 
több más kevéssé érdekes faj. - A sziklák alatti sürü bokro~ egyszersmm~ ke.dv~nc 
búvóhelyül szolgálnak a homoki viperának (Vipera Amo~ytes). Mid~? az i853-k1 év jUnrns 
havában Európa déli vidékeiről idevetődött s a Veter~m barlang kozelé?en egy bokorra 
letelepedett rózsaszinü legely (Pastor roseu~) ?sapatjá?ól néhányat lelőtte~, ~.a bokor 
alól felvenni siettem, ott több mint 30 homoki viperát pillantottam me~ egyutt ossze~un
korodva egy csomóban. - Ugyanekkor a pikel yröpüek~öl repültek e vidéken: a.z exoticus 
kinézésü Libythea Celtis, sziklák árnyékában a Széchenyi uton; továbbá Vanesa triangul~m, 
Nemeobius Lucina Callimorpha Hera, Fumea bombycella s Jno ampelophaga. - Plav1se
vicza falu felől ~ sziklák tulsó oldalára átmenve, azok hasadékai?an a legnagyobb 
hazai zárászfajra akadtam mely is jelenleg Clausilia dacica név alatt. ismeretes s a szerb 
oldalon is előjön. Innen f~lfelé menve a Tamantises-hegyre, kövek s itt-ott heverő redve~ 
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fák -~latt .~appangtak. a Carabus Ullrichii var fastuosus, Pterostichus melas var. hungaricus, 
Schuppeln s ~áso~, itt találtam a bánsági hegyekben tenyésző Testudo graecat is; fenn a 
hegytetőn pedig virágokon a Melitaea Artemis és Trivia szálltak. Dubova felé lebocsátkoz
ván több szirti sa~ (Acp~ila chr;r~aetos) mutatkozott a levegőben s innen Ogradina felé 
tartva az uton L1m.emt1s Acer1s és Euplocamus anthracinus számos példányána.k, a 
murv~s helyeken pedig a Trachyphloeus ventricosusnak s pár Gnathoconus costalis, Sciocoris 
umbrmus .és Ochet.osthetus pygmaeus félröpüeknek jutottam birtokába. A már tágasabb 
Dui;ia partJán lev.ö .~s~apban, a füg.~irányos lyukakban tartózkodni szokott tarka retye (Xya 
varieg~ta) rendkiv'?-1.i na~y. ugrásai által vo?ta magára különösen :figyelmemet, ahol egy
szersmi?d a Dys:hirms mtid~s, aeneus, Perileptus areolatus, Bembidium laticolle, Helo
phol'us mtermedms, Tachyusa scitula, umbratica, Philonthus ru:fimanus és Saprinus specu
laris tehélyröpüek is lappangtak. 

Jesc~elnicánál a Dm~a völgye baloldalon szelídebb alakot ölt magára; a lombos 
hegyek alJa, mel'l;edék~s haJlással, zöld mezbe takart s kissé buczkás kaszáló-rétekbe megy 
át, melyeken, máJUS havában a növényzet még teljes pompájában díszlik. E szép s rovászati 
z~ákmányr.a alkalmas ~elyen megállapodva, reményemben nem csalatkoztam, mert számos 
ritkább faJ mellett, mmök a Coraebus amethystinus, Malchinus sinuatocollis Malachius 
e~egans, a~nis, Zonitis mutica, A pion curvirostre, longirostre, Tycbius squamulatus, Sibynes 
vitta~us,. Cionu~ un~ulatu.s, GyJ?netron labilis, fuliginosus, scutellaris, Ceutorhynchus 
aene~_colhs, pubicolhs, Baris an~hs, Chrys.omela mor.io, Cryptocephalus interruptus, virens, 
Haltica pro?era, l~cert~sa, Ca~sida thoracica, subreticulata var. splendidula, Chrysis reful
gens, Ceratma albilabris, Tháis Polyxena, Melitaea Phoebe, Heliothis peltigera Plagiog
nathus f~lvipennis, Metatropis :ufesc~ns, ~schnoc~ris pallidipennis, Monanthi~ crispata, 
Issus ~endn;iosus, Lept.ogaster gutt1ventr1s, As1l~s styhfer ésBombylius fulvescens, még három 
oly faJnak Jutottam ~nrtokába, me~yeknek e~yike egésze? ~jnak bizonyult be, s mely jel~n
leg Mor~~lla ~~cheri-~ek neveztetik; a más~k .kettő pedi~ igen ~r~ekes adatul szolgált az 
állatok foldraJZl elterJedésére nézve, a mennyiben a Larrnus crmitus a délkeleti a Marma-
ropus Besseri pedig csupán az északi vidékekről volt ismeretes. ' 

Orsovától i_násodik kirándulásom helyéül a Cserna-patak bal partján, a Duna mellett 
végződ? bánságt ~egyeknek végső p~ntját, .az ~llion-hegyet válas1z~ám, amelyről igen élve· 

- z~tes kilátás nyilik a Dunára, az UJOrsova1 szigetre s a dunántuh hegyekre. E hegynek 
vigá_ly, lombos, túlnyomólag tölgyes eraejében s helylyel-helylyel érdekes növényzetű tisz- · 
tásam számos, a délkeleti faunához hajló fajjal találkozunk, melyekböl a kövek alatt lelhe· 
tök: Procrustes coriaceus var. spretus, Carabus montivagus, Pterostichus cophosioides és 
m~l3:s var. h1;1-ngaricus; a szára:z fák kérgei alatt: Baptolinus alternans, Scydmaenus rufus, 
Ip1d1a quadrmo~ata, Temnochila coerulea, Nemosoma e_longatum, Corticus tuberculatus, 
Endophloeus spmulosus, Bothrideres contractus Dechomus sulcicollis Prostomis man· 
dibularis, Lae~ophloeus den~iculatus, Pediacu~ dermestoides, Xylobius Alni, Elater 
lyt?ro~~erus, Smoxylon n;i.uricatum, Xylopertha humeralis, Apate varia, Platydema 
DeJeanu, Enoplopus caraboides, Helops coeruleus, Allecula aterrima Hallomenus hume
ralis, Tropideres bilineatus, Acalles Aubéi; az ernyős növényeken s' virágzó bokrokon: 
Acmae~der~ taeniata, ~D;thaxia confusa, Trichodes favarius, Omophlus armillatus, 
Tomoxia biguttata, Calhdmm abdommale, Clytus sulphureus, Axinopalpus gracilis és 
Saperda Qu~rcu~. -: Élnek .m~g e hegyen az egyenesröpüekből: ~ryllus melas, frontalis, 
Odontura d1sco~dahs, t~oracica és Pezotettix mendax; a hártyaröpüekböl: Stephanus 
ser~ator, Pompi~us concmnus, Odynerus gazella, Pterocheilus simplicipes, Chelostoma 
flor1somne; a p1kkelyröpüekből: Nemeobius Lucina, Limenitis Aceris, Argynnis Pan
dora, Pararge Roxelana, Clymene, Deilephila Livornica, Smerinthus Quercus Phalera 
bucephaloides, Heliothis incarnata; a kétröpüekből: Lasiopa villosa, Odontomyia flavissima 
Laphria flava, Eumerus lunulatus, Limnia marginata és Myopites lnulae; a félröpüekből; 
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Spathocera laticornis és Cicada haematodes. - Megemlítendö még itt hogy e hegynek 
odvas fáiban egyike. ritkább baglyainknak, a Ptynx utalensis fészkel: ' 

Az Allion-hegyröl visszajöve, a Cser:r;ia-patak balpartján elterülö liget nedveses helyeit 
kissé átkutatva, találtam a következő ritkább fajokat: Nemeobius Heydenii Odacantha 
melánura, Aethophorus imperialis, Scopaeus minutus, Haploderus caesus, Li~nichus ver
sicolor, Culex ornatus, Merodon clavipes, Otites lamed, Peplomyza Baumhaueri, Planorbis 

·contortus, septemgyratus s a füzfákon a Chlorophanus fallax-ot.. 
Orsován bevégezvén kirándulásaimat, állomási helyemet Mehádia városkába s a Her

kulesfördöbe felváltva tettem át. Legelőször is a Bjelareka-pata.k tágas völgyét vettem 
szemügyre, melyben a tavaszi állatokból a Dorcadion Murrayi és bilineatum, a. patak part
ján virágokon a Homaloplia erythroptera, a fűzfa bokrok.on a Lebia humeralis, haemorrhoi
dalis, Notoxus brachycerus, miles, Chlorophanus excisus, Erirhinus villosulus, fi.lirostris, 
Clythra pilicollis, Cryptoceph::i.lus fl..avescens és var. frenatus, marginatus, az erdö szélén 
kövek s száraz levelek alatt a Spathocera Dalmanni, Ischnotarsus pulcher, Ischnodemus 
decurtatus és Metastemma aeneicolle, végre egy · falkerités közelében , homokos helyen a 
Harpalus .servus és Opatrum pesthiense jöttek elö. 

Mehádiától nyugat felé, a Sverdin-patak völgyében, egy jó órai, kissé fárasztó s a 
pataknak gyakori átkelése miatt alkalmatlan menet után, elérjük a 2688lábmagasCserteg
,hegy lábát. A hegyre vezető rosz, köves szekéruton haladva, egy, eddig csupán a .délor
szági hegyekből ismert fajra, a Cleonus ferrugineusra akadtam; tovább menve, nedves, 
zugszerü bemetszéseken, s ürü lombozattal árnyékolt helyeken találtam a Cychrus semigra
nosus, Carabus cancellatus var. graniger, Pterostichus cophosioides, Schüppelii, carinatus 
var. latus, Anchomenus antennarius téhelyröpüeket. Feljebb a hegy oldalán fekvő korhadt 
fák redvében, kéreg s kövek alatt: Quedius lateralis, Philonthus intermedius, montivagus, 
varipennis, Xantholinus procerus, distans; továbbá a száraz fák kérge alatt s porhanyos 
rétegeik között a Tyrus muéronatus, Scydmaenus Hellnigii, rufus, Corticus tuberculatus, 
tauricus, Orchesia minor, Hallomenus fuscus, Hypulus bifasciatus, Symbiotes pygmaeus 
és troglodytes jöttek elő, val~mint egy, csápjainak alkotására nézve igen különös, eddig 
csupán Erdélyből ismert faj, a Pleganophorus bispinosus, mely is itt csak egy példányban 
Frivaldszky Imre által födeztetett fel. - A fatörzsökön, ennek gombáin, vagy a heverő 
fák kérgein s ezek alatt éltek: Elater elegantulus, sinuatus, Megapenthes lugens, ü;thopl~u~a 
sa_nguinicollis, Dorcatoma dresdense, Cis quadri<l.ens, bident.atus, Helops badius, Morimus tristis 
és funestus; a lombokon, páfranyon1 ripön s egyéb növényeken: Campylus rube.ns, Athous 
circumscriptus, Corymbites Quercus, Dima elateroides, Silis nitidula, Nothus bipunctatus, 
Sparedrus testaceus, Otiorhynchus opulentus, Rhynchites pa.rellinus, Ceutorhynchus quer
cicola, Sciaphilus squalidus, Dioncus neglectus, Calocoris affinis és Macrotylus lumger. 

A Cserna völgye s az azt környező hegyek változatos különfoku emelkedéseik-, bujább 
növényzeteik- s dúsabb forrás.a.iknál fo,gva, az előbbi helyeknél még választékosabb állat
fajokat mutatnak fel. S akármerre forduljunk e r egényes vidéken, kutassuk bár a hűs, 
zárt mélyületet, a lombos, árnyas erdőt, avagy a hegy oldalán viruló rétet s hegymagasla
tokat, mindenütt találkozunk érdekes, az itteni faunát jellemző fajokkal. 

A Cserna- s Bjelareka-patak összefolyását elhagyva, jobbra az ut a Herkulesfürdő felé 
vezet, melynek bololdali lejtőjén a szöllők alatt, egy, főleg a középtengeri tartományokb~n 
tenyésző nemhez tartozó faj, az Asida banatica födöztetett fel; de eme hely nem látszik 
tenyészésére .kedvezőnek lenni, miután eddig csak két példányban találtatott. - · A völgy
ben tovább menve, a Cserna-patak szélein s a hidon túl a Domogled alatti, itt-ott b?kros 
kaszállón jöttek elő a téhelyröpüekböl: Rhizotrogus assimilis, Agrilus sinuatus, htura, 
Cardiophorus atramentarius, Prionocyphon serricornis, Malchinus sinuatocollis, Malthodes 
dispar., Malachius coccineus, geniculatus, elegans, Ebaeus coerulescerts, Charopus con~olor, 
Dasytes fusculus, Haplocnemus pulverulentus, Cerallus rubidus, Danacaea margmata, 
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Hapalus bipunctatus, Anthonomus rubripes, Mecinus collaris, janthinus, A pion curvirostre, 
longirostrc, Otiorhynchus contractus, banaticus, Sibynes vittatus, Gymnetron fuliginosus, 
Ceut?rhyr:chus aeneicollis, Bar~dius nitens, Tropideres dorsalis, Phytoecia Jaffinis, Clytbra 
cyamcorms, Pales ulema, Halt1ca procera és lacertosa; az egyenesröpüekből: Gryllus fron
talis, Odontura albovittata, Platycleis vittata és Stenobothrus declivus; a hártyaröpüekböl: 
Chalcis intermedia, Chrysis dichroa, fulgida, Tachytes pectinipes, obsoleta, Colobopsis trun
ca_ta, Osmia adunca és Coelioxis diglypha; a pikkelyröpüekből Thais Polyxena, Vanessa 
triangulum, Erebia Manto, Coenonympha Leander, Syrichtus Sidae, Sesia Masariformis és 
Talpochares suava. 

Nem kevésbé érdekes fajokra akadhatni a Herkules-fürdő körül tenyésző dió-, tölgy·, 
bükk- s más száraz és purhás fák átkutatásánál, mint: Qued.ius dilatatus, Sphaerites 
glabratus, Ipidia quadrinotata, Temnochila coerulea, Coxelus pictus, Synchita ,Juglandis, 
Pycnomerus terebrans, Dechomus sulcicollis, Rhysodes sulcatu-s, Pediacus dermestoides, 
Diplocoelus Fagi, Corticaria serrata, Dromaeolus barnabita, Xylobius Alni, Xylographus 
bostrichoides, Rhopalodontus perforatus, Cis quadridéns, Menephilus curvipes, Enoplopus 
caraboides, Helops coeruleus, badius, Mycetocharei> maurina, Marolia variegata, Tropideres 
bilineatus, Morimus funestus, Parmena unifasciata és Endomycbus thoracicus. - Ugyszin
tén a Coronini-féle magaslat mögötti szük völgyben, az erdei uton heverő kövek alatt, 
mint: Haltica (Orestia) alpina, Leiestes seminigra; valamint a Csorich-féle magaslatkörüli 
erdőkben a gombákban, több apró holyva-félék társaságában, az e vidéknek egyik j ellemző 
faja, a Ceramis rubricollis. - Igen szép látványt nyujt továbbá nyár derekán, esteli órák~ 
ban, a fürdő körüli erdők alján nagy_számmal repkedő Luciola mehadiensis, mely szembe
tűnőbb lángszinü villogása által a köz. mecsér (Lampyris) és villány (Lamprorhiza) fajoktól, 
már röptében is megkülönböztethető. 

A vadregényes Cserna-völgyben a szikla tömegek, szakadásos völgyületek, árnyas erdők 
s rohanó patak mellett menve, gyakran találkozunk a .napon sütkérező, kövek s bokrok 
alatt rejtődző Vipera amodytes-sel és még gyakrabban a szintén kövek, heverő fák s ez~k 
kérge alatt tartozkodó Scorpio europaeus var. banaticussal. Az utakon, kiv-ált az eső utáni 
napok reggelén, a rejtekeikből kimászó puhányokat s a földből kibujt gilisztákat hajhászó 
Carabus Scheidleri var Kollari-, cancellatus var graniger-, Ullrichii var. fastuosus-, s a 
futoncok legnagyobbikának, a Procerus gigas-nak könnyebben juthatunk birtokába, mint 
ha azokat rej thel yeiken kénytelenítetünk fölkeresni. Az utak körüli növényzeten több érde
kes szöcskeféle, mint: Odontura denticauda, Brunneri, discoidalis, albovittata és Thamnot
rizon transsylvanicus, s a téhelyröpüek közöl a Hypera oxalidis és palumbaria, különösen a 
zsályán, nagyopb számmal találtatnak; ugyszintén a sziklák körül, vagy azok odúiban, a 
kizáró.lag ezen vidéken tenyésző Porcellio trilobatus, a kövek alatt az Amara saphyrea, 
Pterostichus Schüppelii és Hypera Kraatzii; a virágzó bokrokon a Callimoxys gracilis, 
Oede~era (St~naxis) annulat~ és Dryops femorata s a bükkfák ágain a Conopalpus testaceus, 
Anobium Fag1 és Saphanus p1ceus. - A völgynek felső részében tóvább:t, sérült bükkfa 
derekán a Phloeostichus denticollisnak egy példányára akadtam, ' itt jöttek elő dült fákon 
s száraz tuskókon Tharops melasoides, nigriceps, Orchesia undulataés Abdera q uadrifasciata, 
_nedveses levelek alatt pedig az Atranus collaris; Illiobates nigricollis és Helix triaria lap· 
pangtak. A fürdőből egy órai távolságban, a Cserna partján, dús növényzetü rétek virágain 
a nagyszámmal röpkedö cincérfélék között a Strangalia aurulenta, pubescens, verticalis, 
Leptura tesserula, rufa, rufipennis is előfordultak; itt találkoztam egyszersmind egyizben, 
egy, a Cserna-patakban rákászó medvével. 

· Herkules-fü.rdöbül a Domogledre, az erdős hegylejtön egy meglehetősen kényelmes 
füvény vezet egész a sziklafalazat párkányáig, melyen némi vigyázattal áthaladva, az itt 
felállított keresztnél sz~p kilátás nyilik a fürdőre, a Csern~· völgyére s az azt körQyező 
hegyekre. A kereszttől JObbra a Zsereleu-völgy torkolatába JUtunk , melyben, valamint a . 
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Domogled és Suski-Domogled körül fekvő más rövidebb mélyületek-, vagy bosszabra nyuló 
-völgyekben, kövek s dült fák, vagy ezek kérgei alatt, szám"s érdekes fajra akadunk, mint: 
Cychrus semigranosus, Procerus gigas, · Carabus Scheidleri var. Kollari, montivagus, 
Sphodrus venustus, Pterostichus exteosus, cophosioides, Findelii, brevis, robustus, Myas 
chalyba.eus, Aristus clypeatus, Trechus marginalis, la tus, Aleochara rufi.tarsis, Quedius 
marginalis, Ocypus compressus, falcifer, Xantholinus procerus, Deleaster dichrous var. 
adustus, Omalium planum, Phloeocharis subtilissima, Catops validus, Agathidium badium, 
Carpophilus rubripennis, Atbous rhombaeus, undulatus, Hypera elegans és Trachodes 
costatus. A buján tenyésző növényeken, különösen a ripőn, ·. ernyős, fészkes virágokon és 
bokrokon a Carnpylus rubens, Athous pallens, circumscriptus, cavus, Dima elateroides, 
Cantharis Erichsonii, longicollis, nigriceps, . banatica," Haplocnemus tarsalis, Xestobium 
plumbeum, Sciaphilus squalidus, Callidium glabratum, Kollari, Clytus Capra, Leptura 
rufa, tcsserula, rufipennis, tomentosa, Cryptocephalus quadriguttatus, Chrysomela luctuosa 
var. rugulosa, intricata, Odontura speciosa, Saga serrata, Pezotettix Schmid tii és mendax. A 
hegytetők alatti bokrokon, főleg az orgonafán és sisakvirágon, .~z O~iorhyncbus bisulcat~s, 
chrysocomus, dives, cymophanus, chrysescens; a kopár tetők virágam a Phyllopertha hir
t ella, Clythra chloris, hypocrita, Erebia Melas, Coenonympha Leander, Ascalaphus Maca
ro.nius, Crobilocerns megilliformis, Syrphus leiophthalmus s végre a kocsord gyökerében a " 
Hydroecia lunata jön elő. 

· Korniareva-helység Mehádiától északra, kis hajlással ~el~t felé, minteg_y h~rom mért
földnyire fekszik, egy hosszu völgy torkolatánál, melyböl a BJelareka-p~tak egyik á~a ered. 
Itt a völgy alját viruló kaszállók borítják, melyeken helylyel-h_elylyel kis kun!.hók allana1c 
s ezek, de még inkább a bükkes erdő szélén fekvök körü~ buJán tenyésző no~.é~yze~en s 
kivált az ernyős virágokon a röpkedő rovaroknak egész raJa lelhető, melye~ ~ozul. kieme
lendők: Corymbites affinis, Athous pallens, Agriotes sobrmus,. Beta:mon p1c1pe.nms, Eros 
minutus, Homalisus suturalis, Cantharis alpina, violacea, sudet1ca, p1losa, banatica, Clytus 
Capra, Agapanthia augusticollis, Strangalia ve:tical!s, Leptura tesserula, Tent.hredo hun
garica, Odynerus tricinctus, Symmo.rphus crassicorms, St~_no~_othr.~s m~lanopterus, Tham-

, notr1zon transsylvanicus . . - Felfelé menve, a hegy~ek bu~~os alJat fe~~-ebb a komor fenyő 
váltja fel s az itt heverő s korhadozó fákban, valammt a k?~ek alatt JOttek e~~: Carabus 
nodulosus, auronitens var. Escheri, Aptinus mutillatus,. Licmus ~o~manseggn, C_~lat~us 
micropterus, metallicus, Anchomenus gracilipes, Pterost1c?us Jurmei var Heydenn, Fm
delii, foveolatus, subsinuatus, brevis, elatus var. ~lpestris, Trechus latu-;, _Ischnog los.sa 
prolixa, Conosoma pubescens, Bolitobius exoletus, Bry~porus cernuus, Quedms alpestris, 
Ocypus macrocephalus, Othius brevipennis, Lathrobmm. longulum,_ Anthophagus . pla
giatus var. nigrita, Lesteva bicolor, Agathidium mand1bular~, M1crorqagus lep1dus, 
Corymbites serraticornis, Timarcha metallica, Ch:ysomela crass1margo! globosa, Hypno
phila obesa és Phaedon carniolicum. Az erdő szélem s arn;ak felső r~szem a fákon tartóz
kodtak: Anthopha.gus armiger, sudeticus, Dryophi.lus pus1llus, Anobmm fulvicorne, -Poly
drosus amoenus és Otiorhynchns argenteus. A Babilor vagy Bábel alhavas csermelye mellett 
a kövek a.l"att találtattak: Nebria Heegeri, Reichii, trans~ylvanica, BembidiUm ba~ale, r_ufi
corne, Helophorus glacialis, Ocalea rivularis, Omalium rivulare é~ Cryp~ohypnus rivularms; 
ugy az ott nyaraló birkanyáj pásztorainak kunyhói körül, valammt felJebb a kopár hegy
tetőn: Carabus obsoletus var. euchromus, comptus, Loricera pilicornis, Pterostichus fossu
latus var. Klugii maur11s Findelii Calathus metallicus, Trechus banaticus, pulchellus, 
Olophrum alpest;e, Silph~ Souverbii, Byrrhus regalis, Curin.ms ~ecorus, Corymbites gutta
tus, Tropiphorus ·mercurialis, Otiorhynchus polycoccus, grci mcolhs, granu losu.s, a~tennatu~, 
marmotta impoticus és Kollari· s egy a sziklához támas.ztott kő alatt . egy UJ faJ, mely 18 

' ' ' ' k á l ás növé .Anchomenus banaticus név alatt iratott le. - A szattyú, ákolya, szam r apu s m . . -
nyeken: Liophloeus Herbstii lentus Molvtes carinaerostris, Pachyta clathrata, Crioceris 
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alpina, Clythra; ~a~icollis, Chr~somela intricata1 speciosa var. venusta, var. punctatissima, 
var. alcyonea, tnst1s var. Cacabae és plagiata. 

A.. Babilor-hegyröl át1:1enve a k~zelfekvő kopár Boldovenre, a fakó dögönc (Gyps ful- · 
vus) tobb példányával talalkozánk, melyek az e vidéken elhullott birkák után ólálkodtak. 
A Boldoven-tetőn hev~rő kőtörmelék alatt a nagyszámmal elöforduló Otiorhynchus cleni
grator- s néhány paux1llus-on kivül nevezetesebb zsákmányra nem akadván a Sztina Babi
lórhoz tértünk vissza. Innen még egy kirándulást intéztünk a Sztina Gl~bu-Kralovánon 
keresztül a Pojana Obezsáta-Máre környékére, hol az erdő szélén a moh között különösen 
nagy mennyiségben fordult elő a Plinthus Megerlei és Sturmii; kövek s heverő fák alatt a 
Carabus obsoletus var. euchromus s a purhás fában a Corticus tuberculatus. - Ezen s 

· már feljebb említett más egyéb fajok mellett volt különösen kettő, mely a sz.envedélyes 
ter.mészetbuvár érdekeltségét és örömét nem kis mértékben növ_elte, u. m. a ritka Xylosteus 
Spmolae, melynek lelhelyére most először akadtunk, de a melyből minden megfeszített 
fárado.zásunk mellett is, a .dült fák kérgei ~latt, csak két pélclán~nak juthattunk birtokába; 
s az UJ Anchomenus banatrnus, mely a Bab1lor-hegyen csak két, itt azonban a durva palakő 
rétegei között több példányban fordult elő. 

Kirándulásainkat a korniareviai hegységben bevégezvén, a Sztina la Moleczen és 
Kráko-Moschuluin keresztül Korniarevára tértünk vissza, hol a szerény kis vendéglő udvari 
szobájának nyitott ablakára, a gyertya fénye által csalogatva, néhány Pelecotoma fennica 
szállt, mig a vendéglő melletti kertecskében a Lucio!a mehadiensis példányai röpültek. 

* ;~ 

Ezen vidékeken észlelt s már eddig meghatározott rovarok névsora a következő: 

A) Téhelyröpüek (Coleoptera). 

Cicindela campestris L. Orsov:a- s Mehádiánál. 
„ sylvicola Dej. A Cserteg-hegy utjain s Korni~revánál. 
„ hybrida L. A Bjelareka partján. 

Omophron limbatus F. A zsereleu-völgyi csermelynél. 
Notiophilus aquaticus L. A korniarevai hegyeken. 
. „ laticollis Chaud. Nedves helyeken Orsovánál. 

„ palustris Duft. A korniarevai pátaknál s Cserna-völgyben. 
„ biguttatus F . Herkulesfürdő-, Orsova- s Korniarevánál. 

Elaphrus uliginosus F. A Cserna-partján Orsovánál. 
„ riparius L. A Duna partján Orsova- s Bjelarekánál. 

Lol'icera pilicornis F. A ~orniarevai hegységben-kövek alatt. 
Cychru.s rostratus L. Redves fákban, magasabb hegyeken s ezek aljain. 

„ semigranosus Palli. A Domogleden és Csertegen heverő fák alatt. 
Proccrus giga.s Cr. A Cserna- s Zsereleu-völgyben, gyéren. 
Carabus coriaceu~ L. A korniarevai völgy be~. . 

„ „ var. spr~etus Dej. A Duna-szorosban, Allion-, Cscrtcg-hegycn-és Cserna-
völgyben. - · 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

nodulosus Cr. A korniarevai hegység aljában, nedves helyeken. 
planicollis Küst. A bánsági hegységben csak egy példányban. 
intricatus L. A fenyő-erdőkben Korniareva- és Szuliczánál. 
irregularis F. A korniarevai hegység fenyveseiben. 
auronitens var. Escheri Palli. A Zsereleu-völgyben, Csertegen és a korniarevai 

erdőkben korhadt fareclvében gyakori. 
Ullrichii Germ. var. fastuosus Palli. Az erdőkben és utakon Hei·kulesfiirclőnél 

Domogleden, Allionon s Tamantises-hegyen. ' 
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Carabus carn:ellatus F. var. granigcr Palli. A csernavölgyi utakon, erdőkben, valamint a 
Csertegen, Domogleden ·s Kazánnál. 

" obsoletus St. var. euchromus Palli. A korniarevai hegységben s más havasok alján, 
redve~ fában, vagy a kunyhók körüli kövek alatt gyakOTi. 

montivagus Palli. Az Allionon és Mosoroni-völgy feletti hegyen . . , 
" 
" 

convexus F. var. dilatatus Dej. Az Allion-hegyen s Kazánnál kövek alatt ritka. 
Linnei Panz. A magasabb hegyek erdejében korhadt fában gyakori. 
scabriusculus 01. var. Lippii Dej. A Bjelareka völgyében s az Allion alján ritka. 
comptus Dej. A havasokon kövek alatt, nevezetesen aSzarkón és Wurwu-Babiloron, " „ 

gyéren. 
„ . Scheidleri F. var. Kollari Palli. Herkulcsfürdőnél és a Zsereleu-völgyben. 
„ glabratus Pay k. Cserna völgyében gyéren. 
„ violaceus L. Erdők aljain s földeken. 

Nebria brevicollis F. A Cserna- s korniar.evai völgyekben. 
„ Jokischii St. var. Höpfneri Heer. A korniarevai pataknál. 

• s 

„ Heegeri Dej. A havasok csermelyeinél s hómezők szélein a Gugun, Wurwu-Babiloron 
gyakori. 

_ „. Reichii Dej. Az előbbivel, de lejjebb is lelhető s közöns~ges. 
„ Hellwigii P. var. carpathica Bielz. A .Babilor-havas csermelyeinél ritka. 
„ transsylvanica Germ. A Gugu-, Muraru- s Babilor-~avasok csermelyeinél gyakori. 

Leistus niticlus Duft. A magasabb hegyek erdejében Korniarevánál és a Mislogurului 
mellett. _ · 

„ piceus Fröhl. A Domogleden, Csertegen és a Cserna-völgyben. 
Clivina fossor L. A Bjelareka partján. 
Dyschirius nitidus Dej. és aeneus Dej. A Duna partján Orsovánál és Jeschelniczaalatt. 
Nomius graecus Cast. A bánsági hegyekben egy példányban. · 
Aptinus mutilatus F. A Cserna-völgyben, Domogleden s a korniarevai hegységben heverő. 

fák kérgei alatt. 
Brachinus crepitans L. és explddens Uuft. Mehádia- s Korniarevánál kövek ~latt. 
Drypta dentata Rossi. A Bjelarekánál Mehádia közelében s a Cserna. partJán Orsovánál. 
Odocantha melanura L. és Aetophorus imperialis Germ. A Cserna par,t3án Orsovánál. 
Dromius linearis Oliv. Bjelarekánál levelek alatt. 

„ agilis F. és fenestratus F~ A Cserna-völgyben s Csertegen fakéreg alatt. 
„ nigriventris Thoms. A Cserna partján kövek alatt. 

Blechrus ·glabratus Duft. és maurus St. A Bjelareka és Cserna partján. 
Metabletus truncatellus L. A Cserna-völgyben falevelek alatt. 
A pristus quadrillum Duft. A Duna partján Orsovánál. . . 
Lebia chlorocephala Ent. H. és crux minor L. A Cserna és BJelareka part3án nedves helyeken 

és füzfákon. 
„ humeralis St. és haemorrhoidalis F. A Bjelarekánál füzfákon gyakori. 

Cymindis humeralis F. A korniarevai völgyben kövek alatt . 
., cingulata Dej. A korniarevai hegyeken kövek alatt. 
„ angularis Gyl1. Mehádiánál pár példányban- kövek alatt. 

Callistus lunatus F. Mehádia- s Kor1 1iarevánál kövek alatt. 
Chlaenius spoliatus Rossi. és festivus F. A Cserna körül Orsovánál. 

holosericeus F. Orsovánál korhadt növények alatt. 
;; azureus Duf'.t. A Zsereleu-völgyben igen ritka. . 

Atranus collaris Menetr. A Cserna-völgyben korhadt növények alatt nagyon ntka. 

. .. 
' ' 
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Licinus Ho:ffmanseggii Panz. Korniarevánál és Mislogurului mellétt az erdökben heverö 
fatörzsek és kövek alatt: 

Badister bipustulatus F. Mehádiánál. 
Broscus cephalotes L. Mehadiánál kövek alatt. • 
Patrobus excavatus Pa17k. Er.dökben fák és kövek alatt közönséges. 
Sphodrus venustus DeJ." A Domogleden kövek alatt igen ritka. · 

„ punctatus Dej. A Cserna-völgyben kövek és fatörzsek alatt ritka. 
Calathus cisteloides Jll. Cserna völgyében és Korniarevánál. 

„ fulvipes Gyll. A korniarevai hegyeken. 
„ fuscus F. A Herkulesfürdőnél. 
„ melanocephalus L. Kövek alatt mindenütt közönséges. 
„ micropterus Duft. A kornia.reva.i hegyekben. 
„ . 1?et~llicus Dej. A magasabb hegyeken kövek alatt gyakori. 

Taphria mvahs Panz. A Domoglcden s Korniarevai hegységben. 
Dolichus flavicornis F. A Cserteg alatt s Cserna-völgyben. 
Anchomenus scrobiculatus F. Erdőkben kö_vek s fakéreg alatt gyakori. 

„ ~anaticus Friv. A Babilor-hegyen és Obezsáta-mare mellett ritka. 
„ augusticollis F. A hegyekben gyakori. 
„ albipes F. Cserna- s Bjelarekánál. 
„ oblongus F. A korniarevai völgyben. . 
„ sexpunctatus F. és parumpunctatus F. Száraz dombokon s erdökben. 
„ gracilipes Duft. A Zsereleu-völgyben s a kornia.revai hegységben. 
„ austriacus F. var. modestus St. Mehádiánál kövek alatt. 
„ viduus Panz. Mehádia- s Korniarevánál. 
„ antennarius Duft. A Csertcgen s Domogleden. 
„ atratus Duft. Orsovánál és a Cserna völgyében. 

Olisthopus Sturmii Duft. A Cserna völgyében nedveses levelek alatt. 
· Stomis pumicatus Panz. A Cserna-völgyben. . 
Platyderus rufus Duft. A Zsereleu völgyben s a korniarevai hegyeken. 
Poe~ilus cupreus -L. var. a:ffinis St. Mehádia- s Orsovánál. 

„ Koyi Germ, lepidus F. és var. gressorius Dej. A Cserna-völgyben s Korniarevánál. 
Pterostichus extensus Dej. Domogleden s Mislogurului mellett. 

„ . vernalis Panz., niger Schall. és nigrita Fabr. Mehádia- s Korniarevánál. 
· „ interstinctus St. A Csertegen s Domogleden. · 

„ strenuus Panz. A korniarevai fenyvesekben. 
„ oblongopunctatus F. Erdőkben közönséges. 
„ magnus Dej. Az Allion-hegy tövében ·köv.ek alatt. 
„ rufitar:>is Dej. Az erdőkben gyérebben. · 
„ cophosioides Dej. A Csertegen, Domogleden, Korniarevánál s Allionon. 
„ melas Cr. var. hungaricus Dej. A Tama.ntises- és Allion-hegyen, Mehádiánál s 

a Her kulesfürdőnél. _ · 

" 
" 
" 
" -
" 
" 
" 
" 
" 

maurus Duft. A magasabb hegyekben. 
Jurinei Panz. var. Heydeníi Heer. A lombos erdök- s fenyvesekben. 
fo_ssula.~us ~ch. var. Klugii Dej. A fenyvesekben s azok fölött. 
Fmdelu Del A Domogleden, korniarevai hegységben és a Mislogurului mellett. 
foveolatus Duft. A Csertegen, Korniarevánál és a Zsereleu-völgy ben. 
subsinuatus Dej. A fenyvesekben. · < 

brevis Duft. A Babiloron, Szuliczán, Skerisórán és Domogleden. 
strio!a F. és carinatus Duft. var. latus Dej. A. Csertegen s Cserna-völgyben. 
ovahs Duft. A Csertegen, Cserna völgyben, Alhonon és Kazánnál. 
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Pterostichus pa:r;allelus Duft. A korniarevai hegységben. 
„ Schüppelii Palli. A Cserteg alján, a Z;;ereleu- s Cserna-völgyben, Allion- s 

Tama,ntises-hegyen. 
robustus Dej. A Domogleden s annak völgyeiben igen ritka. 
elatus F. var. alpestris Dej. A Domogleden, Szuliczánál és a korniarevai hegy-" 

" ségben. . 
„ terricola F. A lomberdők aljában s a fenyvesekben is. 

Myas chalybaeus Palli. A Domogled völgyelete s mélyedéseiben kövek alatt aug.· és sept.-ben. 
Arriara aulica Panz. és erratica Duft. A Cserteg-hegy alján s Cserna-völgyben. 

„ patricia Duft. A Cserteg s Domogled völgyeiben. 
„ lucida Duft. Mehádia-, Corniareva- s Orsovánál. 
„ trivialis Gyll. A Cserna és Bjelareka völgyében s Korniarevánál. 
„ famelica Zim. A korniarevai völgyben s Mehádiánál. 
„ communis Panz. Koroiarevánál s Csertegen. 
„ montivaga St. Korniarevánál s a Cserna-völgyben. 
„ saphyrea Dej. A Cserna-völgyben s a Cserteg alján. 
„ striatopunctata Dej. A Csertegen. 
„ tricuspidata Dej. A Cserteg alján, s Cserna-völgyben. . 

Zabrus blaptoides Creutz. Mehádia- s Orsovánál. 
Aristus clypeatus Rossi. A Domogleden egy példányban találtatott. 
Anisodactylus signatus Panz. és nemorivagus Duft. Mehádia- s Korniarevánál. 

·, 

Harpalus obscurus F. Mehádia és Korniarevánál. - . 
„ punctulatus Duft. A Domogleden, Cserna-völgyben s a korniarevai hegységben. 
„ „ var laticolli~ Mann. A Cserna-völgyben. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

azureus F. Mehádia- s Orsovánál. 
cribricollis Dej. A Cserna-völgyben. 

· puncticollis Payk. és maculicornis Duft. Korniareva- s Mehádiánál. 
ruficornis F. és griseus Panz. Lapályos helyeken közönségesek. 
ferrugineus F. Orsovánál a Cserna torkolatánál. 
hottentotta Duft. A Cserteg alján és Cserna-völgyben. 
laevicollis Duft. A korniarevai hegységben és Szuliczánál. 
ignavus Duft. A Cserna-völgyben s a Cserteg alján. 
decipiens Dej. és pygmaeus Dej. Orsovánál. 
distinguendus Duft. és aeneus F. Lapályos helyeken. 
cupreus Dej. Mehádia- s Orsovánál. 
rubripes Duft. A Csertegen, Domogleden s Korniarevánál. 
quadripunctatus Dej. A korniarevai hegységben. 
flavicornis Dej. és Fröhlichii St. A Cserna völgyében. 
serripes Seb„ hirtipes Panz., caspius Stev. és impiger Duft. Orsova-, Mehádiánál 

s a· Herkulesfürdönél. 
„ servus Duft„ flavitarsis Dej. és picipennis Duft. Orsova- s Mehádiánál. 

Stenolophus teutonus Schr. A Cserna-v'ölgyben s Mehádiánál. · 
„ skrimshiranus Steph~ A Duna p~rtján Orsovánál. 
„ Stevenii Kryn. Mehádia vidékén egy példányban találtatott. 
,. meridianus L. A Cserna-völgyben s Orsovánál. 

Bradycellus collaris Payk. A Cserna-völgyben. 
Trechus minutus F. A Cserna-völgyben. 

,, obtusus Er. A korniarevai völgyben. 
„ palpalis Dej. Magasabb hegyeken gyakori. . . . „ banaticus Dej. A Gugu, Muraru és Babilor alsó és felsö havas1-táJarn. 

. . . 

> • 
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Trechus pulchellus Putz. A korniarevai alhavasokon, Babiloron s Globu-Kralován'-on kövek 
· alatt. · 
„ margina.lis Schau~. A korniarevai alhavasokon és Domogleden. 
?' latus Putz, és .r9tundatus Dej. A~ erdőkben s a Gugu- s Muraru-havasokon. 

Perileptus ar~o~atus Creutz. A Duna partJán Orsova- s Jeschelnicánál. 
Tachys quadr1s1g~atus Duft., nanus Gyll. és bistriatus Duft. Kiszáradt fák kérge .s kövek 

. . . alatt a Herkulesfürdönél és a Cse'rtegen. 
Bemb1dium qua?rimaculatum L. é~ quadriguttatum F. A Dunapartján Orsovánál. 

„ pus1llum Gyll. var. lat1plaga Chaud. A Duna partján Orsovánál. 
„ l~mpros H. és var. velo~ Er. Dombos s lapályos helyeken. 
„ b1punctatum L. A kormarevai hegység alhavasi csermelyeinél. 
„ d~~orum Panz„ A Cserna, .Bjelareka s korniarevai völgyekben. 
„ mtidulum Marsh. A kormarevai hegység patakjainál. 
„ ... ,, var. alpin?m Dej. A Gug_u, Babilor csermelyeinél. 
„ t1füale Duft. A hegyi patakoknál mmdenütt közönséges. 
,, tricolor F. A Cserna partján. 
„ obsoletu1?' Dej., Andreae F. és littorale Oliv. A Duna és Cserna partján. 
„ basale M1ll., ruficorne St., s stomoides Dej. A korniarevai heO'yséO' hegyi 

k .. ál 0 0 pata Jam . 
„ pygmaeum F. A Cserna s Korniareva völgyeiben. 
„ „ var. bilunulatum Bielz Mehádiánál. 
„ varium 01. A Duna partján. 
„ pu~ctulatum Drap. A hegyi patakoknál. · . 
„ lat1colle Duft. A Duna partján. Orsova- s Jeschelniczánál. 
,, paludosum Panz. Orsovánál. _ , 

Tachypus caraboides Schr. és pallipes Duft. Orsovánál a Cserna körül. 
Hydroporus planus F. és Laccophilus hyalinus Dcg. A Bjelareka- s Csernában. 
Agabus guttatus Payk. A zsereleuvölgyi patak tócsáiban. 

„ bipustulatus L. A Bjelareka- s Csernában. -
Gyrinus natator L. A Zsereleu-völgy tócsáiban. 
Chaetarthria seminulum Payk. A Cserna völgyében. 
Helophorus intermedius Muls. A Duna tócsáiban Orsovánál. 

„ glacialis Heer. A korniarevai alhavasok partjaínál. 
„ granularis L., Hydrochus elongatus Schall. és Hydraena r1paria Klug. A 

Bjelareka- s Csernánál. 
Cercyon obsoletum ~yll. A Cserna völgyében. · , 

·" „. haemorrho1~ale F., laterale ~arsh., anale,Payk. és granarium Er. Nedveses helyeken 
kovek alatt Mehád1ánál és a Cserna-völgyben. 

Cry.Ptopleurum. atomarium F. Mehádiánál s a Cserna völgyében. 
Bohtocbara luc1da Grav. A fagombákban Herkulesfürdönél. 
Ocalea riv~laris Mill. A korniarevai völgy patakjainál ritka. 

„ badia Er. A Cserna-völgyben. · · 
Ischnoglossa pr~li~a Grav. A korniarevai hegységben ritka. 

„ ·cort1cma Er. Herkulesfürdönél s a Cserteg-hegyen fakéreg alatt. 
A~eochara fuscipes Grav. A Domogleden. 

,) rufipennis Er. és bipunctata Grav. Mehádiánál s a Cserna-völgyben. 
„- lanuginosa Grav. A Domogleden. 
„ rufitarsis Heer. A .J:?omogleden egy példányban. 
„ moesta Grav. és mtida Grav. A Domoglcden Csertegen s Tamantisesen 

llyobates nigricollis Payk. A Cserna-völgyben. ' _ ' 

--

\.~· . 
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Tachyusa scitula Er. és umbratica Er. A Duna partján Orsóva- s Jeschelniczánál. 
Oxypoda umbrata Er. és alternans (!rav. A Tamantisesen. 
Homalota pagana Er. A Cserna völgyében. · · 

„ pavens Er. Mehádiánál s a Herkulesfürdönél. 
'. „ hygrobiá Thoms. A Csertegen. 

„ luridipennis Mannh. A Cserna völgy~ben, a Cserteg alatt és Korniarevánál. 
occulta Er. Orsova- Mehádia- s Korniarevánál. · 

" "' „ linearis Grav. A Domogleden s Csertegen. 
„ .· merdaria Thoms. és trinotata Kraatz. A Cserna völgyében s a Tamantisesen. 
„ fungicola Thoms. és nigritula Grav. A gombákban Herkulesfürdönél. , 
„ sericea Muls. és celata Er. A Cserna- s Korniareva völgyeiben„ 

Gyrophaena nitidula Gyll. A gombákban Cserna völgyében. · 
· „ nana Payk és strictul~ Er„ A. gombákban Cserna völgyében és Korniarevánál. 

Habrocerus capillaricornis Grav. A Cserna-völgy· erdeiben s Korniarevánál. 
Tachinus humeralis Grav. A Domogleden s a Qsertegen. · 

„ fimetarius F. Mehádia- s Herkulesfürdönél. 
„ latícollis Grav. A Domogleden s a Csertegen. 

Tachyporus chrysomelinus L., 'hypnorum F. és s~itulus Er. A Cserna-völgyben, ~sertegen 
s a korniarevai hegységben. 

Conosoma pubest:!ens Grav. és bipustulatum Grav. A Domogleden, Csertegen s a kornia-
. revai hegységben. · , 

„ binotatum' Grav. A Domogleden. 
Bolitobius atricapillus F. A Cserna-völgyben s a Domogleden. 

„ striatus 01. A Cserna-völgyben. 
_ „ exoletus Er. A korniarevai :Qegységben. 

Bryoporus cernuus Grav. Ugyanott. 
„ rufus Er. A Tamantisesen. __ 

Haeterothops praevius Er. A Cserna-völgyben s a Csertegen. 
Quedius dilatatus F. A Herkulesfürdönél igen ritka. 

„ lateralis Grav. A Csertegen s' Tamantisesen. · 
,; fulgidus F .. A Csertegen s I)omogled~n. . . 
„ xanthopus Er. A Cserna-völgyben s ~ kormareva1 h.egysé~be~. 
„ scitus Grav. A Domogled~n, Tamant1sesen s a ko:rmareva1 hegységben. 
„ laeviga'tus, Gyll. Ugyanott. . . . . „ impressus Panz. A Cserna-völgyben, Csertegen, Tamant1sesen s a k.ormareva1 

. hegységben. . . 
,, tristis Grav. és ochropterus Er. A korniareva1 hegységben: . „ 

„ marginalis Kraatz. és colla.ris Er. A Domogleden s a kor?iareva1 volgyben. 
„ attenuatus Gyll. A Csérna-völgyben s. a Csertegen. · 
„ alpestris Heer. Az ·alhavasokon Kormarevánál. 

Creophilus maxillosús L. Közönséges. 
Leistotrophus murinus L. Közönséges mideniitt. 
Staphylinus caesareus Cea. A Cserna-völgyben s a Domogle~en. · 

„ chloropterus Panz. Cserna-völgyben a fák tövemél. · . 
Ocypus micropterus Redt. A Domogleden, Csertegen s a Csern_a-völgyben. 

„ macrocephalus Grav. A Domogleden s a korni~revai hegységben. 
„ cyaneus Payk. A völgyek- s erdőkben gyakori. , 

" „ 
" 

similis F. Szintén. . 
picipennis.F. A korniarevai hegységben s a Csertegén.· 
cupreus Rossi. A kor_niarevai hegységben s a Cserna-völgyben. 

Magyar Orvosok és T~rm~szetvizsg. Munk.álátai . . 

' •. .. 
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Ocypus compressus Marsch. A Domogleden egy példányban. 
„ falcifer Nordm. A Domogleden kövek alatt. 

Philonthus splendens F. A Cserna-völgyben s a Tamantisesen. 
„ intermedius Lac. A Csertegen kövek alatt. 
„ laevicollis Lac. A Tamantises-hegyen s a Csertegen. 
„ montivagus Heer. A Csertegen. 
„ cyanipennis F. és succicola Thom.s. A Cserna völgyében. 
„ aeneus Rossi. Ugyanott s Mehádiánál. 
,,, decorus Grav. A Domogleden s a Csertegen. 
„ politus F. A Csertegen s a Cserna völgyében. 

atratus Grav. A Herkulesfürdőnél s Mehádiánál. " „ „ var. coerulescens Lac. A korniarevai hegységben. 
varius Gyll. A Domogleden s Csertegen. 
frigidus Kiesw. A korniarevai hegységben ritka. , 
varipennis Scriba. A Csertegen és Cserna-völgyben ritka. 
fimetarius Grav. Mehádiánál s a Herkulesfürdőnél. " 

" 
" ,, 
" 
„ cephalotes Grav. A Tamantisesen s a Csertegen. 
„ , ebenizms Grav. és fumigatus Er. A Cserna s Korniareva völgyében. 
„ _vernalis Grav. és splendidulus Grav. A Cserna-völgyben. 
„ :ru:fimanus Er. A Duna partján Jeschelniczánál. 
„ nigritulus Grav. Mehádia- s Orsovánál és a Herkulesfürdőnél közönséges. 
„ pullus Nordm. A Cserna-völgyben. 
„ cinerascens Grav. Ugyanott. 

Xantholinus relucens Grav. A Tamanti ·esen, Csertegen s Domogleden. 
„ punctulatus Payk. A Cserna völgyében s Csertegen. 
„ procerus Er. A Domogleden s Csertegen. 
„ tricolor F. Az Allion-, s Cserteg-hegyen, ugy a korniarevai hegységben. 
„ distans Muls. A Csertegen. 

1 -

„ glaber. Nordm. A Cserna-völgyben. 
Baptolinus alternans Grav. A Tamantises- Allion-hegyen, Domogleden s a korniarevai 

hegységben. 
„ pilicornis ,Payk. A Cse;rna völgyében. 

Othius brevipennis Kraatz. A korniarevai hegységben. 
Lathrobium brunnipes F. A Csertegen s Domogleden. 

„ fulvipenne Grav. A Tamantisesen, Csertegen s a korniarevai hegységben. 
. . „ .Iongulum Grav. A korniarevai hegységben. 

Stihcus orb1culatus Payk. A ·Cserna-völgyben. 
S~opaeus ~inutus Er. Orsovánál posványos helyeken. 
L1thochar1s brµnnea Er. A Zscreleu-völgyben. 

„ melanocephala F. A Herkul'es-fürdönél s Mehádiánál. 
Paederus littoralis Grav. és longipennis Er. A Cserna ·s Bjelareka partján. 

„ ruficollis Er. Jeschelniczánál s Csernánál. 
' . „ gemellus Kraatz. A Cserna partján. 
Dianous coerulescens Gyll. A Cserna partján. 
Stenus bipunctat~s Er. Jeschelniczánál a Dµnaparton és Orsovánál. 

„ guttula ~u~l. és ater Mannh. A Duna partján kövek alatt. 
- „ carbonarms Gyll. és providus Er. Orsovánál a Cserna posványos helyein. „ nigritulus Gyll. A Cserna partján. 
Oxyporus rufus L. A Domogleden gombákban. 
Platystethus cornutqs. Grav. Jeschelniczámál. 

'. 
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Pl~tystethus morsitans Payk. M_ehádia_- .s Orsová~ál. 
Oxytelus piceus L., inustus Grav. és mt1.dulus Grav. Ugyanott. 

. ( .. ' 

Haploderus caesus Er. Orsovánál. · , 
'Trogophloeus corticinus· Grav. A Herkulesfürdőnél ~ a Cs~rt:?en. 
Deleaster dichrous Grav. A Cserna-, Zsereleu- s kormareva1 volgyben. 

var. adustus Küst. A Domogleden. 

• I 

. ' 
' 

' Anthophagus"armiger Grav. Szuliozá~ál s a ~orniarevai h:gység_hen: . 
austriacus Er. és sudet1cus Kiesw. A kormareva1 alhavasokon a szmmták " , . 

vi:rágzatán. - · 
. caraboides L. A Domogleden s Szuliczánál. 

;; plagiatus F. var. nigrita Müll. A korni~revai qegységben. 
Lesteva bicolor Payk. Ugyanott s a Domogleden redves fákban.. · 
Olophrum alpestre ~-r. A korniarevai alhava~okon kövek al~tt ritka. 
Amphichrou~ canahculatum Er: A Cs~rna-v~lgyben. . . 
Omalium rivulare Payk. A kormareva1 hegységben. 

fossulatum Er. A Domogleden virágókon. 
:: planum Payk. A Dqmo~leden. s Csertegen fakéreg alatt. 
„ pusillum Grav. A ·kormareva1 ·hegységben. . 
„ brunneum Payk. A Cserna v-ölgyben s Tamant1sesen. 

lucidum Er. A korniarevai hegységben fakéreg alatt. „ 
„ pygmaeum Payk. A Csertegen ~virágokon. 

· inflatum Gyll. A Domogleden redves fában. 
· Anthobium longipenne E~. A Domogleden virágokon. 

„ sorbi Gyll. Ugyanott. 
Proteinus brachypterus F. Ugyanott. , . 

" 

' '. 

Phloeocharis subtilissima. Mannh. Szintén redves fák kerge1 alatt. 
Tyrus mucronatus Panz., Batrisus Delaporti Aubé s venustus Reichb. A Csertegen · száraz 

fák kérge alatt. 
Bryaxis impressa Panz. Szuliczánál és a Csertegen. 
Bythinus Chaudoirii Hochh. A Domogleden. . _ , _ . 

bulbifer Reichb. és Curtisii Denny. A Cse~tegen s DomogJeden száraz fák kérge1 
" . . alatt. - ' 

Euplectus Fischeri Aub. és sanguineus Denny. Ugyanott. 
Claviger foveolatus Müll. Kövek a!att Mehádiáriál. · 1 

. Scydmaenus Godarti Latr. Purhás fában a Csertegen. _ 
oblongus Sturm. Kövek alatt a Herkulesfürdönél. 

" Hellwigii F. A Csertegen . 
" rufus M. et K. Ugyanott s az Allionon. 

Chole~a augústata F. A Cserna-völgyben nedves levelek alatt. 
cisteloides Fröhl. A Domogleden. 

Cat~ps picipes F. és nigrita Er. Redves fában a Domogleden s a korniarevai ~egy.ségben. 
, tristis. Panz. Büzhödt húsban a Domogleden . 
' neglectus Kraatg;. Nedves levelek alatt a Cserna-völgyben. 

· " Wats.oni Spence. Bűzhödt husban a Domogleden. · 
;; validus Kraatz. és sericeus Pan2. Redves fában a Domog~eden. 

Si~pha thoracica L. A Domo~~eden s a Cserna. völgyében. 
„ .rugosa L. A Cserna volgyében s Kormarevánál. 

dispar Herbst. Mehádia- s Orsovánál. . . 
'' Souwerbii Fairm. A Gugu, S2arko és Babilor alhavasam~ ,, 

. obscur~ L. Mindenütt. 
" 

„ . . 
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Silpha oblonga Küst. Kövek alatt Korniarevánál. 
„ a trata L. Mehádia s Orsovánál. 

Necrophorus hu~ator F. A Cserna völgY,ében s Domogleden. 
„ vesp1llo L. és mortuorum F. Mehádiánál. 

·~ 

Sphaerites glabratus F { A Herkulesfürdőnél s az Allionon. . 
Anisotoma picea Ill. és obesa Schmidt. Redves fában a Domogleden s a Csertegen. 
Liodes humeralis F. és glabra. Gombákban ugyanott. -
Agat.hidium atrum Payk. és laevigatum Er. A Domogleden s korniarevai hegységben. 

„ badiuin Er. A Dornogl~den. . 
„ mandibulare ·~t. A Csertegen s a korniarevai hegységben. 

Scaphidium quadrimaculatum 01. Száraz kéreg alatt a Cserna-völgyben. 
Scaphisoma agaricinum 01. Fakéreg alatt a Cserna-völgyben s a Csertegen. 

,, . limbatum Er. Ugyanott a Domogleden. · 
Platysoma frontale Payk. és depressum F. A Cserna-völgyben s Csertegen. 
Hister inaequalis F., quadrimaculatus L. és fimetarius Herbst. Mehádiánál és a Cserna 

völgyében. 
„ carbonarius E. H. A Domogleden. 
„ purpurascens Herbst. Mehádia- s Orsovánál. 
„ corvinus Germ. Mehádiánál. 

Carcinops pumilio Er. Száraz ~éreg alatt a Csertegen. 
Paromalus fl.avicornis Herbst. Ugyanott s a Cserna-völgyben is. 
Saprinus semipunctatus F. Mehádiánál s a Herkulesfürd~nél. 

„ specularis Marsh. Jeschelnicánál a Dunaparton. ·_ 
Plegad.erus caesus Ill. Kéreg alatt a Csertegen s a Domogleden. 
Abraeus globosus E. H. és Acritus minutus F. Reclves fában a Cserna-völgyben s Kornia-

revánál. · 
~halacrus corruscus Payk. Dombos helyeken virágokon. 
Olibrus aeneus Ill. Szintén. • 

„ bicolor F. Jeschelnicánál. 
„ piceus Steph. A Cserna-völgyben. 

Cercus bipustulatus Payk. Ugyanott. 
Brachypterus Urticae F. A Cserna völgyében s Domogleden. 

< Carpophilus rubripennis Heer. Kéreg alatt a Domogleden. 
Epuraea aestiva L. és variegata Herbst. Virágokon Mehádia- s Orsovánál. 

„. neglecta Heer. Fenyőkéreg alatt a Domogleden. -
„ obsoleta F. és florea Er. Virágokon a Herkulesfürdönél. 
„ melanocephala Marsh. Az Allionon. _ 

Soronia grisea L. Tölgyfák kérge alatt a Csertegen . . 
Ipidia quadrino'tata F. Az 4llionon. . . . . 
Meligethes hebes Er. A Cserna-völgyben virágokon. 

„ aeneus F. J eschelnicza-, Mehádia- s a Herkulesfürdönél. 
„ . coracinus St. A Cserna völgyében. . 
„ subrugosus Gyll. A Cserna-völgyben s Korniarevánál. 
„ Symphiti Heer. A Cserna-völgyben s Allionon. 
„ maurus St. A Cserna-völgyben. 
„ lugubris St. A Cserna-völgyben s Korniarevánál. 

Pocaclius ferrugineus F. A Herkulesfürdőnél. ,_ 
/ 

Cyllodes ater H~rbst. Az Allionon és Csertegen. · 
Cychramus fung1cola Heei:. J:. Cserrra_-völgybe~ s Domogleden ernyős virágokon. 

„ luteus F. Mehádián~l s a Herkulesfürdönél. 

--

• 
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Rhizophagus nitidulus F. és dispar Payk. Kéreg alatt a Csertegen. 
Nemosoma elongatum L. Az Allionon. ' 
Temnochila coerulea 01. Száraz fák kérge alatt a Herkulesfürdönél. 
Trogosita mauritanica L. Ugyanott. 
Peltis grossa L. és ferruginea L. A Cserna: völgyében. 

„ oblonga L. A korniarevai hegységben. 

·. 
:-

.. 

Thymalus limbatus E. Ugyanott. . . . 
Corticus tuberculatus Germ. A Csertegen, Alhonon, s a PoJanaObezsata-Mare mellett gyakori. · 

„ tauricus Germ. A Csertegen rJtka. · 
Endophloeus spinulosus Latr. Az Allionon. · . 
Coxelus pictus St. Purhás fában a Herkulesfürdönél. 
Ditoma crenata Herbst. Mindenütt közönséges. . . -

' . 
Colobicus emarginatus Latr. Cserfák kérge alatt a Dunaszorosnál s az Allion-hegycn. 
Synchita Juglandis F. A Herkulesfürdönél. - · ' 
Cicones variegatus Hellw. és pictus Er. Elévült szil- s egerfa kérge alat~ a C~erna-völr!ben. 
Bothrideres contractus F., Pycnomerus te:rebrans 01. és Dechornus sulc1colhs Germ. l olgy-

fák kérge alatt az Allion-hegyen s a Herkulesfürdönél. -. ..i 

Cerylon histeroides F., augustatum· Er. és impressum Er. A Csertegen s Domogleden pur- ' 
hás fában. -

Pleganophorus bispinosus· Hampe. Csertegen egy kiszáradt tölgy :norzsa-rétegei között. · 
Rhysodes sulcatus F. A Herkulesfürdönél fakéreg alatt. 
Prostomis mandibularis F. Az Allionon és a Herkulesfürdönél. _ 
Cucujus sanguinolentus L. Dült jávor- s hársfa kérge alatt a Szarko-hegy völgyeiben s a 

Domogleden. . . 
Dendrophagus crenatus Payk. A korniarevai hegységben száraz fák kérgei alatt ritka. 
Brontes planatus .L. Közönséges. · 
Laemophloeus denticulatus Preys. Az Allionon .és a Herkulesfürdőnél. 
Pediacus dermestoides F. Az Allionon és a Cserna-völgyben. , · 
Phloeostichus denticollis Redt. Egy sérves bükkfa derekán a Cserna-völgyben. 
Silvanus unidentatus F. Köz<;inséges. 
Gryptophagus scanicus L. Rothadt fában a Herkulesfürdőnél. 

labilis Er. L. Rothadt fában a Csertegen. 
" „ dentatus Herbst. Rothadtrfában a .Oserna-völgjrben. 

Paramecosoma serratum Gyll. Purhás fában a Csertegen. 
Atomaria fimetarii Herbst. Nedve~es levelek alatt a Domogleden. 
· pusilla; Payk. Bokrokon a Cserna-völgyben. 
Lath~idius angulatus Mannh. A Herkulesfd'rdőnél. .. 

„ hirtus Gyll. Tölgybokrokon Kazánnál s a Herkulesfur~~né~. 
„ transversus 01. Tölgybokrokon Kazánnál s a Herkulesfurdonél. 
„ minutus L. A Cserna-völgyben. -

Corticaria serrata Payk. A Cserna-völgyben, purhás fában. 
- „ e~ongata Gyll. Tölgybokrokon Kazán~ál. 
„ gibbosa Herbst. Bokrokon a Csertegen. 
„ transversalis Gyll. Bokrokon a Csertegen. 

Mycetophagus quadrip.ustulatus L. A Cserna-völgyb.en. . . 
. atomarius F. A Domogleden s a kormareva1 hegységben. - - , 
:: multipunctatus Hellw. A korniarevai hegységben. 
„ fulvicollis ·F. A korniai::evai hegységben. 

Triphyllus punctatus F. Fagombákban a Cserna~völgyében. 
Litargus bifa_sciaius F. A Csertegen s Herkules-fürdőnél. 
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Dermest.es tes~el~tus .F .. és l~niarius Ill. A Cserha:-:v~lgyben. · ·" 
,, · lat1ss1mus -Bielz~ A Domogleden egy példányban. 

Attagenus megatoma F. Virágok9n Mehádiánál. 
Anthrenus Scrophulariae L. Közönséges. 

„ Pimpinellae F. Virágokon I{ázánnál. . 
·: „ · .museorum L. Virágokón és házakban Mehádiánál. 

Trmodes h1rtus F. Kérgek alatt a Herkulesfürdőnél. . · 

..; 

Syn~a.Iypta paleata Er. Kövek alatt a korniarevai hegységben. 
Cur1mus decorus Ste:ff. }}övek alatt· a korniarevai alhavasokon. ·· 
Byrrhus ornatus Panz. Arnyas erdőkben moszatok között. A Domogleden s a korniarevai 

_ hegység beh. · 
„ rega}is Ste:ff. A korniarevai hegységben kövek alatt: 
„ pi1ulá L. A Domogleden. . 

. . 
1 

?' fas?iatus F. és dorsalis F. Kövek alatt a korniarevai hegységben. 
Cyt1llus varms F. A Domogleden s a korniarevai hegységben. · 
.Morychus nitens Panz. A korniarevai hegységben. · 
. „ _ a?-ratus. D~ft. A qsern~-völgyben. 

Simplocaria sem1striata Ill. Kövek alatt a Domoglegeh. 
. '! · carpathica Hampe. A bánsági magas hegyeken. 

L1mmchus vers1color Walt. A Cserna partján Orsovánál. _ , , 

·~ 

Parnus pr~lifericornis F. Iszapos helyeken· a Qserna partján. · 
. r „_ striatopunctatus -Heer. Hegyi patakok-mellet-t a körniarevai hegységben és Zsere

leu-völgyben. 
„ viennensis Heer. A Csern~ partján. 

Lucanus Cervus L. Az Allionon, Csertegen s a Cserna-völgyben . . 
Dorcus paralle~epi~edus L. és Platycerus caraboides L. Száraz tölgyeken„ . . 
Ceruclíus tenebr1do1des F. Korhadt bükkfában a korni~revai hegységben és a Domogled alatt„ 
Sinod.endron cylindricum L. Ugyanott. - ' · 
Onthophagus taurus L., nutans F. és ovatus L. Mehádiánál. · „ 
Aphodius foss<?r L. A Csertegen s E:orniareváná1. 

„ alpinus Scop. és var. rubens Muls. A Szarkón és Babiloron. 
. „ discus Scqmidt. A korniarevai alhavasokon. : 

,· „ atrámentarius Er. A korniarevai hegységben s a Domogleden . 
. -_ _ „ porcatus,F. Mehádia- s a Herkulesfürdőnél. 

Geotrupes ·vernalis L. Erdei utakon közönséges. · 

{ 

Hoplia praticola F. Virágokon a Cserna-völgyben. 
„ . fa~inosa L. Bokrokon a Domogleden. • ._ 

. Homalopha ery~hropter~ Fri~-. Yirágokon a Bjelareka partján Mehádiánál. 
„ _ rur1cola F. Mezei virágokon közönséges. 

$erica holoseric.ea Scop .. Orsov11· s Mehádiánál. . 
„ brunnea L. A Herkulesfürdőnél. 

Rhizc_:>trogus assimilis Herbst. A Domogled alatti réteken· s a . korniarevai vö.lgyben. 
. :' „. v~rnus Germ. Csertegen .a tölgyfákon. -

- Amsopha fruticola F. A Herkulesfürdő- s Orsovánál. 
„ crucifera Herbst. Az Allionon. · 

, 'J dispar Er. A .Cserna-völgyben. 
Phyllopertha horticola L. Bokrokon Mehádiánál. 
· „ hirtella Brull. A Domogleden egy példányban. 

Anomala aurata F'. A földi bodzán a Csern1J,-völgyben. 
„ „ Vitis F. A Cserna-völgyben. · , 

,. 
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' 
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Anóm~la solida Er. Virágokon az Allionon. . " 
„ Frischii . F~ A Herkulesfü,rdőnél. _ 

Oxythyrea cinctella Burm. A V eterani barlang előtti bokrokon. 
. Cetónia hirtella L, floricola var. ·metallica F~ és aurata L. Virágokon. 
Gnorimus nobilis L. Virágos bokrokon. · · -
· „ variabilis L. Bokrokon, különösen a bodzán ritka. 
Trichius fasciatus L. A Herkulesfürdönél. · 

„ · abdomiJialis Mén. Ugyanott s az Allionon. 
. Valg-qs hemipterus L. A Cserna-völgyben. '- . 
Acmaeodera tae·niata ·F. Vir-ágokón az 4llionon. · 
Buprestis berolinensis F. Száraz fákon a Cserna-völgyben s a Domogleden. 

- ·_ „ Alni Fisch. Szár_:az fákon a Cserna-völgyben s a korniarevai hegységben ritka. 
"' · · ·Poecilonota rutilans F . Hársfákon a Cserna-völgyben. . .. 

0 • Ancylochira sple~dida Pa:yk. kmehádiai hegyekben találtatott. ' 
Eurythyrea austriaca F. Olfákon' a Cserna:völgyben . 

· „ carniolica Herbst. Dültfákon ·ugyanott . 
Melanophila cyanea F. Ernyős növéi;i.yeken a Domogleden. · 
· „ decostigma F. Száraz fákon a Cserna-völgyben. 
Anthaxia cyanicornis F . Az Allionon._ · · 

„ deaurata Rossi és Cichorii' Oliv. A Herkulesfürdönél. 
„ nitidula L. A Herkulesfürdő- s Kazánnál. 
„ · „ var. signaticollis Kryn. Ugyanott. 
„ . nitida Rossi. Szintén. · · 
„ c.onfusa Lap. Az Allionon egy példányban. 
„ funerula var .banatica Gory. Kazánnál. . 

r' 

„ , quadripunctata var. Godeti Lap. A Cserna-völgyben. 
Chrysobothris chrysos~igma L. Dült fenyöfákon_a korniarevai hegységben. 

;, · affinis F. Száraz tölgyfákon a Cserna-völgyben. 
. Coraehus. elatus F. A Csertegen s Cserna völgyében. 

;, · amethistinus 01. Jeschelniczán:U. · 
„ · aeneicollis Vill. Kazán.nál . . 

Agrilus _roscidus Kiesw. Bokrokon ·Orsovánál. 
. „ ..biguttatus F. A Cseitegen, s Kazánnál. 
„ sinuatus 01:. A Herkulesfürdéfnél ·ige

1

n ritka. 
„ augustulus Ill. Kazán- s a_ Herkulesfürdönél. 
„ derasofasciatus Ratz . . Kazánnál. · 
„ litura Kiesw. és pratensis' Ratz.-A Herkulesfürdő.nél. 
„ viridis L. és var. Fagi Ratz. Csertegen. 
,, cinctus 01. Bokrokon Kazánn'ál. 

_ · Aphanisticus pusillus .01. Ugya110tt. 
· Trachys pygmaéus F. Orsova- s -a HerkulesfürdöwH . 

„ minutus L .. Kazánnál. , 
· Throscus dermestoides L. A Herkulesfürdönél. 

... . " 

Tharops melasoides Lap. Száraz bükkfán a Cserna-völgy-, s a korniarevai hegységben. 
. „ · nigriceps Mannh. Ugyanazon a Cserna-völgyben. · 
Eucnemis capucinus .Ahr. Száraz tölgyfákoii az Allionón s a Herkulesfü:Fdö'nél. · · 
·Dromaeolus barnabita Vill. A Cserna völgyében: igen ritka . . · · 
Microrhagus lepidus Rosh. A kor-µiarevai hegységben igen ritka. 

1
' 

. " 

'' 

· Xylobius Alni F. A Herkulesfüfdőnél · s az Allionon'. , 
Adelocer~ carbona:r:_ia 'Schrk. Korhadt fák kérge alatt a Domogloden s a Cserna-völgyben. 
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Cory.mbites aulicus. Panz. A ko!niarevaj völgyben. 
„ cupre?s var. aerugmosus F. Ernyős virágokon ugyanott. 
„ haematodes F. és haemapterus Ill. A Domogleden s Csertegen. 
„ tesselatus F. Fenyőfákon s ernyős növényeken a Domogleden s a korniarevai · 

hegységben. 
„ se~r~ticornis ~ayk. Kéreg alatt a korniarevai hegységben . 
„ affm1s Payk. A Domogleden s a korniarevai hegységben. 
„ quercus Gyll. Tölgyfákon a Csertegen s Allionon. 
,, aeneus L. és 1atus F. A Cserna-völgy-, s a korniarevai hegys~gben. 
„ chrysocomus Germ. Fiatal tölgyeken a Csertegen. ' 
„ guttatus Germ. A korniarevai alhavasokon. 

Campylus rubeus P. et M. A Domogleden, Csertegen s a korniarevai hegységben a Repőn 
ritkábban. ' 

„ linearis L. Ugyanott gyakori. 
· Athous r~ombeus 01. A Domogleden dült fák kérge alatt ritka. 

„ mger L. A Domogleden s a korniarevai hegységben. 
„ haemorrhoidalis F. és vittatus F. Ugyanott s a Csertegen. 
„ longicollis F. Szintén: 
„ undulatus De Geer. Dült fenyöfák kérge alatt Szulicánál. , 
„ Sacheri I~iesw. A mehádiai helységben egy példányban találtatott. · 
„ subfuscus Müll. A Domogleden, Csertegen s a korniarevai hegységben. 
'" pallens M. et G. Ernyős növényeken ugyanott. · 
» circumscriptus Cand. A Domogleden s Csertegen. 

. „ .-cavus Ger~. A Domogleden s a korniarevai hegységben. 
L1momus Brncter1 F. A Domogled alatti réteken. . 

„ ni~ripes GyIJ. A Domogleden s a Cserna-völgyben. 
" mmutus Er. Ernyős növényeken a Cserna-völgyben, Csertegen s Korniareván . 

. „ parvulus Panz. Ugyanott. , 
Serico~omus b~unneus L. A korniarevai hegység fenyveseiben. 
Dolopms margmatus L. A Domogled völgyeiben s a Herkulesfürdőnél. 
Agriotes pilosus Panz. Mehádián.ál s a Cserna-völgybe~. 

„ _ sobrinus Kiesw. A korniareva~ völgyben. 
„ lineatus L. Mezőkön Mehádiánál. . 

- „ us~ul:i-tus Schall. és sputator L. A Cserna-völgy- ~ a korniarevai hegységben. 
Betarm~m b1sb1maculatus Seb. A Cserna-völgyben s Kormarevánál. 

_ ,, picipennis Bach. A Domogleden s a korniarevái hegységben . 
Silesis terminatus Er. Bokrokon Kazánnál. ~ 

· Adrastus limbatus. F. és lateralis Er. Füzfákon a Bjelarekánál. 
„ . pusil.lus F. és humilus Er. Bokrokon. Kazánnál. 

Synaptus filiformis E. A Cserna-völgyben. 
Melanotus niger F. és brunnipes Germ. Mehádiá s a Herkulesfürdőnél. 

· „ castanipes Payk. A Domü'gleden s a korniarevai hegységben. 
„ ru:fipes Herbst. Ernyős növényeken s a Cserna-völgyben. 

Elater sanguineus L. Tölgy- és fenyőfa kérge. alatt a Csertegen s a korniarevai hegységben. 
„ lythropterus Ge~m. A Domogleden, Csertegen s az Allionon. . 
„ sangumolentus Schr. A -Csertegen. _ · · -
„ pomorum Herbst. Száraz fák kérge alatt a Domogleden s Csertegen. 
„ elongatulus 01. A C_sertegen s a Csérna-völgyben. 
„ elegantulus Sch. Bokrokon a Csertegen s a Domogleden. 
" sinuatus Germ. A Csertegen. „ -

• F 
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Ischnodes sanguinicollis Pa.nz. Purhás fában a Domogleden. 
Megapenthes lugens Redt. Száraz fák kérge alatt ·a Csertegen s a Domogleden. 

,, tibialis Luc. Ugyanott a Domogleden. 
Porthmidius fulvus Redt. Virágos bokrokon a Herkulesfürdő- s Kazánnál. 
Cryptohypnus rivularius Gyll. A korniarevai hegység alhavasi patakjainál. 

„ pulchellus L. Füzfákon a Cserna-völgyben s a Bjelarekánál. 
„ minutissimus Germ. Kazánnál s a Herkulesfürdőnél. 

· · „ bimaculatus F. A Cserna s Bje~areka partjain. 

-. 

Dima elat.eroides Charp. Az őlyü Repő haraszton a Domogleden és Csertegen gyakori. 
Cardiophorus rufipes F.- és atramentarius Er: A Cserna-völgyben s Orsovánál. 

„ cinereus Herbst, és var. testaceus F. Mehádia- s a Herkulesfördőnél. 
,, Equiseti Herbst. Nedves réteken a Cserna s Domogled völgyeiben. 
„ ru bripes Germ. Orsova- s a Herkulesfürdőnél. • . 

Dascillus cervinus L. Ernyős növényeken a Domoglede 1t s. a korniarevai hegységben. 
Helodes minuta L. Virágokon a Cserna-völgyben. 
Cyphon coarctatus Payk. és variabilis Thunb. Mezőkön Mehádia- s Orsováná). 
Prionocyphon serrieornis Müll. Növényeken a Cserna-völgyben. 
Eubria palustris Germ. Vízparton a Cserna völgyben. 
Eros Aurora F. Ernyős növényeken a korniarevai hegységben. 

„ rubens Gyll. Ernyős növényeken a Domogleden. . 
„ minutus F. Ernyős növényeken a Domogleden s a korniarevai hegységben. 

Homalisus suturalis F. Ernyős növényeken az Allion-, Domogled-, Cserteg.-hegyen , s a 
· korniarevai. hegységb.en. · _ 

Lampyris noctiluca L. Erdőkben a korniarevai hegységben . 
Lamprorhiza splendidula L. Erdők szélein. a Cserna-völgyben s a korniarevai hegységben. 
Luciola mehadiensis Fald. Csern_a, Bjelareka s Kornia.reva völgyeiben, nyár derekán, esten-

kint repkedve ·nagy számmal látható. 
Cantharis alpina Payk. Domog1eden s a korniarevai alhavasokon. 

„ . violacea Payk. 'A korniarevai hegység virágain. 
„ Erichsonii Bach. Virágokon a Domogleden s a korniarevai hegységben . . 
„ fusca L. és rustica Fall. 'Mezőkön gyakoriak. ~ 
„ tristis F. Szulicza s a korniarevai hegység _fenyveseiben .... 
„ óbscura L. A korniarevai hegység fenyveseiben. 
„ nigricans Mi.Hl. Virágokon a Domogleden. 
„ pellucida F. Ugyanott s a Cserna-völgyben. · 
„ livida L. var. dispar. F. Mezőkön a Herkulesfürdőnél. 
„ longicollis Kiesw. Virágokon a Domogleden. _ 

. . 

„ sudetica Letzn. Virágokon a korniarevai hegységben. 
„ pilosaPayk. Ernyős növényeken s a Repőn, a Domogleden s a korniarevai hegységben . 
„ ora.lis Germ. A korniareva.i völgyben. 
„ fulva Scop. Ernyős növényeken a Herkulesfürdőnél, Csertegen s a bomoglede·n. 
„ nigriceps Walt. Ernyős növényeken a Dornogleden. 
„, nigripes Redt. Ernyős növényeken a Domogleden s a korniarevai hegységben. 
„ femoralis Brull., pallida F. és atra L. A Domogled alatti kaszállókon. 
„ · banatica Rosh. A Domogleden s a korniarevai hegységben. 

Silis nitid,ula F. Repőn a C~erteg- s Domogleden. 
Malthinus fasciatus Fall. Erdők szélein a Cserna-völgyben. 

. 
1
, · „ var. 'Seriepunctatus Kiesw. Dombos réteken Jeschelniczánál. 
„ glabellus Kiesw. Ugyanott .. · 
„ . fl,aveolus Payk. A Herkulesfürdő- s Kazánnál. 

Magyar Orvosok és Természetvizsg. Munkálatai. 
' .- ' . 
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Maltbodes dispar Germ: A Cserna-völgy- . s a korniarevai hegységben. 
„. h_exacantb~s K_iesw. A Domogleden. 

Malch1~us smuatocolhs K1esw. Jescbelnfozánál, s a Cserteg s Domogled alatt. 
Malachms aeneus L. Orsova- s Mehádiánál a réteken. . 

}) coccineus Er. A HerkulesfürdŐnél ritka. , 
„ bipustulatus L. Közönséges. 
„ marginellus 01. A Domogled alatti kaszállók.on s a kazáni szorosnál. 
„ ge1:1i~ulat~s Germ. és elegans Ül. A Domogled alatt s Jeschelniczánál. 
„ spm1penms Germ. Dombos kaszállókon Jeschelniczánál. 
„ ·affinis Mén. Ugyanott s a kazáni szorosnál. . 

Axinotarsus pulicarius F. Jescbelnicza- s a Herkulesfürdőnél. 
„ mar_ginalis ~r. Virágokon Kazánnál. 

Anthocomus fasciatus L. Kazán- s Orsovánál. 
Attalus analis Panz. A Herkulesfürdő- s Kazánnál. 
Ebaeus fl.avicorni s Er. Virágokon J eschelnicza- s Kazánnál. 

„ coerule~cens Er .. Ugyanott s a Domogled alatt . . 
Hypebaeus flav1pes F. Virágokon Jeschelniczánál. 
Charopus concolor F. Jeschelnicza- s a Herkulesfürdőnél. · 
Tl'oglops albicans L. Növényeken Kazán- s Jeschelniczánál. 
Henicopus pilosus Scop. Virányos mezökön a Herkulesfürdőnél. 
Dasytes niger L. Ernyős növényeken a Cserna-völgyben. 

„ coeruleus F. Növényeken a Domogleden, Herkulesfürdő! s Orsovánál. 
'? fuscu~us Ill. és fl~vipes F. Mezőkön a Cserna-völgyben s Jeschelniczánál. 

Dohchosoma lmeare F. M111denütt közönséges. · 
Haplocnemus pulve:ulentus Küst .. Ernyős növényeken a Herkulesfürdő- és Kazánnál. 

,, t~rs~hs S9hal1. Szuliczánál a fenyvesekben ritka. 
„ . mgnc rms F. Ugyanott s a korniarevai hegységben. 

Ce~·allus rub1dus Seb. A Domogled alatti kaszáll6kon ritka. 
· Danacaea pallipes Panz: és marginata Kü~t. A Herkul-esfürdö- s Kazánnál. 

Byturus fnmatus F. Mehádia- s a Hcrkulesfürdönél virágokon. 
. „ toment~sus F. A korniarevai hegység fenyveseiben és Szuliczánál. 

D~plocoelus ·Fag1 Guer. Száraz bükkl~éreg alatt a Cserna-völgyben. 
T1llus elongatus L. Ernyős növényeken a Cserna-völO'y- s a korniarevai hegységben. 

„ unifasciatus F. A korniarevai hegységben s D~mogleden. 
Opilus mollis L. és pallic1us 01. Bokrokon Kazánnál. 
Cl~rus mutil~ar~us F. és formicarius L. A Csertcgen cliilt fákon. · _ 
Trichodes apiar~us L. A Cserna-völgy- s a korniarevai erdőkben gyakori . 

. „ favarn~s .Il!. E:nyös növényeken az Allion-hegyen. 
, Orthopleura sangurn1colhs F. Dült tölgyeken a Csertegen. . 
Corynetes rufipes F. és vio1aceus L. Virágokon Orsov~nál s a Herkulesfürdönél. 

„ scutellaris Ill. Dombos mezökön J eschelnicza- s a Herkulesfürdőnél. 
Hedobia regalis Duft. Bokrokon a Kazán-szorosnál. 
Ptinus ~ufipes F. Ölfákon a Csertegen. 
Dryophilus pus.illus Gy 11. A korniarevai hegység fe.nyveseiben. 
Gastrallus laev1gatus 01. Bokrokon Jeschel nicza- s Kazánnál. 
Anobium emarginatum Duft. Ugyanott. . . 

· „ fulvicorne St. Fenyőfákon a korniarevai hegységben. 
„ rufipes F . . Bo~rokon a Cserna-völgyben. 
„ Fag1 Muls. Bukkfákon a Csertegen s a Cserna-völgyben. 

Xestobiu m plumbeum Ill. Bokrokon a Domogleden. 

: 
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P.tilinus costatus Gyll. Vén fák kérge alatt a Csertegen. 
„ pectinicornis L. Száraz tölgyek kérge alatt a Herkulesfürdőnél. 

Xyletinus ater Panz. Virágokon a Domogled alatti réteken. 
„ laticollis Duft. Dombos mezőkön Jeschelniczánál s a Domogled alatt. 

Dorcatoma dresdensis Herbst. Fagombákbl'.!>n a Csertegen. 
Sinoxylon muricatum F. Tölgyfák kérge alatt az Allionon. 
Xylopertha sinuata F. Száraz fákban a Herkulesfürdőnél. 

„ humeralis L. Száraz fákban az Allionon. 
Apate capucina L. Dült fákon közönséges. 

„ varia Ill. Tölgyek kérge alatt az Allionon. 
Xylographus bostrichoides Duft. Száraz fák kérge alatt a Herkulesfürdönél igen ritka. 
Rhopalodontus perforatus Gyll. és fronti (!ornis Panz . . Fagombákban a Cserna-völgyben . 
Cis Boleti Scop. Tölgy- és bükkfagombákban a Cserna-völgyben. 
„ rugulosus Mell. Tölgyfagombákban ugyanott s a Csertegen. 
„ quadridens Mell. és bidentatus 01. Fagombákban és purhás fában a Herkulesfürdőnél 

s a Csertegen. 
„ nitidus Herbst. Fagombákban a Cserna:völgyben. 
„ Jacquemartii Mell. Fagombákban Kazánnál. 
„ glabratus Mell. Száraz kérgek alatt a Csertegen. 

Gnaptor spinimanus Pall. Dombos helyeken :Mehádia s Orsovánál. 
Asida banatica Friv. Szölőgarádokban a Herkules-fürdőnél. 
Crypticus quisquilius L. Utak mellett Mehádia- s Orsovánál. 
Opatrum sabulosum L. Ugyanott. 

„ pesthiense Bess. (pedestre Rosh.). Mehádiánál. 
Microzoum tibiale F. Fü közt Mehádia s Orsovánál. 
Bolitophagus reticulatus L: Fagombákban s kéreg alatt g.yakori. „ ' , 

„ interruptus Ill. Redves fák kérge alatt az Al10non s a. Herkulesfnrdőnel. 
Diaperis Boleti L. F~gombákban s kéreg alatt a hegyekben gyakori. . 
Hoplocephala haemorhoidalis F . Száraz tölgyek kérge alatt az Ahonon s a Herkules-

fürdőnél. . · 
Scaphidema aeneum Payk. Ugyanott. 
Platydema Dejeanii Lap. Száraz bükk- és tölgyfa kérge alatt az Allionon s a Cserna-

völgyben. 
HypophJoeus depressus F. Száraz kéreg alatt a Domogleden'.. 

castaneus F. Bükkfák kérge alatt a Cserna-volgyben s a korniarevai hegy-
" ségben. „ • , ' 

„ bicolor 01. Száraz tölgyek kérge alatt a Herkules furdőnel, 
„ fasciatus F. Bokrokon Kazánnál. ' „ 

Alphitobius chrysomelinus H. Száraz bükkfák kérge al~tt a ~serna-v,?lgyben. 
Tenebrio obscurus F. Purbás fákban a Csertegen s kormareva1 hegyse~ben. 

„ transversalis Duft. Purbás fákban az Allionon s a Herkulesfurdőnél. 
Menephilus curvipes F. Purhás fákban a Herkulesfürdőn~l. 
Laena viennensis St. Lehullott falevelek alatt a Cserna-volgyben. 
Enoplopus caraboides Pet. Száraz fák kérge alatt a Herkulesfürdőnél, Csertegen s az 

Allionon. 
Helops coeruleus L. Száraz dió- s tölgyfákon a Herkulesfürdőnél s az Allionon. 

;, badius Redt. Kérgek alatt a Herkulesfü~.dönél s a Csertegen. 
„ badi~s var. asphaltinus Küst. A törzsfaJJal egy~tt. „ • 

striatus Fourc. Száraz fák kérge alatt Kazán- s a Herkulesfurdőnél. 
" ·,, quisquilius F. Szára~ fák kérge alatt az Allionon. 

' . 
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Allecula aterrima Küst. Száraz tölgyek kérge alatt az Allionon. . 
Cistela Luperus Herbst. Ernyqs növényeken a Cserna-völgyben. 

„ - ceramboides L. Ernyős növényeken a Domogleden s Kor niarevánál. 
„ errata Chevr. · Ernyős növényeken a Do1nogleden s Csertegen. 
„ fusea Ill. Mezőkön a Domogled alatt s Orsovánál. 
„ murina L. Bokrokon Kazán- s a Herkulesfürdőnél. · 

Mycetochares bipu · tulata Ill. Tölgyfák kérge alatt Kazánnál. 
„ maurina Muls. Száraz kérgek alatt a Herkulesfürdönél. 

Cteniopus sulphureus L. Ernyő növényeken a Domogleden s Csertegen. 
„ nigrita F. Ernyős növényeken a Herkulesfürdönél. 

Omophlus lepturoides F. Virágokon Mehádia- s a Herlrnlesfii.rclönél. 
„ armillatus Brull. Virágokon az Allionon. 

Lissodema denticolle Gyll. Száraz fák kérge alatt a Csertegen ritka. 
Rhinosimus ruficollis L. Száraz fák kérge alatt a Herkulesfürdönél. 
Tetratoma fungoram F. Bükkfa.gombákban a Cserna-völgyben. 

„ aneora F. Száraz fának kérge alatt a Domogleden s Csertegen. 
Orchesia micans Pauz. Tölgy±ák törz ein a Herkulesfür dönél s Csertegen. 

„ minor vV alk. Száraz fák kérge alatt a Domogleden s Csertegen. 
„ undulata Kraatz. Bükkfatörzseken a Cserna-völgyben. 

Hallomenus humeralis Panz. Kérgek alatt az Allionon s Csertegen. 
„ fuscus Gyll. Kérgek alatt a Csertegen. 

Phloeotrya Vaudoueri Muls. (tenuis Hn.mpe). A bánsági hegyekben. 
Abdera quadrifaseiata Curt. Tölgyfa kérge alatt a Cserna-völgyben és Kazánnál. 
Hypulus bifasciatus F. Purhás fában a Csertegen. 
Marolia variegata Bosc. Száraz fák derekán a Herkulesfürdőnél r itka. 
Melandi·ya caraboides L. Kérgek alatt a Domogleden. 
Phryganophilus ruficolli · F. Fenyves erdőben egy példányban. 
Conopalpus testaceu 01. Bükkfákon a C erna-völgyben. 
Nothus bipunctatus F. Tölgyeken a Cserteg€n. 
Lagria hirta L. Virágokon a Herkulesfürdő·, Mehádia- s Korniarevánál. 
Xylophilu pygmaeus De Geer. Bükkfákon a Cserna-völgyben. 
Scraptla -fusca Latr. Mezei virágokon a Herkulesfürdőnél. 
1\otoxus br.achycerus Fald. és monoceros L. F üzfákon a Bj elarekánál. 

„ teifasciatus Rossi. Bokrokon Kazánnál. 
„ miles Schmidt. Füzfákon a Bjelarekánál. 

Formicomus pedestris Rossi és Anthicus floralis F . Mezőkön közönségesek. 
cPyroehroa 1·ub~n~ F. ~rnyös növényeken s Bodzán a Cserna-völgyben. 

„ peet1111cor111s F. Ernyős növényeken a Domogleden. 
Tomoxia biguttata Gyll. Virágokon az Allionon. 
Mordella fas?iata F . Száraz fák kérgén s er.nyős növényeken. a Korniarevai hegységben s 

, Kazánnál. · 
„ aculeata L. Ernyős növényeken Korniarevánál. 
, 1 Sacheri Friv. Dombos réteken Jeschelniczánál. 

Mordellistena ab.dotn~nalis F. és humer1:11is L. Virágokon a Domogled alatt. . 
„ ax1llar.1s Gyll. Ernyős növényeken a korniarevai hegységben s a Domogleclen. 
„. laterahs 01. Ernyős növényeken a Domogleden s Csertegen. ' 
„ pumila Gyll. Ernyős növényeken J esc_helniczánál. 
„ humerosa Rosh. Ernyős növénye~en a Cserna-völgyben. 

Anaspis rufilabris Gyll. és frontalis L. Dombos réteken Jeschelnicza- s Kazánnál. 
„ ru:ficollis F. Virágokon a Domogleden . 
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Anaspis thoracica L. Virágokon a korniarevai hegységben. 
· „ flava L. Virágokon Kazánnál. 
Pelecotoma fennica Payk. Korniareván a vendéglő ablakára röpülve. 
Mylabris ~uesslini Panz. Mezőkön a Herkulesfürdő- s J eschelniczánál.' 
Epicauta verticalis Ill. A Herkulesfürdőnél. 
Zonitis mut ica F. Dombos kaszállókon J eschelnicza- s a Herku:lesfürdönél. 
ij:apalus bipunetatus Germ. Réteken Mehádia- s a Herkulesfürdőnél. 
Sparedrus t estaceus And.' Tölgyeken a Csertegen s a Herkulcsfürdőnél. 
Xanthochroa carniolica Gist. Bokrokon a Cserna-yölgyben. 
Asclera sanguinicollis F. Virágokon a Domogleden: 
· „ coerulea L. Növényeken a Cserna,-völgyben. . · 
Dryops fernorat'a F. Galagonya virágzatán a Cserna-völgyben. „ „ 

Oedemera Podagrariae L., flavescens L. és subulata 01..Ernyős novényekenaCserna-volgyben. 
„ flavipes ;F. Virágokon a Herkulesfürdönél. . 

virescens L. és lurida Mar sh. Mezőkön Mehád1a- s Orsovánál. 
" 
" 

annulata Germ. Virágzó Galagonyán a Cserna - völgyben, Domogleden s 
Orsovánál. 

Anoncodes adusta Panz. Füzfákon a ,Bj elarekánál. 
ustulata F. Mezőkön a Cserna-völgyben. " . 

Mylacus seminulum F. Növényeken Orsova- s 'Jeschelniczánál. 
Otiorhynchus pulverulentus Germ. Bokrokon a Dunaszorosnál. 

" 
" 

" 
" 
" 

" 
" 
" " -

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

contractus Stierl. Bokrokon a Herkulesfürdőnél. 
inflatus Sch. Tölgybokrokon a Cserna-völgyben s Csertegen. . 
bisulcatus F. ( car inthiacus Germ.) Orgonafabokrokon a Domogleden gya._kon. 
fuscipes 01. Fenyőfákon a korniarevai hegységben. 
laevigatus F . Kövek alatt a Dornogleden s a korniarevai hegysé.~be.?. , 
multipunctatus var. irritans Germ. Tölgy bokrokon a Herkulesfurdonel, Oser-

tegen s az Allionon. . . . 
unicolor var.-ebeninus Seb. Szuhczánál. s a kormareva1 hegységben. 
raucus F. Kövek alatt Meliádia- s a Herkulesfürdőnél.. . , 
chrysocomus Germ. Bokrokon a Domogleden s a korn.iareva.1 hegys?gben. 
perdix Germ. A csalánon a Zs~releu- völgy. - ~ a kormareva1 hegysegben. 
argenteus Stierl. A korniareva1 hegys~gben ntka. . 
banaticus Stierl. Bokrokon a Cserna-volgyben s Orsovánál. 
chrysomus Sch. Bokrokon a Csertegen s Kazánnál. 
necessarius Stierl. A bánsági hegyekben találtatott. 
granulosus Sch. Kövek alatt a korniarevai alhavasokon. 
antennatus Stierl. Ugyanott. . 
denigrator Sch. var. Kövek ·alatt a Boldoven-alhavason gyakori. 
opulentus Gerrn. Bokrokon a Domogleden s Csertegen. . 
dives Germ. Orgoríafa-, s más bokrokon a Domogleden, Csertegen s a. korma-

revai hegységben. . , . 
cymophanus Germ. Bokrokon s a S1sakv1rágon ugyanott. 
chrysescens Dahl. Orgonabokrokon és Sisa~virág.on a Domogled~n., 
polycoecus Sch. és marmota Stierl. A korrnareva1 alhavasokon ritkak. 
populeti Seh. Bokrokon. Kazá:inál. „ 

granicollis Sch. A kormareva1· alhavasokon kovek alatt. · 
Kollari Germ. Ugyanott s ·a Domogleden. 
pachyscelis Stierl. Mehádia vidékén találtatott. 
lig~stici L. A Domogleden s a Cserna-völgyben. 

' .' 

, 1 



•. 

,· 
:- . 

222 

"' Otiorhynchus impoticus Sch. és posthúmus Stierl. A korniarevai hegységben. 
„_ ovatus L. Kövek alatt Mehádia-, Herkulesfürdőnél s a Domogleden. 
„ pauxillus Rosh. Kövek alatt a Boldoven-alhavason. 
„ coarctatus Stierl. Bokrokon Kazánnál. 

Peritelus griseus 01. Növényeken Mehádia- s Orsovánál. 
Trachyphloeus Y psilon Seid. Mehádia-, ventricosus Germ. Dubova-, s alternans Sch. Dubova

s Orsovánál. 
Phyllobius calcaratus F. és argentatus L. Kazán-, s a Herkulesfürdőnél. 

„ maculicornis Germ. ob"longus L. incanus Sch. Bokrokon Csertegen s a Herku-
lesfürdőnél. 

" 
Pyri L. Füzfákon a Bjelarekánál. 
ruficornis Redt. Tölgybokrokon a Csertegen; Betulae F. A Bjelareka- s Cserná

nál j brevis Sch. A Domogleden. " 
„ viridicollis F. Füzfákon a Cserna-völgyben. 

Tropiphorus mercurialis F. Kövek alatt a korniarevai alhavasokon. 
Liophlo~us nubilus F. A Domogleden; Herbstii Sch. és lentus Germ. A korniarevai alha

vasokon, a P etasites levelein s kövek alatt. 
Strophosomus Coryli F. A korniarevai hegyekben. 
Sciaphilus muricatus F. Bokrokon Kazánnál; micans F. A korniarevai hegységben s a 

Cserna-völgyben; squalidus Sch. A Csertegen s Domogleden. 
Eusomus ovulum Ill. Dombos réteken J eschelniczánál. ~ 
Sitones W aterhousei Walt. és tibialis H. A Domogled alatti réteken. 

„ sulcifrons Thunb. Jeschelnicza-, fl.avescens Marsh. A Herkulesfürdőnél. 
„ crinitus 01. var. lineellus Sch. Orsovánál a mezőkön . 
„ lateralis Sch. Kazán-, lineatus L. Orsovánál. 
„ discoideus Sch. és humeralis Steph. A Domogled alatti réteken s Mehádiánál. 
„ tibiellus Sch. A Dornogleden s Mehádiánál. 

Polydrosus undatus F. Bokrokon a Cserna-völgyben. 
„ viridicinctus Sch. Tölgyfákon a Herkulesfürdőnél, Csertegen s Kazánnál. 
„ fl.avipes De Geer. A Csert~gen s Herkulesfürdőnél. 
„ pterygomalis Sch. Bokrokon Csertegen. 
„ cervinus Gyll. A Domogleden. 
„ picus F. A Csertegen s Herkulesfürdőnél. 
„ sericeus Schall. Bokrokon Kazánnál. 
„ amoenus Germ. A korniarevai hegységben. 

Thylacites pilosus F. A Herkulesfürdőnél s Orsovánál. 
Chlorophanus viridis L. Füzfákon a Bjelareka s Korniarevánál. 

„ graminicola Sch. és excisus F. Füzfákon a Bjelarekánál. 
„ fallax Germ. Füzfákon az Allion s Orsova között. · 

Molytes carinaerostris Sch. A korniarevai hegységben s a Domogleden. 
Plinthus Findelii Sch. A Domogleden kövek alatt ritka. 

„ Megerlei Panz. és Sturmii Germ. Mohok között .a korniarevai alhavasoko,n, külö
nösen a Pojana Obezsáta-1\fare völgyében gyakori. 

„ , Parreysii Germ. A korniarevai havasokon egy példányban. 
Trachodes costatus F. Kéreg alatt a Domogleden ritka. ~ 

Hypera oxalis Herbst (vjennensis H.) Zsályán s más növényeken a .Cserna-völgyben s a Do· 
mogleden gyakori. 

" 
elegans Sch. Kövek alatt a Domogledcn ritka. 
palumbaria Germ. Zsályán a Cserna völgyében, Csertegen s Korniarevánál. 

„ Rumicis L., Pollux F. és variabilis H. Mezőkön a Herkulesfürdönél. " 

. ' ' 
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Hypera Kunzei Germ. Növényeken a Cserteg alján„ 
„ meles F. A Herkulesfürdönél. 
„ Kraatzii Capiom. Kövek alatt a Cserna-völgyben. 

Cleonus marmoratus F. és morbillosus F. Mehádiánál s a Cserteg alatt. 
„ ferrugineus Sch .. A cserteghegyi utakon. 
„ sulcirostris L. Mehádiánál s a Herkulesfürdönél. 

Larinus Jaceae F. Dombos réteken Jeschelniczánál. 
„ Carlinae 01. A Domogled alatti réteken. 
„ crinitus Sch. Dombos .kaszállókon Jeschelniczánál. 

Lixus turbatus Sch. Orsova s Mehádiánál. 
.„ cylindricus F. Növényeken a Domogleden. 
„ elegantulus Seb. A Herkulesfürdönél. 
„ subtilis Sch. Kazánnál s a Herkulesfürdönél. 

Lepyrus colon F. és binotatus F. Füzfá.kon a Bjelarekánál. 
Pissodes Piceae Ill. A korniarevai hegység fenyveseiben. 
Erirhinus costirostris Sch. Orsovánál. 

„ villosulus Sch. és filirostris Sch. Füzfákon a Bjelarekánál. 
Mecinus pyraster Herbst. Nedves helyeken Orsovánál. · 

;, collaris Germ. és janthinus Germ. A Domogled alatti réteken. 
Bagous frit Herbst. Növényeken a Bjelarekánál. 
Smicronix cicur Reich. Fü közt a Cserna-völgyben. 
Anoplus plantaris N aetz. A Herkulesfürdőnél. . 
Balaninus turbatus Sch. Tölgyerdőkben a Csertegen s Herkulesfürdönél. · 

cerasorum Herbst. BokroKon a Herkulesfürdönél. 
" „ crux F. és Bra.ssicae F. Füzf:Í:kon a Bjelareka- s Korniarevánál. 
„ pyrrhoceras Marsh. Csertegen. 

Anthonomus Ulmi De Geer. Mehádiánál. 

" 
incurvus Panz. Bokrokon Orsovánál. 

„ rubripes Sch. Bokrokon a Herkulesfürdönél igen ritka. 
· „ Rubi Herbst. A Herkulesfürdőnél. 

Acalyptus Carpini Herbst. Füzfáko:n a Bjelareka- s Csernánál. 
Orchestes Quercus J„. Bokrokon Kazán_nál. 

Ilicis G„Bokrokon ·a Herkulesfürdönél. · 
" „ Fagi L. és Populi F. Füzfákon a Bjelareka- s Csernánál. 
„ signifer Creutz. Bokrokon _Kazán ál. 
„ stigma Germ. Füzfákon a Cserna partján. 

Tychius quinquepunctatus L. Orsova-, Jeschelnicza- s a Herkulesfürdönél. 
„ polylineatus Germ. squammulatus Seb. és sparsutus 01. Dombos réteke_n J~schel-

nicánál 
„ tomento~us Herbst, és junceus Reichb. Réteken a Herkulesfürdönél. 
„ cuprifer Panz. Réteken a Herkulesfürdőnél. 
„ picirostris F. Ugyanott s Korniarevánál. 

Sibynia cana Herbst és vittata Germ. Dombos réteken Jeschelniczánál. 
„ Potentillae Germ. Réteken a Herkulesfürdőnél. 

Cionus ungulatus Germ. A Farkkóron Kazán- s Jeschelniczánál. 
„ hortulanus Marsch. Farkkóron Orsovánál s a Herkules(ürdönél. 

Nanophyes Lythri F. Növényeken a Csernaparton. 
„ Chevrierii Sch. Nedves réteken a Cserna-völgyben. 

Gymnetron pascuorum Gyll. Réteken a Cserna-völgyben. 
„ labilis Herbst. és stimulosus Germ. Réteken Jeschelniczánál. 

) 
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Gymnetron teter F. A -Herkulesfürdönél s Mehádiánál. 

" asellus Grav. Réteken Jescbelniczánál. 

" Antirrhini Germ. A Herkulesfürdő- s Mebádiánál. 

" fuliginosus Rosh. és longirostris Seb. Dombos kaszállókou J esehelnicza- s a 
Herkulesfürdőnél. 

„ graminis Seh., plantarum Seb. és Campanulae ~· Réteken a Herkulesfürdönél. 
„ seutellaris Briss. Jesehelniczánál. 

Acalles dentieollis Germ. Fák derekán a Csernavölgyben s a Domogleden. 
„ Aubéi Seh. Tölgyfákon az Allionon s a Csertegen. 
„ hypoerita Seh. A Dorr;i.ogleden s a korniarevai hegységben. 
„ Quereus Sch. Tölgyfák kérgein a Herkulesfürdönél s a Csertegen. 
„ turbatus Seh. Tölgyeken a Herkulesfürdönél. 

Mononyebus Pseudaeori F. Növényeken a Csernaparton. 
Coeliodes quadrimaeulatus L. A Cserna-völgyben. 
Scleropterus serratus Germ. A Domogleden s a korniarevai hegységben. 
Ceutorhynchus Erysimi F Növényeken Orsova- s a Herkulesfürdőnél. 

„ querceti Gyll. Bokrokon Kazánnál. 
„ Achilleae Seh., Raphani F. és trimaeulatus F., A Herkulesfürdőnél s Mehá-

" ,, 
diánál. 

Chrysanthemi Seh. A Herkulesfürdönél. -
melanostictus Marsh. Réteken Jesebelniezánál. 

" 
marginatus Pa'yk. és punetiger Seb. A Herk_ulesfürdönél s Csertegen. . 

" 
quereicola F. Bokrokon Csertegen. -

" 
denticuatus Sehrk., és sulcieollis Germ. Dombos r ét eken Mehádia- s Je~ehel

niczánál. 
,, aeneieollis Germ. Dombos kaszállókon J esebelniczánál s a Domogle<l alatt. 
„ troglodytes F. Bokrokon Kazánnál. 
„ pubieollis Seb. Növényeken Jeschelnieza- s a Herkulesfürdönél. 

Marmaropus Besseri Seb. Dombos kaszállókon Jesebelniezánál. 
Rhinoneus topiarius Germ. Orsovánál. 

„ Castor F. és periearpius F. A Herkulesfürdőnél. 
„ guttalis Grav. A Cserna-völgyben. ~ 

-Baris nitens F. Dombos réteken J esebelnicza- s a Herkulesfürdőnél. 

" 
Artemisiae Her bst. Réteken a Herkulesfürdönél. 

" 
analis 01. Dombos réteken J eschelníezá ál. 

„ Lepidii Germ. és Abrotani Germ. Réteken a Herkulesfürdönél. 
„ T-album L. Füzfákon a Bjelarekánál. 

Calandra Oryzae L. A házak falain Mehádiában. . 
Rhyncolus ehloropus F. Bükkfák kérge alatt a Csertegen. 

„ eylindrirostris 01. A Herkulesfürdönél. 
Magdalinus Cerasi L. és aterrimus F. Bokrokon a Herkulesfürdőnél. 

„ Pruni L. Mehádiánál. 
Apion Craceae L. Réteken M_ehádia-, Orsova- s a Herkulesfürdönél. 

„ tenue Kirb. Dombos réteken Jesehelniczánál. 
„ aeneum F. Ugyanott s a Herkulesfördönél. 
„ radiolus Kirb. Erdők szélein Jesehelnicza- s a Herkulesfürdőnél. 
„ eurvirostre Seh. Mályvákon ugyanott. 
„ Onopordi Kirb. Mehádia- s a Herkulesfürdőnél. 
„ Carduorum Kirb. Kazánnál. · 
,, brevirostre Herbst. A Herkulesfürdőnél s a Cserteg alatt. 

I· 
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A pion longirostre 01. Mályvákon J eschelnicza s a Herkules fürdőnél. 
„ holosericeum Sch. Bo~rokon Kazánnál. 
„ Genistae Kirby. A Herkulesfürdönél s Csert egen. 
„ rufirostre F. M:ilyvákon Jeschelnicza- s Orsovánál. 

" 
Malvae F. A Herkulesfürdőnél. 
vernale F .. Csaláno n a Herkulesfürdő- s Mehádiánál. 

" „ Viciae Payk. és varipes Germ. Erdők szélein a Csertegen s· Korniarevánál. 
„ Fagi L. Ugyanott a Herkulesfürdőnél. 
„ flavipes F. Réteken Jeschel niczánál. 

. '" 

„ Tri fo lii L., assimile Kirby és nigr~tarse Kirby. Csertegen s a Cserna-völgyben. 
71 haematodes Kirby és Gyllenhalii KirbyJeschelniczánál. 
„ seniculus Kirby. Erdőszéleken a Qse'rtegen. 
„ columbinum Germ. Ugyanott s -a Cserna-völgyben. :· 
„ Er.vi Kirby. Réteken Jeschelniczánál. 
„ Loti Kirby. A Cserna-völgyben. -
„ punctigerum Germ. J eschelniczánál. 
„ pavidum Germ. Orso'\Tánál. . . 
,, bumile Germ. A Csertegen s a Herkulesfü~·dőpél. 
„ minimum Herbst. Füzfákon a Cserna- s BJelarekánál. 
„ violaceum Kirby. A Domogleden s Korniarevánál. 

Scolytus multistriatus-Marsh. A Herkulesfürdönél. 
„ r ugulosus Ratz. Kazánnál. , 
„ . Carpini Er. Szintén. .. 

· Cryphalus Fagi Nördl. Bükkfák kérge alatt a Cserna-volgyben. 
Bostrychus bispinus Ratz. Bokrokon Kazánnál . „ „ , 

„ bigolor Herbst. Bükkfák kérge alatt a Herkulesfurdonél s Kazann~l. „ __ 
Xyleborus monographus F. és dryographus Er. Tö1gykéreg alatt a H~~kulesfurdon él. 
Xyloterus domesticus L. Bükkfák kérge alatt a Csertegen s a ~~erna-volgyben. 
Rhyncbites auratus Scop. és Bacchus L. Orsova- s a Herkulesfordőnél. 
· „ . - parellinus Seb. Tölgy~rdökben Csertegen. , , 

· aequatus L. Galagonya- s· más bokrokon Orsovanal. 
" Alliariae Payk. és eonieus Ill. Bokrokon a Herkulesfürdönél .s Orsovánál. 
" 

·,· 
.... ·~ . 

. ..... 

' ' „ pauxillus Germ. Bokrokon Kazánnál. „ ' „ 
" germanicus Herbst, és nanus Páyk. Bokrokon a Herkulesfurdonél és Csertegen. 
„ serieeus Herbst. Ugyanott. , 

tristis F . Bokrokon a Herkulesfürdönél. 
" „ Betulae L. Bokrokon a Bjelarekánál. . 

Platyrhinus latirostris F. Vén füz- és bükkfákon a C erna-völgyben s :{\.ormarevánál. 
Tropideres dorsalis Tbunb. Bokrokon a Cserna-völgyben. · 

„ niveirostris F. Bükkfák kérge alatt a Dcmo~leden s Csertegen. „ • 

„ _ bilineatus Gerni. Száraz kérgek. alatt az Alhonon s a Herkulesfurdőnél. 
cinetus Payk. Bokrokon Mehád1ánál. 

" Anthr ibus albinus L. Száraz bükkfák kérge alatt. 
Spondylis buprestoides L. Redves fá.kban a Herkulesfürdönél. 
Aegosoma. seabricorne F. A Herkulesfürdőnél. 
Prionus eoriarius L. Ugyanott s a Csertegen. .. .'. 
Cerambyx beros F. Tölgyerdökpen Csertegen s a Herkulesfurdonél . 

eerdo L. Cserna-völgyben s a Osertegen. 
Ptup~ricenus Koehl~ri L. Bokrokon .a Herkulesfürdönél. .. 
Rosalia alpina L. Füz- és ölfán 'Kormarevánál s a Cserna-volgyben. 

Magyar Orvosok és T11rmészetvizRg. Mu~ká.latai. 
29 
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Aro~~a · rnosch~ta L. F_üzfákon a Cserna völgyében. . . . 
Calhdm~ clav1pe~ F. Ölfán s ernyős növényeken a Domogleden s Kotniarevánál. 

„ hun~aric~~ Herbst. A Domogled-hegy oldalán egy példányban. 
„ ~lm L. ;ol~yb~kro~on és Galagonyán a Csertegen s Herkulesfürdönél. 
„ rufi_pe~ F. Ernyos novényeken a Cserna-völgyben. 
„ variabile L. Csertegen s a Cserna-völgyben. 
„ glabra~um Charp. A Domogleden s a Herkulesfürdőnél. 
„ abdom~nale Bon. Tölgyfákon az Allionon s a Csertegen. 
„ ~ollar1 R:e_dt. Ernyő növényeken a Domogleden. 

Sapham1:s _P1ceus L~1ch. A csernavölgyi bükkerdökben. 
Clytus liciat_us L. Ölfákon a Herkulesfü.rdőnél s Csertegen. 

„ florahs Pall. Száraz tölgyeken s viráo-okon a Herkulesfürdőnél. 
„ arcuatus L. var. apicalis Hampe. Kr~tter tudor által Mehádia vidékén egy példány-

ban találtatott. · 
„ arietis L. A Domogleden. 
„ Capra ~erm. Virágokon a D?mo_gleden s a korniarevái hegységben. ' 
„ Rhamm Qerm. és var. temes1ensrs Gerip.. E:rnyős növényeken s bokrokon Kazánnál 

s a Herkulesfürdőnél. 
„ semipunctatus F. Ernyős növényeken a HerkulesfürdŐnél. 
„ Verbasci L. Virágokon a Cserna-völgyben, 
„ sulph~reus Schaum. Ernyős növényeken az Allion-hegyen. 
„ quadripuncta.tus F. Ugyanott. 
„ pleb~jys F. A korniarevai hegységben s a Cserna-völgyben. 
?' myst1cus L. Galagonyán a Cserna-völgyben. 

De1!us fugax F. T_ölgyfákon Cs~rtegep. 
Ams~~thron barb1pes Charp. Virágos bokrokon az Allionon. 

- Gr~c1ha pygmaea -~·Ernyős n?vényeken a korniarevai hegységben. 
Axmop;:i.lpus grac1hs Kryn . Virágos bokrokon az Allio11on. 
Call~mus cyaneu~ _F. Ernyős _nöYényeken a Domogled~n s Csertegen. 
Calhmoxys grac~1s B_rull. V1rá~os kokrokon a Cserna-völgyben igen ritka. 
Stenopterus flav1corm Küst. Virágokon a Herkulesfü.rdőnél 

„ rufus L. Ugyanott és Csertegen. · 
Parme~a unifascia~a ~-ossi. Száraz tölg?7"ön ~ Herkulesfürdőnél egy példányban. 

. Dorcad10n Murray1 Kust. Utak melletti gyepen Mehádiánál. . 
„ ruiipes F. Mehádia- s a Herkulesfürdőnél. 
„ . bilineatum Ger1n. Mehádiánál. 

Mor!_mus tristi_s F. Tölgyfák törzsein a Ósertegen s Herkul~sfürdŐnél. 
„ funestus F. Ugyanott, de ritkábban. 

_Larnia tex'tor L. Vén füzfákon KorJ!iarevánál. 
- Acanthoderus ;rarius F~ OHakon a Cserna--vöÍgyben. 
_A.stynomus gr1seus F. Fenyves erdőkben a korniarevai hegységben. 
L1opus nebulosus L. Ölfákon a Cserna-völgyben. . -
Exocentrus balteatus L. és adspersus Muls. Bokrokon Kazánnál. 
Pogonocherus f~sc~cularis Panz. A Domogled~n s a korniarevai hegységben. 

„ h~sp1dus L. Csertegen a tölgyesekben. 
„ pilosus F. A korniarevai hegységben. 

Mesosa n~bila 01. Bokrokon a Herkulesfürdönél. 
Anaesthet~s testace~ F. ~ükkfák?_n a Cserna-völgyben . . 
Agapanthia angusticolhs Sch. Novényeken a Domogleden 8 a korniareva' h é b „ violacea F. A Herkulesfürdönél. 1 egys g en. 
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Saperda scalaris L. Ernyős növényeken-a Domogleden KR orniarevánál. 
· „ · -Tremulae F. Mehádia- s a Herkulesfürdőnél. 

„ Quercus Charp. Tölgyfákon az Allionon nagyon ritka. · 
Polyopsia praeusta L. Bokrokon. 

- Menesia bipunctata .Zoubk. MMna-, sze~ei·- s kökénybokrokon a Cserna-völgy- s a korniare-
vai hegységben ritka. . 

&tenostola nigripes F. Hársfákon a Csertegen s a Cserna-völgyben. 
Oberea linearis L. Növényeken a Herkulesfürdőnél. 
Phytoecia a:ffinis Panz., lineola F., ephippium ·F., cylindrica L., nigricornis F. és virescens 
. , · F. A Domogled alatti virágos réteken. 

„ ·molybdaena Sch. (uncinata Redt.) A Domogled alatti kaszállókon. 
Molorchus major L. Ernyős növényeken a korniarevai hegységben. -

„ umbeHatarum L. Bokrokon a Herkulesfürdőnél. 
Rhamnusiurn Salicis F. Fűzfákon Korniarévánál. 
Rhagium, inquisitor F. Bükkfák derekán a Herkulesfürdőnél. 
Xylosteus Spinolae Friv. Dült bükkfa kérge alatt a Pojana Obezsáta-ma.re alhavasi 

völgyben. 
Toxotus cursor L. A korniarevai völgyben. 

„ meridianus L. Csertegen a tölgyesekben. 
PacJ:i.yta octomaculata L. és sexmaculata L. Ernyős és fészkes növényeken. . _ 

„ clathrata F. Lórornon s Jl. Szattyún a _korniarevai hegységben s a Domogleden. 
' „ collaris L. Ernyős növényeken a völgyekben gyakori. 

Strangalia aurulenta F. Ernyős növényeken s virágzó bokrokon a Cserna-völgyben s a 

" 
" 
" 

Domogleden. 
pubescens F. Ernyős növényeken a Cserna-völgybeli.. 
verticalis Germ. Ugyanott s_ Korniarevánál. 

" 
" 

armata var. calcarata F. Ernyős növényeken mind~nütt gyakori. 
thoracica F. Findely által a mehá<liai hegyekben egy példányban találtatott. 
attenuata L. Ernyős növényeken közönséges. 

" 
" 

nig_ra L. Virágzó bokrokon a Cserna-völgyben. 
bifasciata Müll. és melanura L. Bokrokon s növényeken a Cserna-völgyben s 

Korniarevánál. 

" 
septempunctata F . . €s var. quinquesignata Küst. Virágoko~ Mehádia- s a Her

kulesfürdőnél. 
,J Leptura rufa Brull. Ernyős növényeken a Cserna-völgyben. 

„ · scutellata F. és tomentosa F. Ugyanott s a korniarevai hegységben. 
„ tesserula Charp., cincta F. és maculicornis De Geer. Virágok:C!n a 9serna-völgyben 

Domogleden s a korniarevai hegységben. · · · · 
„ livida F. Mezei virágokon a hegyi-tájon s lapályon gyakori. ' -
„ unipunctata F. Virágokon a Domogled alatti kaszállókon. 

· „ rufipen11is Muls. Ernyős növényeken a Domogleden s a Cserna-völgyben. 
Anoplodera sexguttata F. Ernyős növényeken 1.lgyanott s a korniarevai hegységben. 

„ ru:fipes Schall. Ernyős növényeken s virágzó bokrokon a Cserna-völgyben. 
„ lurida F. Virágokon mindenütt gyakori. 

Grammoptera laevis F. Réteken a Domogleden s a Herkulesfürdőnél. 

" 
· ru:ficornis F. A Herkulesfürdönél. 

Bruchus dispar Germ. A Herkulesfürdő- s Korniarevánál. 
„ marginellus F. Dombos réteken Jeschelnicza- s a Herkulesfürdőnél. 
„ picipes Ger:i:n. Réteken a Herkulesfürdönél. 
„ ~ imbricornis Panz. Kazán-, Jeschelnicza- s a Her]rnlesfürdőnél. 

r ' 

"' 

29* 

..... 



• t, -

. ~ 

f ' ,-
228 

Bruch US' C~s~i F. Rétek~n a Herkulesfürdőnél s Csertegen. 
„ ,P1s1 L. Mehádia- s a Herkulesfürdőnél. 
„ affinis Froehl. Kazánnál. · 
„ seminarius L. és luteicornis Ill. Mehádia s a Herkulesfürdő rétjein 
„ griseomaculatus Sch. A Csertegen. · . 
„ Yicia~ ~l. (nigripes Sch.) és pubescens Gerrn. Dombos réteken Jeschelniczánál. 
if _ impenahs Stev. A Herku_lesfürdönél. 

Spermoph-agus Cardui Sch. Orsova-, Mehádia- s a Herkulesfürclönél ayakori. 
Or od~cn~ nigriceps L. var. nigricollis 01. A galagonyán. · 0 

Do.naci~ d1scolor. Hoppe. Nedves réteken a Pojana Mosoroní mellett. 
Cnoceris duo~ec1mpunctata L. A Domogled alatti réteken. 

„ ~l.Pm3: Redt. Alhavasi növ~nyeken a Babilor-hegyen. 
Clythra p1hoolhs Lac. Füzfákon a BJelarekánál. 

„ cyanicornis Germ. Bokrokon Jeschelniczánál s a Herkulesfürdönél. 
„ humeralis Schn. Bokrokon a Herkulesfürdönél: 
„ longimanaL. Tölgybokrokon ugyanott. 
„ chloris Lac. A gerely virágain a Domogleden. 
„ macropus Ill. Bokrokon a Herkulesfürdőnél. , 
„ longipes F. és quadripunctata L. Tölgybokrokon a. Csertegen s a Herkulesfür-

dőnél. _ · 
„ laeviuscula Ratz. Füzfákon a Bjelarekánál. 
,, hypocrita Lac. Virágokon a Domogleden. . . 
„ ,flavicollis Charp. Réteken a korniarcvai hegységben . 
„ affinis Ill. A Domogled alatti réteken. 
„ xanthaspis Germ. Ugyanott s az .Allionon. 
„ aurita L. Bokrokon a Herkulesförclönél. 

Lamprosoma concolor L. A Domogleden. 
Eumolpus obscurus L. A Cserna-völgyben s Korniurevánál. 

J' Vitis F. Bokrokon a Herkulesfii.rdönél. 
Pachnephorus tesselatus Duft. Rétekén a Cserna völgyében. 
Pales _Ulema Germ. Köris- s más bokrokon a Domogled alján s Kazánnál. 
Cryptocephalus Coryli L. Bokrokon a Berkulesfürdőnél s a Csertegen. 

„ cor<liger L., v'ariabilis Schn. és sexpu~ctatus L. A Herkulesfürdő- s Orso-
rinil. . 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" ,, 

" 

interruptus Suffr. Bokrokon Jeschelniczánál s a Herkulesfürdőnél. 
vio1aceus F. Virágokon a Herkulesfürdönél. 
virens Su:ffr. Dombos kaszállókon Jeschelnicza- s a Herkulesfürdönél. 
sericeus L. és Hypochoeridis L. Virágokon Orsova-, Mehádia- s a Herkules-

fürdőnél. . ~ 

lobatus F. Galagonyán s más bokrokon a Herkulesfürdőnél. 
nitens L. Dombos réteken Jeschelnicza- s a Her,kulesfürdőnél. 
quadriguttatus Germ. Bokrokor1 a Domogled alatt. , . 
Moraei L. és flavipes F. Réteken a Herkulesfürdő- s Orsovánál. 
fl.avescens Schn. és var. frenatus F. Füzfákon a Bjelareka: s Ko:rniare-

vánál. 
marginatus F. Ugyanott. 
tesselatus Germ. Bokrokon Jeschelnicza- Kazán- s a Herkulesfürdőnél. 
bilineatus L. Dombos réteken J eschelnic;á nH.l. · 
Populi Suffr. Bokrokon a Herkulesfürdőnél. 
Hybneri F. Dombos réteken Jeschelnicza- s a Herkulesfürdö11él. 

„, 

• 
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Cryptoc·ephalus labiatus L. és geminus Suffr. Bokrokon Kazánnál. 
. „ strigosus Germ. Tölgy bokr-0kon Kazán- s a· Herkulesfürdönél. 

„ bistripunctatu::; Germ. A Herkulesfürdő- s Dubovánál. 
„ bipunctatus L. és var. lineola F. Bokrokon a Herkulcsfi.irdö- s Mehá-

diánál. 
„ bipusti;ilatus F. A Herkulesfürdő- s Mehádián~l. 

Pachybrachys hieroglyphicus F. Füzfákon a Bjelareka- s Korniarcvánál· 
„ histrio 01. és vair. bisignatus Redt. Füzfákcin .a Bjelareka-, Korniareva - s Du-

bovánál. 
Ti:tnarcha coriaria F. Réteken a Herkulesfürdönél. 

„ rugulosa H. S. A Cserna-völgyben s KornianmináJ kövek alatt. 
mctallica F. A Dornogleden s a korniarevl).i hegységben kövek alatt. 

Chry'~ornela marcasitica Germ. és· crassimargo Gerrn. A korniarevai hegységben s a· Dub6-

" 
" 
J l 

" 
" „ 

" 
" 
" 
" 
" 
" \__ ,, 
" 
" ,. 
„ 

„ 

" 
" 
" 

vánál. 
rufa Duft. Ugyanott _ _ ~ ' . ' . , 
cocrulea Duft. A Cserna-völgyben, Domogleclen, Cse1·tegcn s Korn1areváual. 
varians F. A Herkulesfürdő- s Mchádiánál. 
göttingensis L. Ugyanott. . . 
globosa Panz. Kövek alatt a Domogleden s a kormareva1 hegységben . 
limbata F. Mehádiánál s a Csertegen. 
marginata L . . A Herkulesfürdő- s Mehádiánál. „ 

Menthastri Su:ffr. Az enyves zsályán és vad méntán a Cserna-volgyl?en. 
graminis L. Cserna- s Korniareva völgyeiben. 
fastuosa L. Kaz{mnál, Herkulesfürdőnél s a Domogleden. 
cercalis var. Megerlei F. A Cserna-völgyben. 
polita L. A Herkulesfürdőnél s a Domogleden. 
morio Fal<l. Jeschelnicza s Orsovánál. 

) lamina F. A Hcrculesfüydönél. 
fuc.ata F. U&yanott s Orsovánál. 
geminata Payk. A Domogleden kövek alatt. 
luctuosa var. rugulosa ,Suffr. Űszögö~ön a ??m?gledeu. . . , 
intricata Germ. ű szögör ·és a Petas1tes v1raga1J1 a kormareva1 hegysegben s a 

Domogleden. " " . · . . 
spcciosa var. venusta Suffr. Ugyanaz?kon a kormareva1 hegységben. 

,, „ punctatissima Suffr. Szrntén. . . , . 
,, „ alcyonea Suffr. A Petasites levelem a ~orm~reva1 he~ység~en. 

tristis F. űszögör, Kákolya s a Petasites levelein s v1rágam a korn~areva1 hegy-
ségben s a Domogleden. . . 

· var Cacaliae Schr. Ugyanazokon a kormareva1 hegységben. 
" " . . . éb „ plagiata Suffr. Kövek alatt a kormareva1 hegys g en. -

Lina aenea L. Csalánon a Domogleden. . 
„ c_ollaris L., vigintipunctata Scop. és cuprea F. Füzfákon a BJel~rekánál s a -kornia-

. revai völgyben. 
„ Tremulae F. Fűz- és' nyárfákon a Bjelarekánál s a Cserna-völgyben. 

Gonioctena viminalis L. Füzfákon a Cserna-völgyben. 
„ pallida L. Füzfákon a korniarevai völgyben. 

Gastrophysa Raphani F. Füzbokrokon a .kornivarevai völ~y~en. 
Plaaiodera Armoraciac L. Füzfákon a BJclareka- s Orsovanal. 
Pha~don carniolicum Germ. Kövek alatt a korniarevai hegységben. 
. „ pyritosum 01. és grammicum Duft. A Cserna-völgybe~. 
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Phratora Vitellinae L. és vulgatissima L. Fűzfákon a Bjelarekánál. 
Adimonia Tanaceti L. Kazán- s a Herkulesfürdönél. . 

„ rustica Schall. és Capreae L. Fűzbokrokon a korniarevai völgyben. 
„ sanguinea F. A Domogled alatti réten. . 

Galleruca Crataegi Först. Bokrokon a Cserna-völgyben. 
„ lineola F. Egerfákon a Cserna-völgyben. 

calmariensis L. Kazánnál. 
" „ tenella L. Kazán- s a Herkulesfürdönél. , 

Agelastica Alni L. Egerfákon a Cserna-völgyben. 
Phyllobrotica adusta F. Dombos réteken Jeschelnicza- s .a Herkulesfürdönél. 
Luperus circumfusus Marsh. Ugyanott. 

" Pinicola Duft. Erdők szélein Szuliczánál. 
„ rufipes F. Réteken a Cserna-völgyben. 

· ,, flavipes L. és viridipennis Germ. Bokrokon a Cserna-völgyben. 
Haltica oleracea L. ~~ rufipes L. Réteken a Cserna-völgyben. 

„ Helxines L. Füzfákon a Bjelarekánál. 
„ pubescens E. H. és ferruginea Scop. Réteken a Csernavölgyben s Korniarevánál. 
,, alpina Germ. Kövek alatt a Coronini-magaslat melletti szük völgyben. 
„ Malvae Ill. Réteken a Cserna-völgyben. 
„ fuscicornis L. Ugyanott. 
„ vittula Redt. Növényeken J eschelniczánál. 
„ Lepidii E. H. Réteken a Herkulesfürdönél: 
„ procera Redt. Dombos kaszállóko_n Jeschelniczánál s a Domogleden. 
„ Rubi Payk. és Cyparissiae E. H. A Cserna-völgyben. 
„ lutescens Gyll. Füzfákon a Bjelarekánál. 
, 1 cyanella Redt. A Domogled alatti rételren. 
„ Euphorbiae F. Erdei Szettyinen a Cserna-völgyben. , 

Iacertosa Rosh. Dombos kaszállókon Jeschelnicza- s a Herkulesfürdönél. 
" „ rusti ca L. A Cserna-völgyben s Korniarevánál. 
„ obtusata Gyll Ugyanott. 
„ Jaevigata Ill. A Cserna-völgyben. 
„ cyanescens Duft. A Domogleden és a korniarevai magasfl.bb hegyeken kövek alatt. 

Longitarsus Anchusae Payk., luridus Scop., pusillus Gyll. és tabidus Fabr. ·Réteken a 
Herkulesfürdönél. 

Plectroscelis semicoerulea E. H. Füzfákon Korniarevánál. 
„ aridella Payk. Réteken a Herkulesfürdönél. 

Psylliodes Dulcamarae E. H. A Csúcsor s más növényeken a Cserna;völgyben. 
„ Napi E. H. A Herkulesfürdönél. 
„ attenuata E. H. A Herkulesfürdő- s Korniarevánál. 

Dibolia Cynoglossi E. H. Zsályákon a Herkulesfürdönél. 
„ timida Ill. Réteken a korniarevai völgyben. 

Hypnophila obesa Waltl. Kövek alatt a korniarevai hegységben s a Dornoglede11. 
Hispa atra L. Réteken a Herkulesfürdönél. 
Cassida equestris F. és austriaca F. Zsályán a Cserna-völgyben. 

„ vittata F. Dombos kaszállókon J eschelnicza- s a Herkulesfürdönél. 
„ murraea L. és rubiginosa Ill. A Cserna-völgyben. 
„ thoracica Kug. Réteken Jeschelniczánál. 
„ vibex Linn. Réteken a Domogled alatt. 

chloris Suffr. Réteken Jeschelniczánál. 
sanguinolenta _F. A Cserna-völgyben. " 

" 

.. 

1 
) 

. 
.; 

'• . . · 231 ·.· .. i 

Cassida margaritacea Schall. Réteken Jeschelniczánál. 
„ · subreticU:lata var. splendidul~ Suffr. A Herkulesfür.dö- s Jeschelniczánál. 
,; ferruginea F. Orsova- s a Herkulesfürdönél 

Engis humeralis F. Bükkfák kérge alatt a Cserna-völgyben. 
- „ rufl.frons G. Bükkfagombákban ugyanott. 
Triplax. russica L. Fagombákou a Cserna-v:ölgy~en. 
· „ aenea Payk. Fagombákon a Domogleden. 

„ collaris Schall. Fagomb~kon a Cserna-völgyben. ,„ bicolor Marsh. Fagombákon a Domogleden . 
„ rufipes F. Fagombákon a Cserna-völgyben s Csertegen. 

, . 

Tritoma bipustulata F. Fagombákon a Csertegen. . · 
Coccinella variabilis Ill. Füzfákon a Cserna-völgyben s BJelarekánál, 
Halyzia tigrina L. Réteken a Domogleden s Korniarevánál. 

„ qnatordecimguttata L. A korniarevai hegységben. 
„ bisseptemguttata Schall. A Csertegen. · 
„ sedecimguttata L. Mindenütt gyakori. 

, „ vigintiduo punctata L. Réteken a Cserna-völgyben. 
Micraspis duodecimpunctata L. Nedves réteken a Cserna-völgyben. 
Exochomus quadripustulatus L. Bokrokon Kazánvál. · . 
-Hyperaspis reppensis Herbst. Bokrokon a Domogled alatti réteken. 
Scymnus marginalis Rossi. Füzfákon a Bjelarekánál. 

„ fr~ntalis F. A Domogled alatti réteken. . 
discoideus Ill. és haemorrhoidalis llerbst. Füzfákon a BJelarekánál. 

" „ capitatus F. Bo~rokon Jeschelniczánál. 

·. 

„ ater Kug. A Domogled alatti réteken. .. . 
Alexia globosa Sturm. és pilosa Pa·nz. · Redves fákban a Cserteg~n s Herku.lesfurdönél. 
ü_thoperus brunnipes Gyll. Korhadt növények alatt ~ Cser?a-volgyben. 

• .> 

_Endomychus coccineus L. Bükkfák kérge alatt a kormareva1 hegységben s a Domogleden. 
„ thoracicus Charp. Száraz s purhás fák lrérge alatt a Domogleden s a Cserna-

völgyben. . .. 
Mycetina cruciata Schall. Elévült fák kérge ~latt a Cserna-volgyben. J 

Ceramis rubicollis Germ. Gombákban a Osor1ch-magaslatnál. · 
Leiestes seminigra Gyll. Köyek alatt a Coronini magaslat melle.~ti szük völgyben. 
Mycetaea hirta Marsh. Redves fában a Csertegen s a Herkulesfurdönél. · · . 
Symbiotes pygmaeus Hampe és troglodytes Hampe. Purhás fában a Csertegen. 

B) Egyen e s r ö pü e k (Orthoptera). 

a) Ollósfarkuak (Labiduroidac). 

· F orfi.cula biguttata Latr. Dombos és lapályos helyeken ~y.~kori. 
. „ auricularia L. Dombos és lapályos helyeken kozonséges. 

b) Valódi-egyenesröpüek (Orthoptera genuina): 

Mantis re_ligiosa L. Dombos helyeken Orsova- ~ a Herkulesfürdönél. 
Xya variegata Charp. A Dunaparton Jes_c~elmcza alatt. . .. 
Mirmecophila acervorum Panz. A C?romm-magaslat melletti erdőben ko~ek alatt. 
Gryllus melas Charp. Orsovánál az Allion- hegy alján. 

,~ frontalis Fieb. Orsova- s a Herkulesfürdönél. 
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Nemobius· Heydenii Fisch. Posványos helyeken Orsovánál. · , 
Oec~nt~us pell_u~ens Scop. A hegyek alján bokr,okon Orsova·, Mehádia- s a Herkulesfürdönél. 
Eph1pp1gera v~trnm Serv. Bokrokon a Herkulesfürdő melletti Domogled lejtőin. 
Odontura dent~cau~a Charp. A Herkulesfürdőnél gyakori. . 

„ affinis _Fr1v .. A Csertegen bokrokon gyakori. 
„ thorae1c~ F1~b. Orso,v~nál s a Mehadia körüli hegyekben gyakori. 
„ Brunneri Friv. Mehad1a s Herkulesfürdönél. 
„ modesta Friv. Mehádia körüli hegyekben. 
,, camptoxyp?a Fieb. Mehádia s Herkulesfürdő melletti hegyekben. 
„ spec10sa Fr1v. A Domogleden gyakori. · 
„ Fischeri Y ers. Brunner szerint Mehádia vidékén találtatott. 
„ laticauda Friv. Mehádia vidékén. 
„ discoidalis Friv. Orsova- Mehádia vidékén és az Allionon. 
„ albo~~tt~ta Koll. A Herkule~fördö- s Mehádiánál a hegyek alján. 
„ , Boscu F1eb. Brunner F. szerint Mehádia vidékén él. - ' 

Saga serrata Fabr. A Domogleden. 
C?no~ephalus mandibularis Charp. Lapályos és erdei réteken Mehádiánál s a Cserna-völgyben. 
X1phidmm fuscum F. Nedves helyeken a Herkulesfürdönél. 

„ hastatum Charp. A Coronini-magaslat melletti réteken. 
Locusta viridissima L. Mehádiánál. 

,, cantans Fuess. Bokrokon ugyanott. · 
Gampsocleis glabra Herbst. A Mehádia körüli réteken. 
Thamnotrizo11 apterus F. Mehádiánál. , . 

„ transsylvanicus Fisch. A Cserna-völgyben s Dom.ogleden. 
„ similis Brunn. és gracilis Brunn. A mehádiai s Herkulesfürdő melletti 

hegyekben. 
„ austriacus Türk. A Herkulesfürdőnél. 
„ . . cinereus L. A Mehádia s Herkulesfürdő körüli hegyeken s völgyekben. 

· Platycle1s _v1t.t ... ta Cbarp. Lapályos s dombos helyeken a Herkulesfürdő s Mehádiánál. 
„ bicolor Phil. A lapályi- s hegyi réteken Orsova- s Mehádiánál. 
„ brevipennis Charp. és brachyptera L. Lapályos helyeken Mebádiánál. 

Chrysochraon brachypterus Ocsk. Az erdők közti réteken a Cserna-völgyben . 
Stenobothrus ·declivus Briss. Mehádia-, Herku:lesfütdö-- s Orsovánál a réteken . . 

„ ~ratorum Fieb. Nedves helyeken Meliádia- s a Herkulesfürdönél. 
„ h~eatus Panz. A közép s magasabb hegyek rétjein. 
„ mmiatus Charp. A mehádiai hegyekben. 
„ melanopterus de Borck. Domogleden-s a korniarevai hegyekben .. 

· „ rufus L . A Herkulesfürdő s korniarevai hegység rétjein s erdeinek szélein. 
Stauronotus brevicollis Ev. Dombos helyeken Orsovánál. 
Arcypte:a var~egata Sulz. Réte.ken a Domogleden. 

·~ Pezotettix al,Pma Koll. A .kormarevai hegységben s a Domogleden. 
„ ,, var. collma Brunn. A Herkulesfürdőnél. 
„ Schmidtii ~ieb. Mehádia s a He.rkulesfürdö körüli hegyekben . 

. ,, mendax Fisch. Orsova-, Mehádia- s a Herkulesfö.rdönél gyakori. 
Pac~ytil:is stridulus L. Ugyanott. _ ' 
Tettix:bipunctata L. A Herkulesfürdönél. 

e) Álrecésr6piiek (Pseudoneuroptera). . . 

Libellula depres~a ~· A völgyekben g:r-akori. . 
Gomphus vulgat1ss1mus L. A Cserna-völgy- s a korniarevai hegységben . 
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Cordulegaster bidentatus De Sélys. A Her~ulesfürdönél s Domogleden. 
Lestes fusca V and. Orsova- & Mehádiánál. · 
· „ barbara F. A Herkulesfürdönél ,s a korniarevai völgyben gyikori. 
Ephemera vu1gata L. A völgyekben gyakori. 
Oligon_eura pallida Hag. Orsovánál. ' 
Baetis cerea Pict. Ugyanott. 

„ fl.uminum Pict. A Cserna-völgyben. 
„ purpurascens Pict. A Cserna-völgyben s a korniarevai hegyekben. 

Cloe diptera L. Mehádiánál. · 
Perla bicaudata L. Domogleden s a korniarev.ai völgyben. 

i' marginata Pici. és venosa Steph. A Herkulesfürdönél s a korniarevai völgyben. 
Chloroperla grammatica Scop. A Herkulesfürdönél s a korniareyai hegységben. 
Pso_cus strigosus Curt. A Herkulesfürdönél. ' 

„ flavidus Ramb. Ugyanott. 
„ similis Steph. Orsovánál. 

" 
" 
" 

lineatus Latr. Mehádiánál. -
vittatus Dalm. Mehádia- s Orsovánál. 
sexpunctatus L. A Herkulesfürdönél. 

C) Reczésröpüek (Neuroptera). 
. 

Panorpa communis L. Mindenütt gyakori. 
„ variabilis Brau. A Cserna-völgy- s korniarevai hegységben. 

Bittacus tipularius F. A Cserna-völgyben. 
Rhyacophila vulgaris Pict. A Domogleden. 
Philopotamus variegatus Pict. Korniarevánál. 
Anabolia pilosa Pict. Korniarevánál. ' -. 
Limnophilus flavicornis· F. Orsova- s' a Herkulesfürdönél. 

„ griseus L. Korniarevánál s a Herkulesfürdönél. 
Raphidia notata F. Korniareva- s Herkulesfürdönél. 

„ affinis Schneid. A Herkule~fürdönél. 
Coniopteryx tineiformis Curt. A Domogléden s a korniarevai hegységben. 
Osmylus chrysops L. A Cserna-völgyben. . 
Drepanopteryx phaiaenoides L. A Cserna-völgyben és Domogleden_. 
Hemerobius micans 01. A Cserna-völgyben. .. 
Micromus variegatus F. A Cserna-völgyben és Kornia:revánál. · 
Chrysopa perla. L. Mindenütt gyakori. 

„ septempunctata W esm. Orsova- s a Herkulesfürdönél. 
„ nobilis Heyd. A Herkulesfürdönél. „ , 

Ascalaphus macaronius Scop. A Domogleden, 

D) Hártyaröpüek (Hymenopter.~). 

•· 

·-

Clavellaria Amerinae F. ·Füzfákon a Oserna-völgyben s Korniarevánál. 
Zaraea fasciata L. Bokrokon a Domogled körüli réteken. 
Hylotoma enodis F., coerulea KI., segmentaria Panz., femoralis KI. és thoracica Spin. Bok

rokon s növényeken a Cserna-völgyben. 
„ pagana Panz. J eschelniczánál. 

Schizoce'ra Angelicae F. Herkulesfürdönél. 
Nematus Myosotidis F., és scutella.tor Hartm. Herkulesfü.rdönél. 
Dolerus gonager F. és triplicatus KI. J ~schelniczánál. 

!'tfenar Orvo1ok és Term_észetvizeg. M'unk6.Iatai. 
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Dolerus Eglanteriae F. Orsova-, Herkulesfürdő- s Korniarevánál. 
„ niger KI. A korniarevai-völgyben. · 

Emphytus didymus KI. Herkulesfördőnél. 
Eriocampa ovata KI. Bokrokon a Cserna-völgyben. 
Athalia Rosae L. és annulata Kl. Bokrokon s ernyős növényeken a Cserna-völgyben. 
Allanthus bifasciatus IG. és zonulus KI. Orsova- s a Herkulesfürdőnél. 

„ costatus Kl. J eschelniczánál bokrokon. 
„ zonus KI. A Herkulesfürdő- s Korniarevánál. 
„ nÓthus KI. A Korniarevai hegységben. 

Macrophya chrysura Kl., punctum F., albicincta Schr., neglecta KI., duodecimpuncfata. L., 
rustica L. és strigosa F. A Cserna-völgyben. 

„ crassula KI. Jeschelnicza- s a Herkulesfürdönél. 
„ quadrimaculata F. A Domogleden s a korniarevai hegységben. 

Pacbyprotasis Rapae L. A Herkulesfürdönél. 
Strongylogaster cingulata F. A Csertegen s a Domogleden a Ripőn s Páfránon. 
Poecilostoma imprcssa Kl. Tölgybokrokon a Csertegen. 
Tenthredo hungarica KI. Jeschelnicza-, Herkulesfürdő- s Korniarevánál. 

„ histrio Kl., viridis L. és albícornis F. A Cserna völgyében s a korniarevai hegy-
ségben. . 

. " atra L. flavicornis F. és bicincta L. A Cserna-völgyben. 
„ scalaris Kl. J eschelniczánál. • 
„ moniliata Kl. A korniarevai hegységben. 
„ _ picta Kl. Jeschelniczánál. 

Tentbredopsis nassata Kl. Jeschelnicza- s a Herkulesfürdönél. 
Lyda Betulae L. és Tarpa cephalotes F. A Cserna-völayben. 
Oryssus Vespertilio F. Domogledcn a fenyvesekben. r-

' { 

Rhodites Rosae L. és Foenu.s jaculator L. A Cserna-völgyben. 
Ichneumon corrugator Grav., extensorius Grav. és fusorius Grav. A Cserna-völgyben s 

Csertegen. 
„ deliratorius Grav. és luctatorius Grav. Jescheluiczánál. 
„ terminatorlus Grav. A Cserna-völgy- s korniarevai hegységben. 

Amblyteles xantborius Grav. és castigator Grav. A Cserna·völgyben s Korniarevánál. 
„ uniguttatus Grav., negatorius Wesm. és glauc8torius Grav. A korniarevai 

hegységben. . 
Catoglyptus fortipes Grav. Orsova- s a Herkulesfü.rdőnél. 
Ophion lqteus L. A Cserna völgyben s Csertegen. . 
Trachynotus foliator F. Az Allionon. . 
Exochilum circ';lmflexurn L. és Paniscus testaceus Grav. A- Cserna-völgyben . 
C~mpo~lex pu~1llator L. A korniarevai hegységben. 
Lunneria long1pes Müll. és notata Grav. Orsovánál s a Cserna-völgybeu. 
Pachymerus calcitrator Grav. A Herkulesfördőnél. . 

. Pimpli;i varicornis Grav., examinator F. és angens Gra\r. A Cserna-völgyben. . 
Ephialtes manifestator L., Ryssa persuasoria Grav., Thalessa clavata F., Acoenites' fulvi-

, cornis Grav. Vipio desertor F., Bracon mactator Germ., minutator Nees, 
' · qyanorterus :flavator F. ·Doryctes fulviceps Rh., Rogas testaceus Spin. 

és ge-qiculatus Nees. A Cserna-völgyben. 
Chelonus fenestratus Nees. és Gymnoscelus tardator Nees. A Herkulesfürdönél. 
Stephanus serrator F. Az Allionon. 
Smiera sispes F., ~h~lc.is intermedia Dalm., Perilampus splendidus Dalm. és Eulophus 

d1m1d1atus Nees. A Cserna-völgyben s Orsovánál. 

. " 
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Euplectrus bicolor Walk. Orsovánál_. 
Proctotrupes gravidator L. A Csern'.L-völgyben s Korniarevánál. 
Cleptes ignita Dahlb. A Cserna-völgyben. · 
Omalus auratus Dablb. J eschelnicza-, Herkulesfürdő· s Korniarevánál. . 

„ pusillus F. és Notozus Panzeri Fall. A Cserm-völgyben. 
Holopyga ovata Dahlb-, Hedychrum lucidulum Dahlb., Chrysis refulgens Spin. és ignita L. 

J esch elniczánál. 
Chrysis cyanea L., dichroa Dahlp., nitidula F. és fulgida L. A Cserna-völgyben. 
Mutilla europaéa L. és Myrmosa melanocephala F. A Herkulesfürdőnél. 
Tiphia villosa F. és Scolia haemorrhoidalis F. Orsovánál. 
Pogonius hircanus F. és Pompilus melanarius V. d. L. Her.kulesfürdő- s Orsovánál. 
Pompi1us concinnus DahlQ. Az Allionon. 
Priocnemis fuscus F. Tachyt es pectinipes L. és obsoleta. Rossi. A Herkulesfürdőnél. 
Mimcsa. unicolor V. d. L. és Psen atratus Panz. A korniarevai hegységben s a Domogleden. 
Psammophila viatica. L. Mehádia- s Korniarevánál. . 
Pelopaeus destilatorius Ill. Orsovánál. 
.A.lyson bimaculatum Pani. és Hoplisus latifrons Spin. A Herkulesfürdőnél. 
Hoplisus quinquecinctus F. Orsovánál s a Csertegen. ~ . 

„ quadrifasciatus F. A korniarevai hegységben. · ... 

Gorytes mystaceus L. és Nysson maculatus F. A Cserna-völgyben . 
Cerceris arenaria V. d. L„ quadricincta V. d. L. és variabilis Schr. A Cserna-völgyben. 

„ labiata V. d. L. Az Allionon. 
Passaloecus insignis V. d. L. Cemonus unicolor F. A 'korniaravai hegységben s a Domog-

leden. . 
Tripoxylon figÍllus L. Orsova- s a Herkulesfürdőnél. 
Oxybelus quatuordecimnotatus Jur. A Herkulesfürdőnél. 
Lindenius albilabris F. A korniarevai hegységben. -
Ceratocollus vexillatus V. d. L. és Crossocei'us leucostoma L. A Cserna-völgyben s Orsovánál. 
Solenius lapidarius Lep., cephalotes Schuck. és Crabro fossor.ius L .. A Cserna-völgyben . . 
Ectimni us vagus V. d. L. Az Allion, Cserteg-hegyen s a kormareva1 hegységben. „ 

„ nigrinus ~· S., rubicola Duft., dives Lep. és parvulus H. S. A Cserna-volgyben. 
Pollistes gallica L. és diadema Latr. Mehádiánál. _ · -
Vespa crabro L. és sexcincta Panz. Mehádia- s a Herkulesfürdönél. . _ . 
Discoelius zonalis Panz., Eumenis coarctata F ., pomiformis Rossi, Symmorphus c1:ass1corms 

Panz., bifasciatus L., fuscipes HS., Odynems auctus HS., p1ct~s HS., 
xanthomelas HS. és exilis HS. A Cserna völgyében. 

Odynerus tricinctus HS. Korniarevánál. 
,, . gazella Panz. Az Allionon. 

Pterocheilus sirnplicipés HS. Az Allionon s Csertegen. 
„ dentipes HS. A Cserna-völgyben. 

Camponotus ligniperdus Latr. és marginatus Latr. A Cserna-völgyben . 
lateralis 01. Kazánnál s a Domogleden. 

" ,, aethiops Latr. Orsovánál. 
Colobopsis truncata Spin. Mehádiánál. . 

· M L · f l' '· L t T inoma erraticum Formica pratensis De Geer, cmerea ayr., asius u igmos~s a r.,. ap . 
Latr., Ponera contracta Latr. és Tetramormm cesp1tum L. Orsova- s a 
Herkulesfürd6nél. 

Prosopis annulata L. és dilatata Kirby A Cserna·völgyben. 
Andrena cine~ea L. és Sphecodes scabriollis W esm. A Herkulesfürdőnél. 
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' Hylaeus quadrinotatús Sch., cylindricus var. albipes F. és subauratus Rossi. A Herkules-
fürdönél. 

„ aeratus Rossi és minutus Kirby. Jeschelnicza s Mehádiánál. 
Osmia adunca Panz., fulviventris Panz. és Trachusa Serratulae Panz. A Herkulesfürdönél. 
Chelos torna florisomne L., Ceratina albilabris F. és Nomada argentata HS. Jeschelniczánál. 
Coelioxys diglypha Först. A Herkulesfürdönél. 
Eucera longicornis L„ Anthophora pilipes 'F. és Xylocopa violacea L. A Csertegen s a 

Cserna-völgyben. 
Bombus lapidarius L., terrestris L., muscorum F. é ylvarum L. A Cserna-völgyben s 

Korniarevánál. 
Apis mellifica L. Mebádia- s Orsovánál. 

E) Pikk e 1 y r ö pü e k (Lepidoptera). 

Papilio Podalirius L. és Machaon L. Orsova- s a Herkulesfürdönél. 
Tbais Polyxena Schiff. A Cserna alsó völgyében és Or ovánál. 
Parnassius Mnemosyne L. A korniarevai völgyben. 
Pieris Brassicae L. és Napi L. Mindenütt. 

„ Daplidice L. és Anthocharis Cardamine L. Orsova- a Herkulesfürdönél. 
A poria Crataegi L. Orsova- s Mehádiánál. 
Leucopha:sia Sinapis L. Kazánnál. 
Colias Hyale L., Myrmidone Esp. és Edusa F. A Cserna-völgyben. 

„ Chrysostheme Esp. Orsovánál. 
Rhodocera Rhamni L. A Kazánszorosnál. 
Thecla Betulae L., Spini Schiff., W. album Kn., Pruni L. és Rubi L. A Cserna-völgyben. 

„ Ilicis Esp. Az Allion, s Cserteg-hegyen. 
,, - Quercus L. A Herkulesfürdönél. 

Polyommatus Virgaureae L. A Domogleden a korniarevai völgyben. 
„ Thersamon Esp. J eschelniczánál. 
„ Hippothoe L. és Dorilis Hufn. A C erna-völgyben. 
„ Phlaeas L. Mindenütt. 

Lycaena Tíresias Rott., Aegon Schn., Argus L., Orion Pall., Hylas Hb. és Damon Schiff. 
A Cserna-völgyben. 

„ Agestis Hb. és Alex~s Hb. Orsova-, Mehádia- s a Herkulesfürdönél. 
„ Icarius Esp. Az Allionon juniushavában. 

_ „ Meleager Esp. Orsovánál. 
,, Arion L. Az Allionon s Csertegen. 

·Nemeobins Lucina L. Az Allionon s Kazánszorosban. 
Libythea Celtis Esp. A Herkulesfürdönél, Kazánnál s az Allíonon. · 

- Lime;nitis P~puli L., 'Camilla Schiff. és Sybilla L. A Cserna-völgyben és Domogleden. 
Nept1s Acer1s Lep. A Herkulesfürdő-, s Ogradina-falunál jun. és jul. 
Vanessa triangulum F. A Domogled alatti réteken s Kazánnál 

„ Poly.chloros. L., Urticae L., Antiopa L. és Atalanta L. A Cserna-völgyben s Kor· 
marevánál. 

„ Cardui L. Mindenütt. 

Melitaea Matur~a L. és At~al~a Rott. A Domogleden s Csertegen. 
„ Artem1s Hb. és Cmxia L. Az Allionon s Tamantisesen, 
„ Phoebe Kn. Orsova- s Mehádiánál. 
'? Trivia Schiff. A Tamantisesen májusban. 

' " 
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Melitaea Didyma Ochs. A Herkulesfürdönél. 
Argynnis Dia L., Latonia L.; Niobe L. és Paphia L. A Cserna- s korniarevai völgyben. 

„ Daphne Schiff., Hecate Esp. és Pandora Schiff. Az Allionon s a Domogleden. 
„ Adippe L. és var. Cleodoxa Ochs. A Domogleden. 

Melanargia Galathea L. A Cserna-völgyben s Korniarevánál. 
Erebia Cassiope F., Melampus Fuessl., Manto F. és Ceto Hb. A havasi gyepes hátakon. 

„ Pyrrha F., Tyndarus var. Cassioides Esp., Ligea L. és Euryale Esp. Az alhavasi 
tájon. 

„ Melas Herbst és Medusa var. Eumenis Frr. A Domogleden. 
Sa-tyrus Hermione L., Circe F., Arethusa Esp. és Phaedra L. Az Allionon. 
- „· Semele L. A Cserna-, s korniarevai völgyben. 

Coenonympha Leander Esp. A Domogleden s az alátta fekvő réteken. 
„ Pampbilus L. Orsova- s a Herkulesfürdönél. , 

Spilothyrus Alcea.e Esp. , Syrichthus Carthami Hb. és Malvae L. A Cserna-völgyben. 0 -

Syrichthus Sidae Esp. Az Allionon s Domogleden juniusban. · _ 
Nisoniades Tages L., Hesperia Sylvanus Esp. és lineola Ochs. A Cserna-völgybl'n. · 
Carterocephalus Palaemon Pall. Az Allionon májusban. 
Acherontia Atropos L., Sphinx Ligustri L._ és Convolvuli L. Mehádiánál. 
Deilepbila Euphorbiae L. Jeschelnicza- s a Herkulesfürdönél. 

„ Li vornica E. és N erii L. Orsov.ánál. 
Smerinthus Tiliae L. MehádiánáL 

„ Quercus Schiff. Mehádiánál a tölgyesekben. 
Macroglossa stellatarum L. Orsova- s Mehádiánál. 
Sesia masariformis Ochs A Domogled alatti réteken. 
Thyris fenestrella Scop. és Jno Ampelophaga Bayl. A Kazánszorosnál. 
Jno Pruni Schiff. és Statices L. A Cserna-völgyben. 
Zygaena Achilleae Esp., Meliloti Esp. és Onobrychis Schiff. Orsova- s a He.rkulesfürdönél. 
N udaria mundana L. és Setina irrorella CL Az alhavasi tájon, 
Lithosia complana L., Gnophria quadra L. és Nemeophila russula L. A Cserna-völgyben. 
Nemeophila Plantaginis L. és Callimorpha dominula L. A Domogleden. 
Callimorpba Hera L. Az Allion·-, Domogled-hegyen s Kazánnál. 
Arctia villica L., Hebe L. és aulica L. A Domogled alatti réteken. 

„ , purpurea L. és Spilosoma fuliginosa .L. Orsova- s Mehadiá:nál. 
Spilosoma lubricipeda Esp. 0 A _Cserna-völgyben. 
Hcpialus Humuli L. Az alhavasi tájon. · 

„ velleda Hübn. és carnus Esp. A Branu melletti alhavasi réteken. 
,, bectus L. A korniarevai hegységben. 

E.pichnopterix bombycella Schiff. A Kazánszorosban. 
Pentophora Morio L. Jeschelniczánál. 
Dasychira pubibunda L. és Bombyx Crataegi L. A Cserna-völgyben. 
Bombyx lanestris L., Trifolii F. és Rubi L. Jeschelnicza s Mehádiánál. 
Ocneria disp!l-r L. Orsova- s Mehádiánál. 
Lasiocampa Quercifolia L. A Csertegen. . 
Endromis versicolora L. és Aglia Tau Schiff. A Cserna-völgyben._ 
Saturnia Spini Schiff. Mehádiánál. 
Notodonta querna F. Tölgyesekben Orsova vidékén. · 

„ trimacula Esp. és Pygaera curtula L. A Cserna-völgyben. 
Phalera bucephaloides Ochs. Tölgyesekben Mehádiánál. 
Cymatophora ·or. F. és Acronycta psi L. Mehádiánál. 
Asphalia flavicornis L. A Cserna-völgyben. 
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Clidia geographica F. Orsova. vidékén. 
Agrotis linogrisea Schiff., fimbria · 1., pronuba L. és exclamationis L. Mehádiánál. 

„ depuncta L., Rubi View. és cinerea Hb. A Cserna-völgyben. 
„ musiva Hb. és cos. var. nagyagensis Frr. A bánsági hegyekben. 

Charaeas graminis L. Az alhavasi·tájon. 
Mamestra thalassina var. Achates Hb. A kazáni szorosban. 

„ Pisi L. és Brassicae Hb. Mehádiánál. - ' 
Dianthoecia caesia Brk. Az alhavasi tájon. 

„ filigrana Esp. A Domogleden. 
Myselia Oxyacantbae L. és Valeria Oleagína F. A Cserna-völgyben. 
Hadena Maillardi H. S. A Branu melletti alhavasi réteken. 

„ basilinea Fr. A Cserna völgyben. 
Cloantha radiosa Esp. A Doruogled tisztásain. _ , 
Habryntis Scita Hb. A "bánsági hegyekben. 
Hydroecia lunata Frr. A Suski-D 1mogleden, hernyója a hosszulevelü Kocsord gyökerében. 
Mithymna imbecilla F. A Szkám-, s Doinogled-hegy tisztásain. 
Caradrina Taraxaci Hb. A Domogleden. 
Amphipyra Tragopogonis L., livida F., Taeniocampa gothica L, incerta Hfn . és Calocampa 

vetusta Hb. A Cserna-völgyben. 
Grammesia bilinea Hb. A bánsági hegyekben. 
Cleophana Antirrhini Hb. A Domogled tisztá ain. 
Cucullia Verbasci 1., umbratica L. és Absinthii 1. Mehádiánál. 
Plusia Asclepiadis Schiff. tripartita Hufn., moneta F., illustris F. és Gamma L. A Cserna-

- -völgyben. 
Omia Cymbalariae Hb. Stencz szerint a Domoaleden jön clö . 
Heliothis peltigera Schiff. Orsovánál 

0 

„ incarnata Frr. Kindermann szerint az Allionon találtatott. 
Acontia solaris Hb. Mehádia· s Orsovánál. 
Thalpochares suava Hb. A Mehádia fölötti Strajucz kopár heO'yen. 
Erastria argentula Hb. Mehádiánál. 

0 

PJ10t~~des capt~uncul~ Tr .. Az alhavasi mezőségek virágain. 
Euchdia g1yph1ca L. es triquetra F. Jeschelniczánál. 

. Catocala hymenaea Schiff .. A Cserna al ó völgyében. 
Herminia gryphalis HS. Mehádiánál. 

. E~ekei; kívül találtat:~k még Mehádia s Orsova vidékén a következő jellemzetes fajok: 
Ac1dal~a d1ffluat~ HS., mtid~ta. ~S., Hypoplectis adspers!lria Hb., var. sylvanaria HS., 
Pelloma calabrari~ Petgn., Ehcrima cordiaria Hb., var. animata HS., Anaitis Boisduvaliata 
Dup., ~rambus ?,r1ei;itellus HS., Hypochalcia rubiginella Tr., Tortrix Steinel'iana Hb., var. 
Dohrmana HS., fre1t.sch~eana Tr., Phtho~oblasis Traunianu. Schiff., Typhonia lugubris Hb., 
E~plocamus anthracmahs Scop. (Og.~adrna falun~l), Eidop~asia syenitella HS., Sto~o
p ~ryx desertella Z., Pleurota brev1spmella Z., Lec1thocera luticornella var. OrsovellaHem. 
Micropteryx Myrtetella Z., Platyptilia capnodactyla z. és Mimaeseoptilus miantodactylus Z. 

F) Kétröpüek (Diptera). 

Ceroplatus tipuloides Bosc. A Cserna-völgyben 
Simulia reptans L. Szuliczánál. · 

,, columbatsensis Sch. Mehádia v1dékén. 
Dilophus vulgaris Mg., femora:tus Meig., Bibio Marci L. és hortulanus L. A Cserna-völgy

~en s Kormarevánál. 

) 
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Culex ornatus Meig. Orsovánál. 
Tipula gigan~ea Schr. és heros Egg. A Domogleden s Herkulesfürdönél. 

„ vernalis Meig. Mehádia- s Orsovánál. 
„ scripta Meig. A Cserna-völgyben s Korniarevánál. 

_Ctenophora atrata L., bimaculata L., guttata Meig. és festiva Meig. A Cserna-völgyben. 
Pachygaster ater Panz. Orsova- s Mehádiánál. 
Lasiopa villosa F. Ernyős növényeken az Allionon s Herkulesfürdőnél . 
Stratiomys concinna Meig, cenisia Meig., és Odontomyia fl.avissima Rossi. Ugyanott. 
Odontomyia hydroleon L. A korniarevai hegységben. . 
Chrysom.yia form~sa Scop: és melampogon ~ell. A Cserna-völgyben. 
Coenomyia ferrugmea Scop. A Domogleden s a korniarevai völgyben. 
Haematopota pluvialis L. Mehádiánál. 
Tabanus quadrinotatus Meig. és tropicus L. Orsova- s Mehádiánál.' 
fülvius vituli L. A Cserna-völgyben. 
Anthrax velutina Meig. és Ixion F. Orsovánál. 
Chalcochiton Schineri Nov. Mehádiánál. 
Lomatia Sabaea F. A Domogled alatti réteken. 
Bombylius fulvescens Meig. Orsovánál. . 
Thereva ar<lea F., Leptogaster gu~tiventris Zett. és cylindricus Deg. Orsovánál. 
Dioctria longicornis Loew és aurifrons Meig. A Cserna-völgyben. 

.! 

„ oelandica L., atricapilla Meig., linearis F. és laeta Loew Mehádia- s a Herkules-
fürdönél. 

Dasypogon teutonus L. A Herkulesfürdönél. 
Lasiopogen cinctus F. A Cserna- s Korniareva völgyében. 
Crobilocerus megilliformis Loew. A Domogleden. 
Laphria ephippium F., marginata L., var. nigra Meig. és dioctriaeformis Meig. Erdők 

szélein a Cserna-völgyben. 
/ „ fl.ava L. Orsova- s Mehádiánál. 

„ fuliginosa Panz. A Cserna s Bjelare l).~ körül. 
Asilus spiniger Zell., forcipula Zell., cyanurus Loew., bimucronatus Loew. és ru_finervis 

Wied. Mehádia- s a Herkulesfü.rdönél. 
bifurcus Loew. és atricapillus Fall. Oi:sováná.l s a Cserna~_völgyben. 

„ stylifér Loew. és cyanopus Loew. J eschelniczánál • 
Leptis tringaria L., vitripennis Meig. és scolopacea L. A Cserna-völgy-, s a korniarevai 

" 

hegységben. · · 
„ Janotae Nov. Mehá<liánál. 

Chrysopila chlorophthalma Loew. és Atherix Ibis F. A Domogleden. 
Atherix marginata F. A Cserna-völgyben s Korniarevánál. · 
Ptiolina melaeua Meig. és Hilara abdominalis Zett. A Domogleden. 
Empis stercorea L. és pennipes L. A Herkulesfürdönél. 
Phoeomyia nigripennis F., Tetanocera punctulata Scop. és coryleti Scop. A korniarevái 

hegyekben s a Domogleden. · · 
Sepedon sphegeus F. Orsovánál. · 
Limnia marginata L. Orsova- s a Herkulesfürdönél. 
Opomyza germinationis L. és Psila fimetaria L. A Cserna- s Korniareva völgyében. 
Micropeza corrigiolata L. és Calobata ca_lceat.a Fall. A Cserna s Bjelareka körül. · 
Anomoia antica Wied., Aciura femoralis Rob. Des. és rotundiventris Fall~ Jeschelnicza- s 

Mehádiánál. 
Trypeta colon Meig., Myopites Inulae Ros., Tephritis marginata Fall., Ba.rdanae Schr. és 
. proboscidea Loew. Orsovánál s~ a Cserna-völgybe:p.. 
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Oxyphora miliari_a Schr. és Carphotricha pusilla Fall. A- kornia~evai ~ölgy ben s a Her -
kulesfürdőnél. 

Peplomyza Baumhaueri Lo~w., Sapromyza longipennis F.-és fasciata Fall. A Cserna-völgy-
ben s Korniarevánál. . 

Sapromyza platycephala Loew. Mehádiánál. . 
Lauxania Elisa~ Me~g.,. Lonchaea ~horea F. és Myodina vibrans L. A Cserna-völgyben. 
Platystoma semmat10ms F., Ortahs formosa Panz. és Otites lamed Schrk. Orsovánál. 
Co~dylura _albilabris F. és Antho1?yia radicum L. A Cserna.völgyben. 
Aricrn vagans Fall. és Cyrtoneura hortorum Fall. A korniarevai völgyben s a Herkules-

fürdőnél. 
Musca do.mestica.L:, corvina F. és Pollenia vespillo F. Orsova- s Mehádiánál. 
Mesembrma meridia?a L. ~s Dexia ferina Fall. Ernyős növényeken a Domogleden s a kor-
- _ mareva1 hegységben. 
Sarcophaga carnaria L., Prosena s!berita F., Melania volvulus F. és Myobia inanis F. A 

. . Cserna- s Kormareva völgyében. - · 
Exonsta yulgar1s Fall. és lucorum Meig. A Herkulesfürdönél. 
Zop?omy1~ tremulae F. és Demoticus plebejus Fall. A Cserna- s, Korniareva völgyében. 
Echmomyia fera L. és tesselata F. Mindenütt. 
Ocyptera cylindrica F .. Gymnosom~ rotun?ata L., .Phasia crassipennis F., rostrata Egg. 

és Alophora pus1lla Me1g. Ernyős növényeken a Cserna- s Korniareva 
völgyében. 

Pipunculus modestus Hall. A Domogled alatti réteken. . · 
Bacha elongata F. Orsova- s Mehádiánál. . 
Sphegina clunipes Fall. A .korniarevai hegységben. , · 
Xa~thogramma ornata, Meig. és Melitreptus scriptus L. Orsova- s a Herkulesfürdőnél. 
Mehtreptus Menthastr1 L. Mehádiánál. 
Syrphus al.bostriatus Fall.. és ochrostoma Zett. A liorniarevai hegységben. 

„ 1~10pthalmus Schm. et Egg. A Domogleden. -
„ diaphanus Zett. és balte~tus Deg. A Domogled alatti réteken. 

Melanostoma hyalinata Fall. A Cserna körül s a Herkulesfürdőnél. 
Cheilosia oestracea L. A Domogleden. 

„ variabilis Panz. Orsova- s Mehádiánál. . . 
„ . impressa Loew: A Cserna- s Korniareva yölgyében. 

Volucella pellucens L. és zonaria Poda. Ernyős növényeken a Cserna- s korniarevtti völgyben 
„ bombylans L. inflata F. és Helophilus trivittatus F. Ugyanott. 

~allota eristaloides Loew. A Domogleden. · 
· Merodon clavipes F. Orsova- s a Herkulesfürdőnél. . 
Spilomyia bombylans 'F. és diophthalma L: Orsova- s Mehádiánál. 

,) vespiformis L. A Herkulesfürdönél ·s a Domogleden. 
Xy1ota femo;ata L., sylvarum L. ~s nemorum·F. Orsova- s a Herkulesfürdönél. 

". se.g~1s L., le~ta Meig., .abiens Meig. és con:finis Zett. A Cs_erna-völgyben. 
Sy;1tt~ p1piens L; Mmdenütt közönséges. 
Cr1orhma berberma ~·és asilica Fall. A Cserna- s Korniareva völgyében. 

„ :floccosa Me1g. A Cserna körül, Herkulesfürdönél. , 
Myolepta luteola m. és Eumerus tricolor F. A Domogleden s Korniarevánál. 
Eumerus ovatus Loew .. és tarsalis Loew. Orsova- s ·a Herkulesfürdönél. 

„ lunulatus Me1g. Az Allionon. 
Orthoneura· nobilis Fall. Mehádiánál. 
Chrysogaster coemeteriorum L. és Par~gus albifrons Meig. A Herkulesfürdőnél. 
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Chrysotoxum festivum L., octomaculatum Curt. és intermedium Meig. A Cserna-völgyben 
. s a korniarevai hegységben. 

„ bicinctum L. Az Allionon s Korniarevánál. 
„ elegans Loew. Mehádiánál. 

Ceria conopsoides L. A Cserna-völgyben s Domogleden. 
Dalmannia punctata F. és Myopa testacea L. A Herkulesfürdönél. 
Sicus ferrugineus L. A Domogleden. . 
Physocephala rufipes F. Orsovánál. 

G) F é 1 r ö p ü e k (Hemiptera). 

Od9ntoscelis fuliginosus L. Korniarevánál. 
Ochetostethus nanus H. S. (pygmaeu~ Ramb.) és Gnathoconus picipes Fall. ( costalis Fieb.) 

Orsova- s Kazánnál. ~ 
Sciocoris umbrinus Wolf. Kazán- s Mehádiánál . 
Aeliodes inflexa Wolf. Mehádia vidékén. 
Strachia oleracea L Mebádia- s Orsovánál. 
Mormidea baccarum L. és nigricornis F. Mehádiánál. 
Holcostethus sphacelatus F., Cimex viridissima Poda és var. dissimilis F. Ugyanott. 
Acanthosoma haemorrhoidale L. Tropicoris rufipes L. Ugyanott. 
Rhacognathus punctatus L. Bjelarekánál. 

-· Odontoplatys bidentulus HS. és Macrotylus luniger Fieb. Repön a Csertegen. 
Hoplomachus bilineatus Fall. Zsályán a Cserna-völgyben. -

„ Thunbergi Fall. Az Allionon. 
Phylus Coryli L. (pallipes Hahn), Stenarus Roseri HS. és Psallus varians Meg. Bokrokon 

a Csertegen. 
Halticus macrocephalus Fieb. Kazánnál. „ luteicollis Wolf. és Plagiognathus ful vipennis Kol. .A Csertegen s a Herkules-

fürdönél. 
Plagiognathus _arbustorum Fall. Az Állionon s a Domogled alatti réteken. 
Atractotomus Mali Mey. Mehádiánál. 

,, magnicornis Hahn. A korniarevai hegységben . 
Orthocephalus vittipennis HS. és mutabilis Fall. A Cserna-völgyben. 

.· 

„ saltator Hahn. Az Allionon. 
Orthotylus nassatus F. és viri<linervis Kirschb. Füzfákon a Bjelareka s 1{.ori:üareva mellett. 
Aetorhynus angulatus Fall. A korniarevai völgyben. 
Globiceps sphegiformis Rossi és Halticus pallicornis F. A Cserna-völgyben. 
Heterocondylus tibialis Hahn. A Dunaszorosban. 
Stiphrosoma leucocephala L. A Csertegen. 
Orthops Kalmi L., flav.:ovarius F., Poeciloscytus cognatus Fieb. és Lygus pratensis. F. 

Jeschelnicza- s- a Herkulesfürdönél. 
Lygus limbatus Fali. Füzfákon Mehádiánál. 

. ,, :flavovirens Fieb. és Spinolae Mey. A Herkulesfürdönél. 
„ contaminatU:s Fall. A Cserna-völgyben s Korniareván:H. 

Charogochilus Gyllenhalii Fall. Jeschelniczánál s a DomÓgled alatti réteken. 
Polymei:us holosericeus Hahn. A- Csertegen. 

„ nigritus Fall. Mehádiánál. 
Liocoris tripustulatus F. és Capsus capillaris F. Jeschelnicza- s a Jlerkulesfürdönél. 
°'1psus rutilqs HS. és scutellaris Fall. A Dunaszorosban. 

81 
Mag,yar Orvosok és Természetvizsg. Munkálatai. 
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Capsus olivaceus F. Mehádia- s a HerkulesfürdönéL 
Dioncus neglectus F. A Csertegen s Domogleden. 
Rhopalotomus ater L. Jeschelniczánál. 
Pycnopterna striata L., Closterotomus bifasciatus F.· és Phytocoris divergens Mey. A Cser-

. . . tegen s a Domogled alatt. , 
Calocoris seticorms F., vandalicus Rossi (Fraxini F.) és Chenopodii F. Jeschelniczánál s a -

· Domo-gled alatti réteken. 
„ affinis HS. és sexguttatus F. A Domogleden. 
„ alpestl'is Mey. A korniarevai hegységben. 
„ fulvomaculatus F. A Cserna-völgyben. 

Brachycoleus scri~tus F. és Leptopterna ferrugata F. J eschelnicza. s a Herkulesfürdönél. 
Homodemus ~argmellus F. Orsovánál, a Cserna-völgyben s korniarevai hegységben. 
Oamptobrochis punctulatus Fall. .és Oncognathus binotátus F. Orsova- s Mehádiánál. 
Leptopterna_ dolobrata L., Acetropis carinatus HS. és Megaloceraea longicornis Fall. A 

Cserna-völgyben. 
Monalocoris ~il~c.is L. _A Páfrányon s Repön a Csertegen s Domogleden. 
Ceraleptus grac1hcorms HS. A Domogled alatti bokrokon. 
Spathocera laticornis Schill. Az Allionon. 

„ Dalmanni Schill. Mehádiánál. 
Metacanthus elegans Curt. A Kazánszorosban. · -
Metatropis rufescens HS., Bcrytus clavipes F. és crassipes HS. Jeschelnicza- s a Herkules-

fürdönél. · 
Neides tipularius L. Orsovánál. 
Ischnorhynchu didymus Zett. (Rcseclae Panz.) és Rhyparochromus pedestris Panz. A Her· 

kulesfördőnél. 
Ischnotarsus luscus ·F. A Cserna-völgyben. 

. „ pulcher HS. és Scolpostethus a:ffinis Schill. Mehádiánál. 
Las10somus enervis HS. A Herkulesfürdőnél. 
Peritrechus nubilus Fall. A Kazánszorosban. . 
Ischnocoris pallidipennis HS. Jeschelniczánál. 
Ophthalmicus erythrocephalus Lep. A Herkulesfördönél. 
Lygaeoso_m.a punctatoguttata F ., Ischnodemus decurtatus HS. és Metastemma aeneicolle 

Stein. Mehádiánál. 
Lygaeus ·aaxatilis Scop. Jeschelnicza- s a Herkulesfürdőnél. 

. Reduvius personatus L. Mehádiában. 
Harpactor iracundus Scop. Bokrokon a Domogled alatti réteken. 
Sa~da saltatoria L. és littoralis L. A Cserna-pataknál. 
Triphleps minutus L. A Herkulesfürdőnél. 
Piezostet~us rufip~nnis L. _Duft. A korniarevai h~gys~gben. 
Llctoc~ris domesticus Schill. és Anthocoris-nemorum F. A Rerkulesfürdőnél. 
Acanthia I.ect'ularia L. 4. házakban. · 
Dictyonota strichnocera Fieb. és .Monanthia albida HS. Kazánnál. 
Monanthia crispata HS. Jeschelniczánál. , 

·, , ec~inopsidis Fieb. és grisea Germ. A Herkul~sfürdönél. 
Aneur~s laevis F. Aradus Betulae L., annulicornis F. és versicolor HS. Az Allionon s a 

Cserna-völgyben. 
Aradus d~pressus F. A Herku~esf~rdőnél s a korniarevai hegys~gben. 

!' dilatatus L. Duf. ( corticahs HS.) és truncatus Fieb. A Herkulesfürdönél. 
Ceha currens F. Orsovánál. 
V cada haematodes L. Az Allionon. 

• 
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Cixius leporinus L., Gargara Genistae F. és Centrotus cornutu~ L. Jeschelnicza- s a Herku-
. lesfürdönél. . 

Asiraca clavicornis F., Issus coleoptratus F„ terrdinosus Spin. és Paropia scutata · Germ. 
J eschelniczánál. 

Tettigometra griseola Fieb. Mehádiánál. 
Athysanus flavovarius HS„ Evacanthus interr~ptus L. és acuminatus F. A Herkulesfürdönél. 
Acocephalus rusticus F., Philae_nus spumarius L., var. lineatus F., var. lateralis L. és 

exclamationis Thunb. A Cserna-völgyben s Mehádiánál. 
Idiocerus varius Germ. et Macr.opsis lanio L. A Cserna-völgyben. 
Bythoscopus fruticolus Fall, Pediopsis marginata HS., nassata Germ. és virescens F. A 

· Bjelarekánál. 

Ezek azon adatok, melyeket részletezve is közzétenni jónak láttam; részint hogy. 
ezáltal az állattan rnivelöiben az érdekeltséget ezen kies fekvésü vidék s gazdag faunája 
iránt minélinkább felköltsem, részint, hogy bővebben is kijelölve az általam bejárt helye
ket· és a gyüjtött tárgyakat, hazánk faunájához, s az állatok földirati elterjedéséhez; bizto.: 
sabb támpontot nyujthassak. · 

A magyar fauna pajzsos féh·öpüi. 
HO~VÁTH GÉZA tr.-tól. 

A pajzsos f é 1 r ö p ü e k (Hemiptera scutata) á tökéletlen átalakulással biro .és szívó 
szájszervekkel ellátott rovarok, a félröpüek első családját képezik s első pillanatr_a könnyen 
felismerhetők azon közös jellegüknél fogva, miszerint nagy torjpajzsuk mindig legalább is 
félig födi potrohuka~: A hazánkban élő fajok nagysága 1 %-71/2 vonal közt változik; és 
testük általában kerülékidomunak mondható. Lapos fejük az apró, félgömbidomú szemekig 
a torjba van merülve s felületén két barázda által három külön sikra osztva, melyek köz6l 
a középső legkeskenyebb és fej-bütyöknek (tylus) neveztetik. Szipcsörük ízeinek száma 
négy; csápjaik a fej oldalának párkányzata alá helyezvék és öt iz.ulékböl állanak. Kocsáik 
három-, néha kétizüléküek. · · '. 

A pajzsos félröpüek csal4dját -Laporte két családra, S e u t e 11 e r ide s· és P e n tat o~ 
mid e s, osztotta fel; de minthogy e felosztás a torjpajzs nagysága és alakjár~ va:i alapítva, 

, s ez az egyes fajoknál fokozatos · átmeneteket mutat, a két külön család, mint ilyen, nem 
eléggé Jogosult és csak mint alcsalád állhat meg a rendszerben. · . . 

E család képviselői majd kopár és homokos talajon, majd nedves helyeken a földön, 
. füveken , bokrokon vagifákon tartózkodnak. Részint növényi, s részint állati anyago~kal 

táplálkoznak s jelenlétüket könnyen elárulják azon büzös szag által, melyet egy külön, az 
utómell oldalain nyíló mirigy szolgáltat. · 

A mi földrajzi elterjedésüket mi nálunk illeti, általában megjegyezhetjük, miszerint 
hazánk délkeleti fekvésének fauni stikai viszonyai is megfelelnek; - és ha faunán~at rövi
den jellemeznünk kellene, azt a közép-, k e 1 e t- és dé 1-e u ró p a i fa~ n á k t a 1á1 k b z ó 
h e 1 y ének . nevezhetnők. ,A Kárpátoktól körülövezett magyar terület -ugyanis mind e 
három területről bir képviselőkkel, és noha faunánk sokban megegyezik a kozépeurópaiv.al, 
a dél- és keleteurópai befolyás is félreismerhetlen. Igy van ez az ~gész . ápatvilággal, igy a 
jelenleg általam tárgyalt félröpü családdal is. 

A magyar fauna területéről* e családból eddig , összesen 88 fajt ismerek s ezeknek 
közel a;.1 r.észe a középeurópai, míg a t.öbbi a d~leurópai faunaterülethez tartozik. Csak 

• A magyar fauna területéhez számítandó nézetem szerint az. összes Magyarbirodalom 
területhez tartozó Magyar.tengerpartvidék és Dalmátország kivételével. 
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három oly fajt ~ Cydnus fossor, Sciocoris basalis, Crypsinus angustatus - sikerült még 
eddig felfedezm, mely egyedül a keleteurópai, illetőleg déloroszországi faunával volna 
közös; noha több szép fajunk Kelet- ésDéleurópában is egyarán~ tenyészik. Közösen birjuk 
a szomszéd Németországgal a Sciocoris distinctus, · Francziaországgal (és Szyriával) a Scio
coris macrocephalus, Olaszországgal a Holcostethus congener, Scioc,oris maculatus és homa
lonotus fajokat; - a budai Gellért- ~s Sashegyen tenyésző Stenozygum stolidum pedig 
ezenkívül csak Török-, Görög- és Déloroszországbau észlelt.etett. · 

Legérdekeseb Jek azonban azon fajok, melyek eddig sehol másutt nem gyüjtetvén, 
egyedül csak hazánkban tenyésznek és ennélfogva faunánk sajátsíl.gos jellemzö alakjait ké
pezik. Három ily pajzsos félröpü fajt képes a magyar fauna felmutatnil s ezek: Cydnus 
femoralis, Sehirus ovatus és Sciocoris deltocephalus. 

· Hazánk faunabeli gazdagsága már több állatcsoµort ·ra nezve régót!1 elis:i;nertetett. 
Hogy a magyar fauna a félröpüekre nézve is a gazdagabbak egyike Európában, azt eddigi 
tapasztalataim nyomán bátran állíthatom. A mi a jeleu féb;öpü családot illeti, igaz ugyan, . 
hogy egész Európában összesen körülbelöl 190 faj tenyészik, mig nálunk c:sak 88; de ezen 
arány - nem számítva a még okvetlenül teendő új felfedezéseket - bizonyára sokkal ked
vezőbb színben fog feltünni, ha faunánkat e tekintetben nehány európai tartományéval 
összehasonlítjuk. · 
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E táblázatból kitünik, miszerint hazánkat a fajok gazdagságára nézve csak a déleuró
pai faunaterülethez tartozó Olaszország (Corsica és Sicilia szigeteket is beleértve) és Fran
cziaország (déli része) mulja felül. 

· · Az első adatokat, melyek e félröpü család hazánkban való földrajzi elt.erjedésére vonat
koznak, Herrich-Schaffer és Fieber systematikus munkáiba11 találjuk, kiknek leginkább Fri
valdszky Imre által gyüjtött példányok állottak rendelkezé&ére. De ezen adatok még meg
lel,tetösen gyéren vannak e~szórva; - valamint sok{Lig semmi tárgyunkra vonatkozó dolgo
zattal sem találkozunk az irodalomban. Az első pár ·önálló rövid közlemény Fuss Károly és 
Mayr. Gusztávtól a nagyszebeni természettudo~ányi társulat 1853- és 1855-ki kiadványai
ban Jelent m~g. 1862-ben Fu~s ugyanott összeállítá Erdély félröpü faunáját és összesen 
44 ~ajzsos félröpüt sorolt fol. A tulajdonképeni Magyiirországról mi sem jelent meg 1870-ig, 

· a midőn én a m. t. akadémia által kiadott ··Math~matikai és természettudományi Közlemé
n_:re~ ,VI_~I:. kötetében a .~ornai hegység félröpüit ismertetvén, ama vidékről 34 pajzsos fél
roput koz~ltem. Ezt ko_vette 1871-ben dr. Török József tanárnak a magyar orvosok és 

~'11ész~tv1zsgálók aradi nagygyülésé~ t~rtott ért~kezése ?ebreczen félröpü faunájáról, 
1:nleg tárgyalt családból 19 foJt tartalmaz. - Ennyiből áll a faunánkra vonatkozó 

. ""'Unkásság d3:czára, mégis több gyüjtő fordítá fi O'yf-lmét ezen rovarcso-
1 , , k l1h b • F , a:g sz 1:rencsesne va atom ~agamat, hogy - kivéve uss es 

mely a J'-„~ 
- ·' szakirodalom. 

E gyér irodalmi J.J-. 

port bnzai képviselőire·; s én t<~:--'i!' 
,}, r • o•'!"' " 
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Török gyüjteményét - · csaknem valamennyi területünkön gyüjtött pajzsos félröpü pél
dányt megvizsgálhattam. Na.gy k~sztinettel. tart. 1zo~n e te ~ intetben főleg a pesti m. n. ~u
zeum és a bécsi C$. k. terménytár illető őrernek, Frivaldszky _János és Rogenhofer AlaJOS 
uraknak, kik a gondjaikra bízott gyüjtemények sz<1.b 1d haszn~latá.t n· kem szíves k rszsé1gel 
megengedték. . 

- A m. n. muzeum gyüjteményéből említendők clsö sorb.rn Frivaldszky János szt:rze111é-
nyei ki hazánk különböző vidékeitrovarászati sztmpóntból kutatván, 1850 óta. afélröpüek 
rendjéről sem feledkezett meg. Nem kevés szá~u péld~nynyal gazd<Jffeíták e gyüjt.e~?~_nyt a 
következők sem: Kovács Gyula volt nmzcum1 őr, k1 1855. és 18a7-ben Pt'st kurul, -

, Mocsáry Sándor muzcumi őrsegéd, ki. _1872-~~n. Nt1gyvárad m:Hett, --:-. Pável Já~os ~~
.zeumi gyüjtö, ki ugyancsak 1872. máiJUS- és JU11lusban Pécs v1dé~én _tubb szép faJt gyuJ
tött. Néhány darabot e családból Anker Rudolf budai gyüjtli t,ől is ~alálu.nk ber~.ne:. ~ag~ 
kár, hogy a néhai Sadler J ózsef muzeurúi őr -által hagyományozott a4 paJZSos fclro~_u faJ 
lelh elyei nincsenek feljegyezve, s hogy tulajdonképen még azt sem tudJuk rólu&:, vaJJ

1
0l1 ~ 

magyar fauna tertiletéröl valók-e vagy sem? ,- minthogy Sadl~r nl'm~~~~ ~ tn1:\í.\1~~11rnpem 
Magyarorszáara, hanem a délcurópai faunaterülethez tartozó Fmmc korul 1s gy~Jtott.. 

A bécsi ~s. k. terménytár magyar példányai ~fo_nn Józseftől szár~_a:znak, ki 1„859-ben 
Mehádia, 1866-ban pedig Horvátországban az ogul~m határőrezred teruletén fekyo József-
völgye (Josefsthal) vidékén tett nevezetes rovartam szerzeményeket. . 

E két nyilvános gyüjteményen kivül'felhasználtam ~ég dr. Mayr ~usztáv bécsi tan~r 
magángyüj tcményét, melynek tulajdonosa 1858-tól 1861-ig Budapest v1dék~n sok sz_~P„ f3:Jt 
talált. Fieber gyüjteményeinek átvételekor láttam a többi között nehány paJzsos fél~oput is, 
melyet dr. Nowicki Miksa krakói tanár a Magas-Tátrából küldött. Geyer G. Gyula, Jelenleg 
iglói tanár ösztönzésemre Rozsnyó vidékén gyüjtött félröpüe~et s azokat velem meghatá-
ro.zás végett közölni szíveskedett. . . . . 

· Mindezen adatokhoz járulnak még saját gyüjternényem példányai és saJát é_szleleteim, 
melyeket 1866. óta hazánk legkülönbözőbb vidékein szereztem össze. 

~emipter~ scütata Faunae Hungaricae. 

A) Subfam. Scutellerides . 

1. Copt{)s ~ ma J,a1• . 
G 1 o b u s Fa br. Dombo;, kivált a 11apna~ kitett gyepes helyeken máj.-aug ... n~11 1 

ritka. Eddigi lel helyei: Budapest (Friv. Mayr, Horv., * Pécs (Pável)! J?ebreczen (Torok · 
Horv.) 'és Nagyvárad (Mo cs.) vidékei, Tornamegyébcn Torn~ és K~mJát1, Zemplénme~yé
ben Parnó; Erdélyben (Fuss) Szász·-Ujfalu, Nagy-Apold, Nagy-Csur, Megyes és Lotriora 
patak partjai. ' 

II. Coreomelas White. 
S c arab a e o id e s L i n n. Füves kopárokon márcz.-aug. gyüjtetett_: a ?udai Sashe· 

gyeri {Mayr), Tornamegyében Komjátin~l, Nagyvárad vidékén (Mocs.); ErJ elyben (Fuss) 
Nagy-Csűr, Szász-Ujfalu és Megyes mezőm. . 

III. 01lootoscelis Lap. 
l~ F u 1 i gin o s u s L i n n. Száraz homokos vagy gye pes helyek~n - kövek alatt elég 

gyéren. Eddig pla_g:iata Hahn és litura Fa br. válfajokban Pécs (Pavel) , Debreczen 

--·-· - · • , . -
1 

„ „ • • 1 lh J re vo-natkozik; 11 hol * A gyüjtö neve csaknem kivétel nélkül mrnd1g egyedül. csak & k(>zvetlenul elotte á.llo e e Y 
senki nincs .megnevezve, ott a gyüjtö Horváth . 

.. ' 
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(Török) és Nagyvárad (Mocs.) vidékén, valamint a Bánságban Córniareva ~ellett (Friv.) 
találtatott. 

2. Plagiatus Germ. E ritka fajt Frivaldszky János 1857-ben Dabas környékén 
egy példányban gyüjtötte. ' 

NB. A m. n. muzeum gyüjteményében van e nemből egy magyarországi példány, mely 
talán az előttem csak Rambur gyarló leirásáből ismert, spanyolországi 0 do n to s c e
l is 1ineo1 a fajhoz tartozik. 

IV. Psatasta .Germ . "' 

1. P e dem ont a na Fa br. Verőfényes kopárokon és gyepes lejteken máj.-aug. ér
deslevelü növényeken (Echinospermum lappula, Echium stb.) tenyészik. Találtatott: Pest 
homoktalaju helyiségein (Friv., Kovác:s, Mayr), a budai Gellérthegyen és Farkasvölgybeu 
(Mayr), Pécs vidékén (Pável); Erdélyben (Fnss) a dévai várhegyen és Szász-Sebe~mél. 

~- T u b e·r cula t a R o s s i. E déleurópa.i faj egy példányát Frivaldszky János 1852. 
máj. 20-án a budai hegyek között találta. Egy szintén Magyarországból származó egészen 
fekete szinezetü példány a m. n. muzeum gyüjteményében látható. 

3. Neglecta H .. Sff. Herrich-Schaffer e fajt. hazánkból irta le. 

V. Phimodera Germ. 

G a 1gu1 ina H.-S:ff. E hazánkat jellemző délkeleti faj meglehetősen gyére? gyüjtetet_t 
Pest 1apályain. (Friv., Kovács). 

VI. Odontotarsus Lap. 

Gramm i c u s L i n n. Verőfényes kopár és kövecses helyeken máj.-jul. a d~li~b tája
kon nem ritka. Lelhelyei: a budai Sváb- és Sashegy, valamint a Farkasvölgy (Friv., , Mayr, 
Horv.); Erdélyben (Fuss) a dévai várhegy és a Nagy-Csűr melletti Zakelsberg. 

VII. Eurygaster f,ap. 

1. Ma u r u s Fa br. Gyepes dombokon, mezőn és kertekben máj.-aug. mindenfelé 
közönséges. Találtatott: Budapest (Mayr, Horv.), Pécs (Pável), Rozsnyó (Geyer), Kassa, 
Debreczen (Török) és Nagyvárad (Mocs.) vidékén, Abaujmegyében Ránk és. Debrőd, Torna
megyében Komjáti és Jabloncza, Máramarosmegyében a brébi fürdő (Fnv) mell~tt; Er
délyben (Fuss") Szász-Ujfalu, Nagy-Csűr és Szászcsornál, Porcsesdnél Telekia spec1osá-n .a 
nem ritka pi c tus Fa br. válfaj. Ez utóbbit Mann a törzsfajjal együtt a horvát határörv1-

' déki Józsefvölgyénél gyüjtötte. Nehány álczát szeptemberben Mehádia és Orsova vidékén 
észleltem. 

2. H o tte n t o t tus Fa br. Apr.-jun. hasonló helyeken él, mint az előbbj, de ~yéreb
ben. Hazánkban a Rákoson _és a budai Farkasvölgyben (Mayr, Horv.), Abaliget (Pável), 
l'{agyvárad (Mocs.) és Debreczen (Török) körül - ez utóbbi helyen a ni g e r. Fa br. válfaj; 
- Horvátországban József völgye vidék~n (Mq.nn) ta!áltatott. 

VIII. Vilpianus Stal. (Acroplax Fieb.) 

,G-a li i Wolff. E déleurópai faj jun. és jul. hónapokban verőfényes kopá~okon fordul 
elö és a ritkábbak közé tartozik. Gyüjtetett: a budai Gellért- és Sashegyen (Fr1v.~ Horv.) a 
pesti józsefvárosi temetőben, a palotai erdőben (Friv.); valamint JózsefvöJgye mellett. 
(Mann). 

IX. Trigonosoma Lap. 

A e r u gin o s a C y r i 11. (Nigellae Fabr.) Mayr e szép déli fajt jun. vége felé Kőbánya 
körül gyűjtötte; egy példányát jul. elején a m. n. muzeum kertjében találtam. . 

• 
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X. S'cutellera Lamk. (Graphosoma Lap.) 

L i ne a t a L i n n. Erdei tisztásokou és verőfényes helyeken ernyős növényeken (Orlaya 
grandiflóra, Laserpitium latifoliuin, Armoracia sativa stb.) máj.-aug. gyal\ori. Eddigi lel- _ 
h~lyei: a budai hegyek (Mayr, Horv.), V}segrád (Mayr), Pécs (Pável) Rozsnyó (Geyer), 
Kassa, Debreczen (Török), Nagyvárad· (Mocs.) vidéke, Tornarnegyében Áj és Derenk, Sza
bolcsmegyében Oros; Erdélyben (Fuss) Szász-Ujfalu, Szent-Erzsébet (Hammersdorf), Nagy
Csűr; Horvátországban Józsefvölgye (Mann) . . 

XL Derula Muls. Rey. , 

Flavogu ttata M uls. Rey. (oculata Baer.) E ritka déleurópai fajt Pável János. 
muzeumi gyüjtő Pécs vidékén két példányban találta: és pedig az egyik példányt a bárány-
úti vágásban, a másikat Üszök helység határában. 1 

XII. Podops Lap. 

I n un e tus Fa br. Homokos helyeken fű között és száraz lomb alatt márcz.- máj. 
nem ritka. Találtatott: a kerepesi temetőben és Nógrádmegyében (Friv.), Nagyvárad r,nellett 
(Mocs.), Tornamegyében Komjáti körül; Erdélyben (Fuss) a Bálvány hegyen, Szent-Erzsé
bet- és Nagy-Csürnél; Horvátországban Józsefvölgye környékén (Mann). 

B) Subfam: Pentatomides. 

XIII. Cydnus Fabr. 
1. Fossor Muls. Rey . . (Byrsinus scarabaeoides Fieb.) ~ayr e déloroszorsz~~:i°__fajt 

1859. márcz. 29-én a Rákos f4ü.tóhorriokján a vaspálya mellett tobb példányban gyuJtotte , 
2. Flavicornis Fa br. Homokos talajon márcz,-máj. található. Lelhelyei: aRákos 

és Peszér homokpusztái s a budai Farkasvölgy. (Mayr, Friv.} · . . 
· 3. Nigrita Fab:. Kopár helyeken apr. - jul. gyakori.Gyűjtetett: Nagyvárad vidékén 
(Mocs.), TornamegyébenKomjáti, Zémplénmegyében Parnó; Erdélyben (Fuss) Kőhalom (Reps) 
határában. 

4. M e i an o p't e r u s 'H.-Sff E szép déleurópai 'faj tavasszal kövek ~latt jör~ elő· s mi 
nálunk eddig a budai Gellért- és Sasheg-yen (Mayr, Horv.) és. a pe~tmegye1 Peszéri puszt~n 
(Friv.) apr.-jul. elég gyéren gy.üj'tetett), sőt egy ,páldány a m. n. muzeum falán is 
találtatott. 

5. F e m o r a l.i s H.-Stf. Hazánk ·kizárólagos sajátja. 

XIV. Geotowus. Muls. Rey. 
Elongatus H.-Sff. (oblongus Ramb.) Herrich-Schaffer efajtelöször Magyarországból 

irta le; ezenkivül Spa:o.yol- és Francziaországban tenyészik. · . 

XV. Br~chypelta Au1. Serv. 
. „ ~ • , ' 

. .Á. te r rima F o r s t.. Kopár és homokos helyeken apr. -aug. gyakori. Találtatott a 
budai Gellérthegyen, a pilisi hegyen és a pesti Herminamezőn (Mayr), Pécs (Pa:vel), ~ozs:nyó 
(Geyer), Kassa, Debreczen (Török), ~o~ozsvár (Fuss) és J?zsefvölgye (~a~~) v1dé~em, vala
mint Tornamegyében Torna és KomJát1 kopár mész hegyein s a ~zádellő1 volgy ben, a Magas
Tátrában (Nowicki). 

XVI. Sehirus Am. Serv . 
. ' l. Luctuosus Muls. Rey. (morio Fabr. Fieb.) . L~hullott falevelek és nö".'ényhulla

dékok álatt márcz. - jul. tartózkodik. Pest és Kőbánya lapályain kivül (Mayr, Friv.) Nagy-. -' 

·. 

·' 

'' 

„ 
-· . 



. '• 

-. 
• l 

. \ 

.. 248 

várad (Mocs.), Rozsnyó (Geyer) és N .,gy-Csür (Fu.ss) vidékén jön elő; általam Tornamegyé
ben Komjáti és Giirgö mellett észleltetett. 

2. üvatus H.-Sff. Herrich-Schaffer~e fajt magyarországi példányok után írta le; a m. 
n. muzeum gyűjteményében. 

3. Morio Linn. Dall. (a:ffinis H.·Sff. Fieb.) Homokos helyeken P est (-Friv., Kovács), 
Debreczen (Török) és Ulma (Anker) vidékén találtatott. 

XVII. Tritomegas Am. Serv. 
1. S ex ma c u 1 a tus R a mb. E szép faj máj.-aug. különféle növényeken néha n.em 

· ritka. Eddigi lelhelyei: az óbudai hegy (Friv.), Nagyvárad vidéke (Mocs.), Kakucs oláh falu 
Biharban (Friv.) és Oros, Sza bolcsmegyében. 

2. B. i c o 1 o r L i n n. Az előbbivel hasonló helyeken márcz.-jul. fordul elő. Gyűjtetett: 
a kerepesi temetőben (Mayr), Nagyvárad (Mocs.). Debreczen (Török) és Kassa vidékén, 
Torna.megyében Komjátinál; Erdélyben (Fuss) Nagy-Csűrnél. 

3. Du b i u s S c op. Gyepes dombokon és kövecses lejteken apr.-jun. Fuss észlelte 
Erdélyben Nagy-Csűrnél és Veresmartnál. 

4. B i g u t tatu s L i n n. Alacsony bozót között napsütött helyeken julius és augusztus
ban nem ritka. Gyüjtetett: Budapest (Pável) és Debreczen (Török) vidékén; Erdélyben 
(Fuss) a czódi löpormalom és Nagy-Csűr, Horvátországban (Mann) :Józsefvölgye mellett. 
1867. jul. 5-én találtam a debreczeni Nagy-erdőben egy példányt, melynek röptyűin a két 
világos folt hiányzik. 

XVIII. Gnathoconus Fieb. • 
1. · A l b o margin a tus Fa br. Kopár és homokos talajon a budai Lipótmezőn (Mayr) 

és Debreczen vidékén (Török) észleltetett. 
2. Pici p e s F all. ( costalis Fieb.) E ritkább faj az aldunai szorosok mellett (Friv.) és 

a horvát Józsefvölgyfoél (Mann) tenyészik. 

XIX. Ochetostetbus Fi eb. 
Na n u s H .. S:ff. (pygmaeus Ram b.) E szép déleurópai faj homokos talajon apr.--jul. nem 

igen ritkán fordul elő. Találtatott a pesti homokpusztákon (Friv., Mayr ), nevezetesen: a 
~ Herminamezőn, a Rákoson, a Lener-félc erdőcskénél; valamint a peszéri pusztán és .Orso

vánál (Friv) . 

XX. M~naccarus Aru. Serv. 
1. Arenicola Scholt.z. Homokos és gyepes helyeken bozót között jun. ésjul. 

hónapokban a pesti városligetben (Mayr), a palotai erdőben és a peszéri pusztá~ (Friv.) 
jön elő . , 

2. De 1 t o c e p ha 1 u s Fi eb. Fieber e fajt Magyarországból írta le .. 
. . 

·XXI. Sciocoris Fali. 
-

. 1. Mac r o e e p ha l ·u s F ie b. E délfranczi~országi fajt, melyet Fieber először Szyriá-
ból irt le, 1872. jul. 7-én a budai Sashegyen egy himpéldányban fedeztem fel. . 

2. A n g u s ti p enni s M u 1 s. R e y: ( sulcatus Fieb.) Fieber szerint e faj hazánkban is 
tenyészik. _ 

3. Mi c rop h t ha 1 m u s F 1 o r ( umbrinus Panz. Fieb.) Száraz kövecses helyeken n~m 
ritka: Palota (Mayr), Nagy-Csűr (Fuss), Nagyvárad, Orsova és Mehádia méllett, valammt 
Szlavoniában (Friv.) találtatott. . 

4. H o ma 1 o no tus Fi eb. E déleurópai fajt Fieber nálunk is tenyész.ni állítja . 

.: 
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6. D_istinct~s Fieb. S~ár.az lomb alatt márc. - máj. igen ritka. Eddigi lelhelyei: 
az óbuba1 hegy (Friv.) és a komJát1 szőlőhegyek Tornamegyében; azonkívül a Mátrában is 
észleltetett. 

„6. Te r re u s. S ch~ k .. Kopár, naps~tött h,ely~ken s gyepes lejteken növény hulladékok 
és kovek alatt máJU.S és JUmusban nem ritka. GyüJtetett: a budai Sváb- és Sashegyen (Friv. 
Mayr), az óbudai hegyen (Friv.) Pelérdnél Bécs mellett (Pável) és Józsefvölgyénél Horvát~ 
országban (Mann). 

7. Basalis Fi eb. A leíró szerző e fajt Magyar- és Oroszországban tenyészni állítja. 

XXII. Doryderes Spin. 
Ma.: gin a tus Fa br. E szép déieurópai fajt Mocsáry Sándor muzeumi őrsegéd Nagy

várad kornyékén két példányban gyüjtötte.; a gyüjteményemben levő példány Budapest 
vidékéről való. 

XXIII. &elia Fabr. 
~ 

1. Acumíuata Linn. (pallida Küst). Erdőn, mezőn, réteken és kertekben minden
féle növényeken márc.-szept. mindenütt közönséges. Találtatott: Budapest (Mayr, Horv.), 
Pécs (Pá~el), Nagyszo.~b.at, Rozsnyó (Ge;:e;), Debrecze~ (Török, Horv.) és Nagyvárad 
(Mocs.) vidékén, a p1hs1 hegységben, P1hs és Alberti körül (Mayr), Abauj-, Torna-, 
Gömör-, Zemplén- és Békésmegyékben; Erdélyben (Fuss) a dévai és szászcsori várhegyen, 
Szász-Ujfalu és Nagy-Csür mellett. ' 

2. K 1 u gii Hahn. Réteken és mezőkön Erdélyben Szász-Ujfalu és Nagy„Csürnél (Fuss)-
3. Rostra t a B o.h. E szép és nem ritka fajt juliusban a budai Sashegyen és Farkas

völgyben gyüjtöttem; Mocsáry Nagyvárad vidékéről hozta. 

XXIV. Aeliodes Dohr11. (Platysolen Fieb:) 

1. Infl exa Wolff. Gyepes dombokon és homokos helyeken márc.-jul. található 
Eddigi lelhelyei: a budai Farkasvölgy és Lipótmező, a pesti kerepesi ut melletti temető 
(Mayr), a Rákos homokja (Friv.), Mehádia vidéke (Mann), a debreczeni nagy-erdö és Kom. 
játi Tornamegyében. 

2. Lep o r ina H.-S:ff. Rételen és kopár lejteken máj.-=-aug. gyakoribb. Gyüjtetett: a 
budai hegyek között (Friv., Mayr, Horv.), a kerepesi ut melletti temetőben (Mayr), Pécs 
vidékén a Mecsek- és Tenkes-hegyen (Pável), Görgő és Derenk mellett Tornamegyében; -
Erdélyben (Fuss) Nagy-Csür és a szászcsori vár közelében. . 

XXV. Crypsinus Dohrn. 

A n g u status B a e r. Déloroszország Sarepta vidékéről ismert ezen ritka faj három 
magyarországi példánya a m. n. muzeum gyüjteményében látható, melyek egyikét Fri
valdszky János 1851. szept. havában a hevesmegyei Poó pusztán gyüjtötte szemét között. 

XXVI. Rubiconia Dohrn. (Apariphe Fieb.) 

Int e r m e di a W o 1 f f. Verőfényes lejteken julius- és augusztusban gyéren találtatott 
Pécs vidékén (Pável), Tornamegyében Komjáti- és Somodinál; Erdélyben (Fuss) Nagy· 
Csürnél. 

XXVU. Staria Dolun. (Rhacöstethus Fieb.) 

· L un ·a t a Hahn. Napsütött kopárokon máj.-jul. nem ritkán tenyészik: a bu~ai. he
gyek .között (Friv., Mayr, Horv.), a Mecsek-hegyen Pécs mellett (Pável) és KomJátmál 
Tornamegyében. 

M•l(y.,. .Orvo~ok éM Termtl!zct.vizsg. Munkálatai. 32 
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XXVIII. Eusarcoris Hahn. < -

. -
1_. Melanocephalus Fa br. Különféle növényeken máj.-szept. él. Eddigi lelhe-

lyei: Buda és Pécs videke (Pável), a Herkules-fürdő felett tornyosuló Domogled; Erdélyben 
(Fuss) Berethalom, Kerczesóra üvegcsür és Nagy-Csür. 

2. A e ne u s Scop. (perlatus Fabr.) Réteken és gyepes helyeken márc.-aug. gyüjte
tett a Bakonyb~n, Tornamegyében Komjátinál; a Bánságban Ulma vidékén (Anker); Er
délyben (Fuss) a szent-erzsébeti hegyen, Nagy-Szeben, Nagy-Csür és Marpod mellett. 

3. Misellus StaL (inconspicuus H.-Sff. = Helferi Fieb.) E szép fajt márciusban a 
tornai szőlőkben száraz falevelek alatt találtam; ezenkívül még Debreczen (Török) és Nagy
várad ( Mocs.) vidékéről ismeretes. 

4. B i no tatu s Hahn. (pusillus H.-Sff.) Növénydús ~ helyeken jun. -aug. találtatott a 
Pécs mellet~ emelkedő Jakabhegyen (Pável), Tornamegyében Komjátinál és Erdélyben 
(Fuss) Nagy-CsűrnéL 

_ 5. B i p u p c tatu s Fa br. Ki!lönféle növényeken (Salvia austriaca, Stacbys stb.) máj.
jul. tanyázik. · Eddig a budai Svábhegyen (Mayr, Friv.) és Pest mellett (Kovács); valamint 
Erdélyben (Fuss) Nagy-Csür körül és a szászcsori várhegyen; s Horvátországban József
völgyénél (Mann) gyüjtetett. 

XXIX. Stenozygum Fieb. 
Stolidum H .. Sff. (albopictum Nitsch.) E szép faj, mely hazánkon kivülegyedüla 

balkáni félszigeten és Délor:oszország Sarepta vidékén tenyészik, eddigelé még csak Buda · 
vidékén észleltetett, hol a Gellért- és Sashegy délkeleti lejtöin' apr.-jul. nem ritka. (Friv., 
Kovács, Mayr, Horv.) 

XXX. Straehia Hahn. 
1. Ornata Linn. Keresztes növényeken. (Armoracia sativa stb.) 'inárc.-okt. gya

.kori. Gyüjtetett: a budai Gellért- és Sashegyen (Friv., Mayr, Horv.), Debreczen (Török), 
Nagyvárad (Mocs.), Rozsnyó (Geyer) és Kassa vidékén; Ulma körül" a Bánságban (Friv.) i 
Erdélyben (Fuss) Nagy-Csűr, SzászSebes és Kolozsvárnál. 

var. pectoralis Fi eb. A budai Sashegyen (Friv., Horv.); Pesten a m. n. muzeum 
falán (Friv.) észleltetett. - · 

vár. di s s i mi 1 i is Fi e b. E délen tenyészö válfajt az Alsó-Hegy déli lejtőjén Kom
játi mellett Torna-megyében gyüjtöttem. 

2: Pi e t a H.-S ff. E déleurópai faj napsütött lejteken jul.-szept. gyéren találtatott: 
a budai Sashegyen, továbbá Soroksár (Mayr ), Nagyvárad (Mocs), Bodrog-Keresztur és 
Parnó mellett Zemplénmegyében, valamint Ulma körül a Bánságban (Anker). 

3. De c o r a t a H .. Sff. (pustulata Fieb.) Különféle növényeken máj.-jul. tenyészik. 
Eddigi lelhelyei: a budai Farkasvölgy, Gellért- és Sashegy (Friv., Mayr, Horv.), S~roksár, 
Rákos és Visegrád környéke (Mayr). . 

4. Festiva Linn. Réteken, mezőkön, fiatal vágások.ban apr. - aug. ~eresztes nöyé
nyeken nem ritka. Gyüjtetett: Nagyvárad (Mocs.) és ·Rozsnyó (Geyer) vidékén, a torna
megyei áji-völgyben és Komjátinál, Abaujmegyében Jászón, Zemplénmegyében Parnón; 
Erdélyben (Fuss) a Bálványhegyen. · 

5: Domin u 1 a Ha r r. E déli faj a budai kopár hegyeken és Visegrádnál febr.-jul. 
gyakran található (Friv., Mayr, Horv.). · 

G. 01 e r ac e a L i n n. Réteken, mezőkön, kertekben apr.-szept. különféle növénye.ken 
mindenütt közönséges. Eddigi lelhelyei: Budapest (Frl.v., Mayr, Horv.), Pécs (Pável), 
Nagyszombat, Rozsnyó és Straczena (Geyer), Ajnácskő, Torna, Jászó és Kassa vidékei, 
Zemplénmegyében Parnó, Szabolcsmegyében Oros; továbbá Debreczen (Török), Nagyvárad 

/" 
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(Mocs.), Mehádia (Mann) és Orsova környéke; Erdélyben (Fuss) Kolozsvár, Nagy-Csűr, 
Szász. Ujfalu, Kerczesóra üvegcsűr, Szászcsor. 

XXXI. Jlormidea Am. Serv. 
1. B a c c a rum L i n n. Fi eb. Ernyös és más növényeken apr.-szept. hegyen-völgyön 

mindenfelé közönséges. Találtatott: Budapest vidékén (Mayr, Horv.), Pilis-Csaba és Visegrád 
mellett (Mayr ), a Bakonyban, Pécs (Pável), Nagyszombat, Rozsnyó (Geyer), Ajnácskő, Torna · 
és Kassa körül; a Magas-Tátrában (Nowicki); Parnón Zemplénmegyében; Szolnok (Mayr), 
Debrecen (Török, Horv.), Nagyvárad (Mocs.), Mehádia (Mann, Horv.) és Orsova környékén; 
Erdélyben (Fuss) Nagy-Csür, Szász-Ujfalu, Felek (Freck) és Szent-Erzsébetnél; Horvát
országban Józsefvölgye mellett (Mann). 

2. Vari a Fa br. A m. n. muzeum gyüjteményében három magyarországi példány 
látható, a lelhely közelebbi megjelölése nélkül. 

3. Nigricornis Fa br. Fieb. Különféle szinváltozatokban - közöttü.k az inkább 
délen tenyésző vörhenyes E r y n g i i G e r m. válfaj - apr. -okt. mindenfelé közönséges. 
Észleltetett: Budapest (Mayr, Horv.), Pilis-Csaba és Visegrád (Mayr), Pécs (Pável), Nagy
szombat, Rozsnyó (Geyer), Torna, Jászó és Kassa vidékein; a Magas-Tátrában (Nowicki); 
Parnón Zemplén:megyében; Debrecen (Török), Nagyvárad (Mocs.), Ulma (Anker) és Mehá
dia körül; Erdélyben (Fuss) Czód, Nagy.Csűr, Felek, Szász-Ujfalu. és SzentErzsébet mellett; 
Horvátországban Józsefvölgyénél (Mann). 

4. Ly n x Fa br. E déleurópai faj kopár helyeken máj.-okt. farkkórón (Verbascum) 
. és más növényeken tenyészik. Eddig Budapest vidékén (Mayr, Kovács), Tornamegyében 
Komjátinál, Nagyvárad (Mocs.) és Ulma (Anker) körül, valamint Erdélyben (Fuss) Ve1•es
mart és a szászcsori. vár mellett találtatott. 

XXXII. Holcostethus Fieb. 
1. S p ha c_ e 1 a tus- Fa b r. Farkkórón május- és junius ban található. Lelhelyei: a 

budai Sashegy és Visegrád (Mayr), a Mátra, Mehádia (Mann); Erdélyben Nagy-Csűr (Fuss). 
2. An.nulatus Muls. Rey. (congener Fieb.) E délfrancia- és olaszországifajt1866. 

·máj. 21-én Tornamegyében a lenkei gyümölcsöskertekben egy nöstény példányban fedeztem 
fel. Fuss. Erdélyből Nagy-Csür? mellöl közlé. 

. XXXIII. Pentatoma Oliv. "· . 
· J un i per ín.a L i n n. Nowicki a Magas-Tátrában, Mann Józsefvölgyénél gyüjtötte. 

XXXIV. Cimex Linn. 
1. V i r i di s sima Poda. (prasina Linn.) Bokros helyeken, mezőn ~s kertekben jun. 

egész ~zept. egyenként találhat.ó. Gyüjte~ett: a budai Farkasv?lgyben (Fr.1v.), Nagyszombat, 
Rozsnyó, Torna és Nagyvárad (Mocs.) vidékén, Rézb~ny~n Biharban (Friev.), a Báns~gban 
Ulma (Anker) és Mehádiánál; Erdélyben a szenterzsebet1 hegyen (Fuss). . . 

var. di s s i mi 1 is Fa br. Fiatal vágásokban, ernyős és másféle növényeken (R1b1s 
rubrum, Urtica, Populus), réteken és mezőkön máj.-okt. a törzsfajnál gya~oribb. Eddigi 
lelhelyei Rozsnyó (Geyer), K_assa Debreczen (Török), Nagyvárad (Mocs.), Ulma (Anker), 
Mehádia (Mann); Erdélyben (Fuss) Nagyszeben, Nagy-Csűr és Talmács; Horvátországban 
Józsefvölgye (Mann). · . 

2. Ver na 1 is Wolff. Különféle növényeken márcz..-aug. találtatott: a budai Sas
hegyen és Lipótmezőn (Mayr, Horv.), Kassán és Tornamegyében Komjátin; Nagyváradon 
(Mocs.) Erdélyben (Fuss) Nagy-Csür és Szent-Erzsébet mellett. 

XXXV. Piezodorus Fieb. 
I ne a r na tus G e r m. (Degeeri Fieb.)QBozótos helye~en, réteken m~j--a~g:. nem ritka. 

GyüJ'tetett: a budai hegyek között (Friv. Mayr Ho+v.) Pécs és Abaliget korul (Pável), 
' ' ' 32* 
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Tornamegyébeu Komjáti, Zemplénmegyében Parnó mellett, Rimaszombat, valamiut Nagy· 
várad (Mocs.) é~ Ulma (Anker) vidékén; Erdélyben (Fuss) Nagy-Csür és Szás-z-Ujfalqnál. 
A tiszta zöld válfaj: a 11 i a c e u s G E'. r m. a törzsfajnál gyakoribb. ' 

XXXVI. Rhatthigaster Lap. _ 
Griseus Fa br. Nyirfákon és más növényeken máj.- szept. gyéren találtatott eddig 

a Pécs melletti Mecsek-hegyen (Pável), Visegrádnál (Mayr), Nagyvárad (Mocs.), Nagysz~ben 
(Fuss) és Baziás mellett. 

XXXVII. Acauthosoma Curt. 
Hoemorrhoidale Linn. Különféle fákon és bokrokon apr.-jul. tenyészik. Lel

helyei: Rozsnyó (Geyer), a .Mecsek-hegy és Pelérd . Pécs mellett (Pável); a Bánságban · 
Ulma (Anke.r) és Mehádia (Mann); Erdélyben (Fuss) Nagyszeben, Veresmart, Nagy-Csűr 
és Talmács. 

XXXVIII. Sastragala Am. Serv. 
· F e r r u g a tor Fa br. Ezen egész Európában elterjedt, nem ritka fajta magyar fauna 

területén eddig még csak Mann gyüjtötte Józsefvölgyénél Horvátországban. 

XXXIX. Cy1•ltostot~us Fieb. 
Lituratus Fa br. Boróka (Juniperus) bokrokon julius- és augusztusban gyéren 

találtatott Tornamegyében Borzova határá'han, valamint Pécs (Májer Mór) és Józsefvölgye 
(Mann) mellett. 

XL. Elasmostethus Fieb. 
1. De n tatu s de G e e r. Tornamegyében jul.-szept. a szádellői völgyben és Kom

játi mellett gyüjtöttem; Mann Józsefvölgfe mellől hozta. 
2. G r is e u s L-i n n. Nyir- és egyéb fákon s bokrokon májustól őszig nem ritka. Ta

láltatott: Pesten a m. n. muzeum falán (Friv.), Gömörmegyében Rozsnyó (Geyer), Abauj
megyében Jászó körül; Erdélyben (Fuss) Na.gy-szeben- és a kerczesórai üvegcsűrnél; Hor· 
vátországban Józsefvölgyénél (Mann). 

XLI. ~ropicoris fiaim. 
Rufipes Linn. Különféle bokrokon és bozótonjul.-szept. nem ritka. Eddigi lel

helyei: Abaujmegyében Ránk és Jászó, Zemplénben Parnó, továbbá Torna, Rozsnyó _ 
(Geyer), Debreczen (Török), Nagyvárad (Mocs.), Ulma (A11ker) és Mehádia (Mann); Er
délyben (Fuss) Nagy-Csűr, a <lévai várhegy, Kerczesóra üvegcsűr s a Predjal. 

.XLII. Platyno1rns Am. Sel'V. 
• 

Sanguinipes Fa br. E déleurópai faj máj. -- jul. a budai Svábhegyen (Friv.) vala
mint Erdélyben (Fuss) Kerczesóra . üvegcsűrn~l és a Predjalon gyüjtetett. 
XLIII. Picromerns Am. Serv. , 

1. B ide n s L i n n. Fiatal vágásokban és növénydús helyeken aug. és szept. hónapok
ban találtatott Jászó körül; a Magas-Tátrában (Nowicki); Nagyvárad mellett (Mocs.) és 
Erdélyben (Fuss) Porcsesdnél a Telekia speciosa levelein. 

2. Ni g r ide n s Fa br. E_ déli fajt hazánkban a budai Farkasvölgyben találtam; Fá
valdszky János a budai Gellérthegyen, Pável muzeumi ·gyütő Pécs környékén gyüjtötte. ~ 

XLIV. Arma fiaim. 
C u s t o s Fa br. Éger- és fonyőfákon, száraz lomb alatt stb. apr.-szept. nem ritkán 

tenyészik. Eddigi lelhelyei: Ó-Buda (Friv.), Nagyvárad (Mocs.), Ulma (Anker), Zemplén-

• 
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megyében Parnó, Szab<?lcsban ~akamaz; Erdélyben (Fuss) Tal•n;\cs és Nagy Csűr; Horvát-
or~zágban Józsefvölgye (Mann). _ . ~ ·- . 

-XLV. Podisus B.-Sff. (A,sopus Fieb.) · • 

Luridus Fa br. Nyír- és egyéb ·iákon májusban gyéren található. Eddig a pilisi 
hegyen (Friev .), Erdélyben N a.gyszebennél (E.uss) és .a horvátországi Józsefvölgyénél (Mann) 

.. észleltetett. · · 
. l ~ . 

. · XLVI. 1\sopns Burm. (Rhacognathús Fieb.) 
( 

P u n c tat u s L i n n. E nem közönséges fajt hazánkból eddig a torna megyei Kört-
vélyes, továbbá ~3'._gyvá_rad (Mocs.), Mehádia (Friv.) és Nagy-Csűr (Fuss) mellöl ismerem. 

XL VII. Jalla Hahn. 
Dr{ mos a L i n n. Kövecses dombokon különféle növényeken aprilistöl nyár köz~péig 

gyüjtetett: a budai Sashegy körül (Fri v.), Nagyvárad (Mócs.), Kolozsvár és kerczesórai 
üvegcsür mellett (Fuss). . . 

XL VIII. Zicrona Am. Serv. 
_ C o e r u le a L i n n. Napsütött lejteken és kopárokon márc.-szept. száraz lomb alatt 

gyakori. Talál~atott: a budai Sashegyen, továbbá Szolnok (Mayr), Nagyvárad (Mocs.), Deb
r~czen (Török), Kassa és Rozsnyó vidékein, Torna-, Zemplén- és Békésmegyékben; Ulmá
nál a Bánságban (Anker); Erdélyben (Fuss) Nagy-Csür, Szász-Ujfalu, Kerczesóra üvegcsür, 

_ Nagyszeben és Szent-Erzsébet mellett. 

, „ ' • 

D) Asvány-, .fold- és vegytani szakosztály értekezései: 

A.z „aldunai szorosról". 
N.AGY SOM.A Dunafolyómérnöktól. Két térképpel. 

Az Aldunai szoros ügyét tárgy:alandÓ, okvetlen szükséges, hacsak vázlatosan is, átfutni 
. a dunafolyam egész hosszát: a tárgy kellő és alapos összefüggése tekintetéből. · · 

Volt idő, midőn a duna hajózhatása végett a vélemények hullámzottak.: igen, vagy · 
n .e m: fölött v,itáztak a szaktudósok egymás között. Azonban hála a technika hatalmas fej-

. lődésének: ma már azon-édes reményben, és pedig szilárd alapon nyugvón, .ringatjuk 
magunkat, hogy a szó legszebb, és valóságosb értelmében: szabad Dunánk lesz ; egy 
nagyszerű vízi; út, mely az ipardus nyugotot a természet adományaiban gazdag kelettel 
maholnap összekötendi. . . 

A kormányokon ülő államférfiak szük nézetkörei megtágultak: ma már Bécsben is 
más nézetet osztanak, mint csak kevés évvel ezelőtt. Ma már nem vitatják azon meddő 

. t ár g y a t ~ m i r e v. o 1 n a B é c s n é 1 a z e 1 v ad u 1 t D u n át · s z a b á 1 y o z n i ; vagy 
Pesten kérdésbe hozni: hogy Posony és Gönyő között a vízi utat jó karba hozni és. tartani 
_veszélyes volna; mivel az által Bécsnek kereskedelme túl-sulyra vergödvén: a pesti keres

. kedelem, hajózási-közlekedés t()kéletesen tönkre jutna. 
Tisztultak a nézetek itt is _ ott is; sőt tisztultak Törökországban, a magas porta 

kabinetjében is, mivel már el van fogadva azon nézet Konstantinápolyb.an is: hogy szaba~, 
J:iajózható Duna csakis ugy lehetend: ha a „világhírű vaskapui" . hajózási a~adályok elhári-

í 

" ' . 

' ' 

l . 

• 



254 

tatnak egyszer s akadálytalanul járhatnak a hajók, gőzösök, U 1 m tó l k·e z dv e 1 e 
egész a Fekete tengerig. Ezeket előre bocsátván: lássuk a Dunafolyam jelenlegi 
állapotát; ugy szólván vázlatozzuk azt. 

ADunafolyam, tekintve annak hosszát, az egész földgömbön levő vizekkel egybeha.son
lítva: a 12.dik rangot foglalja el; de Európábán a Volga után a 2-dikat; midőn a Rajna a 
19-et; ésazElbe a 21-ikrangot. 

Valamely folyam, kit.ünöségét nem határozza eldöntöleg a hossz a; hanem. a gőzösök 
nagysága, azok szálhtás1 képessége, értvén alatta a vont a tó gőzösök (Remorquer) 
h o 1: dképes s ég ét egy lóerőre; e tekintetben érdekes lesz egybehasonlítani a Dunát a 
R a J n a- és E l b é v e 1. -
. A Rajnán: Manuheimtól Rotterdamig, mintegy 66 mért f ö 1 d hosszban szállító
gőzö~ök ~árnak 80-100 lóerővel, melyek, 2~ ezer mázsát .szállítanak egyvonattal: 
tehát a viszonylagos munkaképesség: szálhtási erő egy lóerő-re kitesz 200 mázsát. 

Az E 1 bé n: Hamburgig, mintegy 100 mértföld hosszban 50-70 lóerejű O'őzösök, 
hordképességük 6-800 v. mázsa; eszerint egy lóerőre esik: 85-:-160 v. mázsa. 

0 

A Dunafolyam Dunawörtbtöl a Feketetengerig 346 mértföldig hajózható; töbl5 viz 
Clus folyókat vesz föl, u. m. a Dráva, Száva, Tisza és Marost. A Tiszán 280 mé'rtföld hossz
ban gőzösök járnak; 200 mért.földre evező -v i tor 1 ás - hajók: s igy ezen öszhang
zatos, szakadatlan folyamut hossza: 626; illetőleg 826 mért f ö 1 d s még jelentékeny 
boszban megnyujtbató. ' . ' 

A közép és alsó Dunán közlekednek szállítógözösÖk 2- 400 lóer ejű e k · ezek 50-70 
ezer v. mázsát elszállítan.ak, é~ .~ szállítási-képesség egy lóra 1 m. földre 250-,350 v. mázsa· 

Ezen számadatok bizonyitJák: hogy a Duna a leghosszabb és kitünőbb 
viziut Európában. 

Vegyük ehhez kedvező folyását, mely világrészünket épen köz e p én metszi ny u
g o tr ó.! ·kelet re s 14,?4? D mértföldterületé~ oly különböző nemzetiségek-, mivel
hetö földek- s termelési viszonyok léteznek: mmdez arra mutat hogy a Duna folyam 
tulsz~rnyalja a más európai folyókat. _ ' 

A ~.una e~.zerint. arra van tere~tve, hogy az ipardus nyugotot a terményekben gazdag 
kel~ttel osszekosse, kicserélvén a szukségleteket nyugoteurópa számára, s átadja a magáét 

~ az ~pa:.talan Kel~tnek. Ily kedv~ző viszo~Y: mellet~ azt ~ehet.ne hinni, hogy a Dunán a hajó
zási kozlekedés, ipar, nagyon k1 volna feJlődve, mi pedig fáJdalom! nincs ugy. 

Igazolásul szolgáljanak a következők: , 
A ~ .aj n á n: hol ~indkét parton egyenközüleg vÓnulnak a vaspályák, már 1862-ben 

Mannhernmál, hol a haJózás kezdődik, 12 mi Ili ó v. mázsa áruczikk szállítatott hajón el; 
s tíz év óta az még tetemesen megszaporodott. · 
_ ~ Az El bé n: melynek csak egyik partján vonul el párhuzamosan a folyammal a 
vaspálya, 186~-ben a cseh-szász határon át; tehát a felsö hajózható részén .8.740,000 
m. teher szálhtatott, mely még növekvöben van. · 

A Dunán, a magyar határszélen, Ó-Orsován át 1862-ben szállítatott 1.742,200 v. 
m. és 1870-ben 2.000,000 v. mázsa. · · 
·' Uta.sok állítása.szerint: e~en hatalmas foly~mon a Dul)án: Kereskedés, közlekedés 
sokkal silá1;1-yabb, mmt Frank, vagy Németh on sekélyebb vizein: Pest- vagy Bécs köz-

. pontokat kivévén. . . 
_ Hatalmas okoknak kell lennie, melyek a hajózás · akadályait elöi.dézik. . . .. 
. A t.~nulmányozás eredménye szerint: a Duna medre természetének különfélesége 

szermt ot f~lyam 1s~akaszra volna beosztandó; és pedig: 
1. A baJO~ fensiki szakasz: vagy Ulmtól Passauig. 
2. A he~yi ~oJyamszakasz: P as s au tól Pozsony ig. 
3. A haJdam magyar nagy medence Bazi~sig. 
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4. A hegyáttörési folyamszakasz; Baziástól a szerb falucskáíg Sibb-ig. 
5. A nevezett ~ibb falutól, a nagy rumani síkon a folyamnak a Feketetengerbe 

ömléseig. 
Az első szakaszt. illetöleg csak rövid. megjegyzés téteti~ hogy a bajor kormány 

1838-óta szabályoztatJa ~Duna medrét, s mmtegy 5.000,000 forrnttal a hajózási akadályokat 
~lhárítatt:1'; vontató-utakat, k!állókat, kikötőket készítetett; 25-100 lóerejű gőzösök 
Járnak raJta, közlekedés, keresk:edés megkönnyítvék, mocsáros helyek kiszárítvák, ter-

. melövé tétettek; ked vezö eredmény állott be . . 
A szállítási képesség ezen folyamszakaszon·, kedvezö v!zállás mellett ugy 1 e- mint f e 1 

100 lóerö; de kis víz mellett csak 50 ló e r ö. · . 
Passautól: hol az Inn vízdus folyót magába veszí, hatalmassá válik a Dunafolyam. 
A 48 mföld hosszu folyamszakasz. Pas~autól Pozsonyig .a Duna négy helyen 18·5 mért

föld hosszban, hegylejtőzeten és áttöréseken vonul át; esése 3-4 hüvelyk, 100 ölre közép 
sebessége 5-8 láb másodpercenkint, jellege hatalmas hegyi folyamé. · 

·· A mederjavítást az osztrák kormány 1818-ban megkezdette, azóta élénken foly- · 
tattatja, s már 15 mi 11 i ó ba került. Közlekedés, kereskedelem soka.t javult. . 

A legfontosabb javítások végrehajtattak: a haj~zásiut mélyítése megtörtént. Orvény
zet mely világhírü volt -- eltünt, s rµár csak leírások után fogják az utódok tudni: 
hogy léteztek, Felsöosztrákhonban 1 Gr e in mellett. A folyamút mélysége,· szabályossága 
nagy erélylyel eszközöltetik, s a mennyire a hegyi folyam minősége megengedi, rendbe is 
hozatik. 

Bécsnél, az elvadult folyam szabályozása nagyba történik, s néhány év alatt befejez
tetik. Bécs felett 80 - 100 lóerejű vontató-hajók közlekednek: ezek hordképessége olyan, 
mint Pas saunál, a sebes folya~-áramlat miatt. · 

Pozsonytól Gönyöig: 10 mértföld hosszu folyamszakasz három ágra szakad, sok ki
g'yózat, kanyarulatok, szigetekkel telve; ezen f o 1 y a m szak a sz a lege 1vadu1 ta b b 
a Dunafolyam egész hosszában. . . · 

A folyam elvadulását okozta itt: a folyam megoszlása; a rögtöni vízesése apadása, 
a s eb e s s ég fogyás a, 3-4 lábra esése annak; innét a tetemes lerakodása a folyam
medrébe az árral jött hordalékoknak, minök: iszap, homok-kőtörmelék. 

Ezen folyamszakaszban van legnagyobb akadály a hajózásra nézve; mivel minden 
nagy víz után a folyomut változik; .és a _sok s e k é 1 y e k (Seichten) miatt, a vontató.-hajó
kon alulról érkezett 10 vonták ·-;- uszályok - melyek az Alduna tájékáról 40-50 ezer 
mázsa terhet hoztak; kis víz állván be, megosztatnak, és 4-6 gőzösön szállítatnak fel Bécsbe. 

A legujabban, október havában tett a dunagözhajózási társulat kisérletet két helyen 
sodronykötélen járó hajókkal; és pedig Pozsonytól Magyarováig, s Gönyötöl Győrig. 
Mindkét kisérlet teljesen sikerült. A társulat e célból két gözhajót építet~tt a „Nyitrát" 
és a „Lajthát''. 
· A folyammeder fent elsorolt. rendetlensége tetemesen megdrágította a szállítást; 
mig rendes, szabályos medernél 0·5 = fél krajczár egy mázsa egy mértföldre; 
addig itt kerül, egy és fél, vagy egy 15

/ 100 krba. 
Már most a 39 mértföld folyamszakaszon Bécs- és Pest között éven át 5 mi 11i6 vám

mázsa s:z;állításnál 2 milló . forint a veszteség a termelö- és vevöre nézve. Azonban 
a lánconi vontatás sikerülte után ezen nagy veszteség remélhetőleg meg lesz szüntetve. 
Világos eszerint, hogy a szállítási díj leszállítatván, kereskedée, közlekedés Bécs és Pest 
között megélénkülend, még kétszereződik . 

A szabályozás által több négyszögmértföldnyi terület lesz megmentve a kiáradástól, 
mely a mivelésnek átadatik. . 

A kormánynak elodázhatlan teendője ezen folyamutat teljesen rendbe hoz?i, csa~is 
ez által lesz megcáfolva azon elterjedt balvéleroény, hogy ezen munka végrehaJtását kis-
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lelküség hátráltatná; félvén attól a kormány, hogy ekkor a .kereskedelem súlya egészen 
Bécsbe tétetnék át és Pest ez által tönkre jutna. 

Ép oly alaptalan aggodalom, mint a bécsieké - tán csak volt m~r - hogy az aldunai 
szoros-szülte akadályok megszüntettetvén: angol és franczia uszály-hajók Bécs kapuja alatt 
teremnek; s ekkor a cs. k. · gözhajótársaságnak még nagyobb subventiót kell fizetni. 

Ugy vélem, ezen aggodalmak ha voltak is, ma már megszünteknek tekinthetők. A vég
leges szabályozás Pozsony és Gönyő közt végrehajtandó le91L, mit szerzö 10 millió forintra 
tesz, s melyet vállalkozó társulattal végrehajtatni vél, ·olyformán: hogy 20-30 évre 
engedély adatnék a vizivám szedésére a társulatnak. 

Pesten felül folyik a Duna a hajdani magyar medencében egészen Bazi ás ig. 
Ezen 107 mértföldet tevő közép-magyar Dunafolyamszakaszba ömlenek több 

vizbő folyók; jelesül: a Dráva, Száva és Tisza, miáltal a vizemésztés - Wasser-Consum
··ption - hatalmasan fokozódik; s a hajózásra megkívántató mélység 10 - 25 1 á b megvan. 

A folyam szélessége 200:--400 folyó öl; az esés: 1
/ 2-t/3 hüvelyk 100 folyó ölre, a 

sebesség: 2-31/ 2 láb másodpercenkint; uszálythordó hajók 200 lóerőveljárnak; _ pro
pelle~ek 25-35 lóerővel; melyek munkaképessége fölfelé 200, lefelé 250 mázsa e g·y ló
erőre: tehát 2-3-szor oly nagy mint a Bécs feletti. 

Ezen közép folyamszakasz magába tekintve kitünöbb mint a Rajna vagy 
E 1 be folyam. 

A beömlő folyókon: Dráva, Száva, Tisza 280 mértföld hosszban gőzösök járnak, s más 
200 mértföldre evezős hajók, tehát a közép folyamszakaszban központosul nagyban -
en gros - gőzhajózás és evező hajózás. ~ 

1863-ban volt az Aldunán 500 evezős hajó, 8000 vámmázsa és 200 hajó 2000 mázsa 
horderejü; ezeken szá.J:litatott 6--7 millió mérő gabona ,Pest-Györbe. Nagy versenyt fejt 
ki az evezőhajózás a gőzössel; azonban mégis hanyatlik, mivel vontató-utak nincsenek, 
s igy ezen' hajók mind letünedeznek a Dunafolyamról. 

Bazi ás és Sibb szerb falu között van a déli kárpátok széles láncolata, mely 
egykor elválasztotta a magyar nagy medencét a Feketetengertől, s 6 mértföld 
hoszban van áttörve. Ezen hegyáttörés egész Európában a 1 e gn agy szer ü b b és érde
kesb mederalakulat. A folyam szélessége itt váltakozik 500 f o 1 y ó ö 1 és 85 ö 1 között. A 
hegylánc két oldalról függélyesen több száz ölre felnyulik. A ferdén nyuló hegyek, melyek . 
egykor össze voltak nőve, jelzik mintegy ezen állítás valóságát. . . 

_ . A melléklett hoszszelvé.nyből kivehető: hogy a folyam meder évezredek alatt igen 
sokat mélyedett, ugy hogy némely helyeken 100-107 láb mély; megjegyzendő ~zon ese
mény vagy t ü n e t, hogy ezen mélységek e z r e dév e n át ki nem töltettek a v1zárhozta 
hordalékok, mint homok, iszap, kötörzselékek által még ma is. 

Az általános mélyülésnek ellentáll 8 kőpad (Steinbanke), melyek a meder sz é 1 es
ségé be n keresztben e lh uz.ód n ak mintegy 5000 folyó öl hosszban. 

Ezen nyolc kőpad képez: folyamsebet -- torlaszt - Str. Schnelle, zuhata
got (Cataractae), folyam-sekélyt (Str. Seichten), melyek a hajózást nehezítik; sőt 
kisvíz mellett épen lehetlenítif. 

A~ utolsó kőpadtól, az u_gynevezett Vaskaput ól, a Duna hossza a három-águ · be
ömlése1g a fekete tengerbe: 120 mértföld; esése: 1/4 hüvelyk 100 ölre; közép seb~sség; 
2-3 láb más. perc.; mélység 20--50 láb. Itt Tulcháig 108 mértföld hosszban semmi aka
dály sincs, egy 200 ló er ej ü gőzös közönséges víznél 10-14 vontát - uszályt -50 ,-70 
ezer mázsát visz; tehát munkaképessége 200-350 mázsa 1 lóerőre lefelé, és felfelé 160 
egész 250 mázsa. Ebből kitűnik: hogy ezen a 1 só Duna szak a sz is egy a leghosszabb 
és mélyebb viziutat képezi Euórpában. 

· Már a rómaiak belátták annak szükségességét, hogy a ny o 1 c k ő p ad o t el kellene 
hányatni: de ők a szikla-repesztésekhez nem értvén, abba hagyták; s Traján császár 
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alatt egy ,6-:--8 láb széles utat vé~tek be a sziklákba, és hogy szélesb legyen, a lyu
~.akb~ gerend~kat állítottak be; azokra ~allókat raktak le, s ugy utaztak azokon: még ma 
is fehsmerhetők annak nyomai. A rómaiak után következett nép-gyarmatok nem törődtek 
többet a kő z e t ·öv v e 1 s minden maradt a régi mellett. · 

.. A Dunagőzhajózás 1825-ben megnyílván, lőn gondoskodva arról is: hogy a fe 1 s ö, 
.ko z ép Duna az a 1 sóval és ez a fekete tengerrel összeköttessék. Ezen munka végrehaj
tására T. Ferenc király és oszt. császár gr. Széchenyit kir. biztosnak kinevezvén, ö, a 
l~ngesz?- államférfi és buzgó hazafi csakhamar belátta: mi a teendő? a török szultán beegyé
zesét kmyervén a ny o 1 c- kőpad o t fölmérette, tervet és költségvetést készítetett ez-
által a hajózást elősegítendő. ' 

.A mupka-vezetéssel megbízott, kitünő és értelmes' magyar mérnök Vásárhelyi Pál 
volt; ki is 18 32/ 34-ben a felméréseket megkezdet.tP., s 1834-ben télben bekövetkezett 1 e g
k is eb b viz mellett kutaszoltatta - sondirt - a szirt -padokat. A közlött hosz
szelvény Péterváradtól l e a vas kapuig Vásárhelyi mérései után készült. 

Vásárhelyi: megkerülendő 4 .szirtpadot, Izlás, Jaktáli a Juez és a Vas- , 
kaput: zsilipes oldalcsatornát tervelt töltés közé szorítván azt; S te n k a -G re be n 
szint~ töltéssel körülvett oldalcsatornával lett volna megkerülendő; K o z 1 a. D uj k e 
javítását rözse-müvezetü-gátonynyal tervelte ideiglenesen. · 

A terv kivitele hogy minő tökét vett volna. igénybe, biztosan nem tudatik; de, valószi· 
nüleg azon idöben az t etemes levén: a kivitel abba maradt. A kir. biztos tehát egy más 
módot vélt célhoz vezetőnek: a rómaiak példájára, ő is a balparti sziklákba utat vágato.tt, 
repesztett Baziástól kezdve Ó-Orsován át Turnu-Severinig; rhely ut neve ma is gr. Sz é
c h e ny i-u t a nép nyelvén is. Ezen mű-uton történik a közlehedés télen át, midőn a Du.nát 
a jég lekötve tartja; és tartamos s zá qtzság- idénye beállván a gözösek csak Dr e n k o
v á ~ g szállíthatnak utasokat és málhákat; innét J u ez i g tengelyen szállítatffak .utasok és 
málhák: aztán ismét gözösen Vercserováig; innét·megint tengelyen a Széchenyi mű
uton Gorav.ojávig; s ez utolsó állomástól Tur :hu-Sever inig. Innét biztosazut.gözösön . 
a feketetengerig . . ~ . 

A gőzha.jótársaság a bajon s!'lgítendő: különböző merületü, 5 l&,b mélyen járóktó.l 
15-18 hüvelykig merülő gőP.ösöket, sőt 8 hüvelyknyi merületü szállító-gerendélyeket 
(Frachten~Platten) is építetett, hogy a. v izállás szerint . használhassa azokat- és mégis 
sok időveszteség- s átrakodással jár a közlek.edés. . . , 

~ Mindezek dacára a nyolc-szik 1 a-padon a közlekedés nehéz, veszélyes; kis víznél, 
melyet az ó-orsovai vizmércén a 0 pont fölött ' 2'-3"-0'"-al (2 láb, 3 hüvelyk, 0 vonallal) 
jelölünk, épen 1 eb e t len a köz 1 eke dé s. Ekkor veszi kezdetét aztán a szállítás Dren~o
vától kezdve J u ez i g a tengelyen a g~. Széchenyi mű u to·n ugy mint fennt elmondatott. 

Az aldunáni szállítási nehézség ki s v i z mellett, mielőtt tengelyszállítás vétetnék 
igénybe - kitünik a következőkből. 
, Fölfelé a vaskapunak egy remorquer-vontató- kedvező vízállásnál, ha 200 lóerejü, 
vontat 10 von tát - uszályt-, n;i.elyből egy 5000 v. mázsával van terhelve; de hogy 
a ~ - ik szirt padon átmehessen,· kénytelenek a tehert 4500 v. mázsára leszállítani .s igy 
egymásután tízszer kell megtenni oda- és vissza a veszélyes utat. Hasonlag történik a 
többi hét szirtpadnál is; és e mellett sajátságos tanulmáD"yozás szükséges, 
hogy minden egyes padnál átmehessen; mivel minden v i z v á 1 t o z ás mellett a fo 1 y a m
s eb e k - torlaszok - járhatlanok. 

A kis víznél előjövő akadályok okozz~k a gőzhajózási társulatnak az évenkinti na~y 
~iadásokat, még ·magas tariffa mellett is de ffi ci t áll be; mivel éven kint legalább is 
80~100,000 forintra rug a kiadás ; e mellett beáll .a tespedés;· a hajózási ~özlekedés 
kelettel nem fejlődhetik az ugynevezett ny o 1 c-k ő p ad - közetőv - léte ~matt, mely 
az összeköttetést a fekete tengerre 1 elvágja. 

Magyar Orvosok és Térmészetvizsg . Munkálatai. 
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A fenti a~adályokat„ né~ézségeket, többlet kiadásokat 'teki~tetb~ vévén;k9nnytl belátni 
a hátrányos v1sszahatások_at, melyek a hajóz'ás akadályozására, átálánosan a dunai kereské
dé.sre befol1.nak; ~elettel~ összeköttetést. gátolják; és lehet állíani: hogy a 8. közet pad 
1tJ111tegy kozet-ovet kepez, mely a felső és középső Dunát az alsó Dunaszakasztól s a 
fekefetengertöl elválasztja. , 

Az állítottak bebizonyítására, a gözhajótársaság 10 évi szállítás-tételei 1863-ról, 
egyr~s folyamszakaszok- és mértföldenkint kiszámítvák; s aztán a Rajna- .és Kl be - társu-

. latoké is; öszszehasonlítatván azok szerző által. . ~ . 
Ujnbb idöröl számtételek hiányoznak. 
A Dunagözhajó-társaság 186%-ban közvetlen szá.llíto.tt Bécs és G a 1 a c között 243 

mértföld hosszban, igen kedvező viz állás mellett 1 vámmázsát le- és föl: 

Gyors hajókon 1 mföldre vámmázsáját 2 frt. 82 kron. 
Általános tétel 1 51 

" " " " MÚséklett d~j mellett „ _,, 1 „ 16 „ 
Legnagyobb leszállítással „ „ ·o „ 76 „ 

Ha a viz~Ülás az ·ó-orsovai. vizméroe szerint a 0 pont fö~ött 5' -6" -0"' (öt Íáb, 'hat 
hüvelyk, semmi vonal) volt, még járultak költségek: vi~ágításért 20-30 krajcár; még 
kisebb viznél, teszem: 2'--31'-0"' a 0 pont .fölött, akkor a tengelyeni szállítás-díj 
70 krajcár -vagy 1 for·int vámmázsa és 1 mföldre. · · · 

A Raj na folyamon van négy gőzhajátársaság, de- egyenlő. tariffal szállítanak; , és pedig · 
18G2-ben ;:i. 4. osztályu árúcikkért 66 m fl d. hosszban Mannheim és Rotterdam között. 
lefelé: 0·8 egész 1·5 krajcárért 1 vámmázsa, 1. mfldre, felfelé: 0·8 egész 1·6 krajcár 
1 v. m. 1 mfldre. · · 

Az Elbén van három gőzhajótársaság, különböző tarif' mellett, és itt még mintegy 
1000. vitorlás-hajó is versenyez, - 1862-ben a87mfld. hosszu folyamszakaszban Te~schen 

_és Hamburg között következő szállítás-díj volt: ' 
. ' -

L e f e 1 é : gőzhajókon : 0·2 9-0·40 kr . v. m. és 1. mfldre. 
. Fölfelé: „ . 0·.40-0·57 „ ;, _„ „ 

„ evedzős hajókon 0·29~0 ·46 ii „ „ „ 
A szállítás-díj ezen feltűnő különbözete meglepő: ha meggondoljuk, hogy a Dunafo-

· 1yam 2. -3-szor hosszabb és a vontató hajók szállítási képessége jelentékenyül nagyobb, mint a 
Rajná.p, és Elbén. r • 

· A szász elbei gö_zhajótársaság Drezdaban leszállított tarif mellett a ti sz t a jöve de
lem böl az 1862 ik évi forgalmi időben kaniat· és osztalék fejében a részvényeseknek 160/o-t 

. fizetett; holott a dunagözhajótársaság az ,1862-ik évre a töke kamatfizetésére az -államtól -
· 1.1:80,000 frtot vett igénybe, a szerződési biztosíték alapján. · 
. ,_Nem vádkép említetik a dunagözhajQtársaság magas vitelbére; el kell ismerni érde-

meit a társ~latnak, a mennyiben ném_ely folyamszakaszokban kótrá·si- munkákat is vé-
. geztett; mrnt. pél<lául Gönyő- és Pozsony 'között jelenleg a sodronyköteleni vont::i,tást is ' 
fdállít~tta; egyes sziklákat repe~ztetett a vaskapunál 1848/ 9 évben Din elli kapitány 
ur Vl!zetése mellett, ki is arról egy jeles térképet készített, mely a herkulesfürdöi gyűlés 
alkalmával értekező által fel is mutattatott, .s melynek megs~erzése a yaskapui munkálat 
vezctö számára jó irányadóul szolgáland: teljes tájékozást nyerend azután a kőzetek fek: _ 
véséröl a Duna medrében: az 1833/4-ki .téli legkis.ebb dunavizállási méret-a9.atok v11n~ 
nuk fölhasználva a kül<;>nben is szépen kivitt térképen. · · · : . 

A hajózási nehézségek feltüntetése miatt volt itt említés a társulat drága· v i te 1 bé
ré r öl; föleg pedig: az úgynevezett · 8. szirtpad, aldunai zuhatagok torlas·zok ves.zé
lyességének kitüntetése, mely szükségessé teszi a folyam egész hosszábani nagy vitelbér 
szedését _a gözhajótársaság részéről, költségei fedezhetése-, és a kamatok -fizethetése végett. 
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·, Ji:- számadato~ összehasonlítás~ból kiderül, ~ogy a Dunán is, ha. a hajózási akadályok -
elhar1tatnának, v1telbér 0,6 kraJcárra leszálhtathatnék Bécs- és Galac között., mely 
243 m föld hosszra számítva 1. m föld, és egy ·v. mázsa . után 1 frt. 46 krt. vitelbér meg
nyerését s minthogy e folyamsz,akaszon 2 mi 11 i ó v. 'inázsa. szállítatik, az kitesz 2 900 OOO 

- forintot, mely rne·gtakaritás - nyeremény - a termelő, és emésztő javára f ennma
radna; és államgazdászati tekintetben jelentékeny összeg: s ti z év a 1 a t t csak abból is 

, · el lehetne a 8. szirt-padi - akadályokat hárítatni; a Duna m e dr é i itt is biztos köz
. ·. _ lekedési v i z i - u t na k elkészítetni, hogy ki s -v i z· mellett is a gözösökkeli köz lekedés 

· kelettel akadálytalanul fenutartatnék. De máskülönben is: ha 1 frt. 45 krral olcsóbban 
lehetne s·zállítani, akkor a magyar-' és osztrák áruozikkek a F e k e te tenger e n a ver
&enyt a frank- a n go 1 áruozikkekkel kiál~hatnák és ·nagy kelendöségnek örvendenének. - · -

A kormányok már régóta belátták, .hogy a nyolcz-szír.tpad akadály elhárítá15a 
I é t-, kérdé s e a Duna hajózásánák; .de egyfelől a n eh.é zs ég, másfelől a tetem e s k.ö 1 t-. 
s ég s törökm::szági kormány tilt_akozásain mindig hajótörést szenvedtek az illető kormá
nyók intentiói. ' - · · · . , ~ ' · 

Midőn azonban az orosz-·töro·k haború kitört, é$ az osztrák cs. kir.' hadtest a Duna 
·fejedelemségekételfoglálta, akkor tünt föl azon hátrány, mit az aldunai zuhata gok 
okoztak, n__em lehetvén esz.közölni a cs-apa tok _ tömeges szállítását a folytonos ·hajózási · 
aliadályok miatt és .épen ezen idöben, ' a foglaló-sereg parancsnoka b. Hesz legfennsöbb pa
.rancsra 1854· ben oktoberben, egy század utász- és ár k'á sz t _küldött a ·vaskapuhoz azon 
parancscsal, hogy M e u s b u r g e r tniniszterialis mérnök vezénylete mellett u hajózási aka-
dályok elhárítási munkáját meg· kell kezdeni. · _ · 

De ezen parancs végrehajtliató nem vala; mivel pontos terv nem levén, így nem·is 
tájékozhatták magokat, hol és ml._irányban kell a szirteket repeszteni? . 

.· Miután Meusburger mérnök a Vásárhelyi Pál kitűnő magyar mérnök által 1.832 . . 3. 
4. ben tett vizm~réseit igazolta _:... redi:fikálta -- a magas cs. kir;. kprmány- 1854-ben de- _ 
cze'mberben kiküldötte Wex -Gusztáv miniszteri tanácsos urat, hogy a r edifikált ada-

_tok nyomán tervet- és költségvetést kéS'zítene.a vaskapui szirtpad - folyamtorlasz - -
szabályozása tárgyában. Wex miniszteri fanácsos ur a Vásárhelyi tervét, · mely a Vas
kapu (törökül Demir) megkerülése tekintetéböl egy ·vízszintes zsilipe& csatornát ajánl; a 
Duna balpartján ---:-- az oiah határo~ - hölaz egyet~mes esés-· 1473 folyó öl~e-
~6'-5"-0"': 'az akkQri hajózási forgalomnak megfelelt volna; de jelenleg k?vetke-zö okok-
nál fogva nem tartja czélszerünék kiép~tését. . . · 

a) Vízhatlan, csaternavédö töltések készítését a helyszinén találtató hP-mpölykö.vekböl 
igen nehéznek tartja, ugy siinte' egy vf~tart6-me.decének:, valamint a nagy víz és jég-J 

- torlásainak ellentálló védgátnakköltséges voltát tekintve: roppant. kiadást -igényelne .. 
- b) A zsi~ipcsatorná (Cs·ege) fennállása nagy gátot vetne a hajók é1jí_té_si fejle~ényénck, 

r tökélyesbülésének. · - · ' . -. - . · · · _ ·. · -
. c) Az aldunai háborus időben; a csatorna sz.étl~vetvén1 has.znavehe'tlenné válnék. A 
legközelebb eső gondolat v.olt, a nyílt mederben kirepesztenj a: szirt'eket és csator!lát, 
·folyam-utat oda ·beágyalni, azon irányban, melyben a haj9k kis-viz á,llásá·nal j.elenleg 
közlekednek a Vaskapunál; a helyzeWrajz - szerint A CD von_alzat irányban, de ezen 

' eszme' is érettebb megfontolá~ után' abbahagy~tott _: talán költsége~ vo}ta miatt?-- " 
- a) mivel a,szjrtpadróf zuhatagos-esés és ' a hossze~vény szerinti 23 1

i h űvelyknyi . 
esés lOOO-ölre; és más. p_er. ·l5' láb sebességet tev.én: a szirtrepesztés alkalmával a sebes
ség még növeke~vén, a V'Íz_tükre leesnék, s igya kívánt mélység nem levén meg: ujabb 
szétrepesztés szükségeltetnék, mely a költséget csak növelné. - · 
. e) .a mö~dott ví-zsZíp-esése miatt a szikla repesztését_meg k~llene nyujtani·. a r~jz 
szerint A-felé, a vaskapu legmag~ssab hátgerinqe felé E-nek; .és ekkor beállván ~' k 1 s-v l z, 
oly sok víz tódúfoa~ a csatornába, 'hogy ismét vízs,z~n-esés követ~eznék meg a vas-

- . ' - . . 33* 
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kapu fölött is; és ujabb hajózási akadály 'állana elő ott, hol most elegendő mélység 
van a hajózásru, meJy Í,Sinét elrepesztendő volna. _ . 

f) mivel a rnskapunál, az egész folyamágyat keresztben átmetsző kő padnak jobb
ról balfelé esés e · van; é.s mivel a folyam jobbfelőli részéről a P r i g 'r ad á n ak nevezett 
köpadtől f ~ 1 du z z a s z tati k, még jelenleg is . a víz nagyrésze a j 0 b b p a r ü·.ó l a bal
p~rtra folyik: hogy a csak .50 öl széles és 158 láb m-ély barlangba betörhessen. A szirt
kirepesztés után A CD-nél még nagyobb lenne a v i z tükör esés e, és a hajók könnyen 
-sérülést szenvedhetnének, a balpartba ütődhetvén. 

.g) az elrepe.sztett ACD csatornában a hajók lemenete igen vesszélyes volna, ugy föl
felé is, még ha. a huzalköt~leni vontatás lépne életbe is, mivel elszakadván a kötél, a hajó 
veszélynek volna .kitéve. 

h) a tervelt ACD hajózási csatorna, nyílt folyamban, nagy sz é 1 e s s égben 2 - 300 
lábban volna elrepesztendő, és n. fennt már említve volt . v i z tii kör esés e következtében 
na:gyobb mélységre kellene repeszteni; és ezen szirt-repesztés, nyílt és sebes folyamban 
mrnde.nesetr e nehéz és drága munka volna. ACD. csatorna elkészítése igen nagy tőkét 
ve~ne igénybe. 

Az ACJ! folyam.csuto~na elkészítése eszerint épen nem voln11. elő nyös, de sőt v.e sz é
l y e s volna s oly baJokat idézhetne elő, melyeket előre ki számítani lehetlen, és óriási 
pénföszszeget igényelne. 

Wex min. tanácsos úr egy más Yagylagos - alternatív - tervet készített, melynél 
fogva mi n_de n v i zá 11 ás mellett, bármely hajó járhat a vaskapun át· arról költségvetést 
is készített 1855-ben, a helyzetrajz GMN vonalzás tünteti elő a tervet.' · 

E'"z~n hajózósi csatornó,t a folyam -rrredrébe ágyalná be Wéx t. ur, két hatalmas töltés 
közé szorítv1rn, melyuek fenék-szélessége 180 láb volna a 0-pont alatti a felső kezdetnél 
7 láb, az alsónál 6 láb a kis víz alatt. 

Az áttekíntési vázlatból kítünik, hogy ez_en . folyamcsatorna elkészítése fólyóviz által 
tápláltatnék, zsilip nélkül; e lőnyei következők, jelesül: . · 

Ugya ucsak az áttekíntési vázlat.hó} látható, hogy a mély viziut a vaskapui jobbparton, · 
alant és fen11.t ugy lenne berendezve, hogy a hajók ki- és bejárhatnak, mire nézve ezen 
csatorna a jobbparton igen előnyös volna. 

Az egész 1470 öl csatorna hossza egyenletesen, beosztatv.án a 16'-611 -0111 esés; -100 
ölre ;esnék; 13·5 hüvelyk és a közép sebesség 9 láb egy más. perc alatt; mely vizfolyásá,nál 
a haJók. m1nden baj nélkül közlekedhetnek. Ha még akarnók az esést mérsékelni és a 
s e b e s s éget apasztani, lehetne a csatornát mcghosszab!tani, mivel ott a szel vén.y 500 öl 
széles. 
. . Mag a s b vi z á 11 ásná 1 az esés és az.' átfolyási sebesség . jelentékeny ül kevesbül; 
i;nvel a folyam tükre alant ·- a ·vaskaponál - e s a k 20 1ábná1 a 0-p ont fel ett emelkedik; 
es -~ennt a vaskapunál csak akkor erne~kedik, ha áz ó-orsovai vízmérce 12 1 á b a t mutat. 
„_ Fen.ék szélesség.et v.esz, 120 1 á b a t, az esetben, ha adott j elre ·---, j elzőt állítatván fel a 

~ p~tra - a fel~hö l JÖVti hajó megállana a partnál addig, míg az alsó a csatornán ker:esztül 
ha~olt. Ha pe.~1g e.i.;yszerre egyn,iásmellett kt5t hajó akarna] e- és f e)-menni: akko.r a fenék
szele_~ség 'J.. B0- 190 l.á~ volna, s így kikerül~1etné egyik hajó a másikat. Ily berend,ezés 

· melle~t a csatorna v1zttikre nem változnék, ' és a csatornába csalüs annyi · viz menné be, 
· mennyi a torkolata előtt állana. · . · . 

· Ezencsa tornánnemcsakgözösöki'árhatn~n~k deevedzős- és v.itorlás há.J'ók is· ' 1 I é é ' ! ! ' l m1ve vontató-ut 1 v n, lehet vontatni lovak- és ökrök által; mi a balparti ABC csatorná-
nál lehetlen volna. 

, · A GMN cs_atorna repesztési ~unkálata könnyü és kevésbe kerülne: 6-7 láb mély
s e g re a z ~ r u s (0) pont a 1 a t t. Legelőbb is a két zár gátat kellene elkészíte_rii, mit a 
mederb~l k1koti'Ott porond-homokból, a parton levő.laza kQ.vekből lehetne végeztetni; és a 

'· 
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torkolatot égyelőre lesüppesztett hajóval e~zárni; s így ÓgyszóÍván szárazban lehetne .a 
repesztést véghezvinni. 
. Még ha háboru törne ís ki az aldunai tartományokban, a csatornát elrombolni nem 
lehetne, legfeljebb a töltésék szenvednének a leágyuzás következtében, de azt ke ··és költ
séggel helyre lehetne hozni. · 

· Tervező szerint --· erős meggyőződését mondja ki -- a vonalzott MNG csator~a 
kiviendő volna; mivel a hajó minden szerkezete mellett, ki s v i z mellett is használható 
volna; s a terv kiviteléhez szüks.éges pénzöszvég ígen szerény: csakis 1,800,000 · frt. Mi 
nagyon is szerénynek l~tszik. . 

Wex bécsi min. t. úr a magyar h~t szirtpadnál - magyar aldunai zuhatagok, 
szorosok - kellő vizméréseket a háboru dühöngése miatt nem végeztethetvén, a szabályo
zásról véleményt nem adhat; tervet erről nem készít.ett, és így nem is képes megmqnda~i: 
mi módon lehetne az itteni csatornát elké~zíteni. : 

Azonban a Vásárhelyi Pál mérései. után készített hosszszelvény alapján, az egész 
magyar zuliatagok rendbehozását, szabályozási kivitelét számítja 2,700,000 frtra; s Í~'Y a 
ny o 1 c-s z irt pad elhárítási munka szerinte 4·5 egés.z 5 mi 11 i ~ forintba kerülendene.„ 

Az itteni csatorna hossza, az említett-- hosszszelvény szermt 2-3-szorta hosszabb, 
mint a vaskapu, tehát közel 5000 f. öl; de a sebesség nagyobb 15 lábnál _ 1 m. p. alatt., és 
az esés 100ölretöbbmint23hüv-elyk. " , 

Bennünket az igen érdekel, hogy ~zen fontos folyamsz'.lbályozás minél elébb megkez: 
dessék, mert a szt. István korona területébe esik; és ég e_t ő é 1 e t kérdé s ~ az . aldunai 
hajózást illetőleg. ' r • 

Volna egy más terv is: Mac ,Alpin amerikai mérnök-é, de a Bécsben székelő c~n~ortmm 
azt nagy titokban tartja; _versenyezni akarván vele, ·ha ~ tán versenyző- pályázás hirdette-
tik ki az aldunai zuhatagok szabályozasa tárgyában. . .• 

A tett mérések és tüzetes tanulmányozások után min. tanácsos We-;r ur, tervé~ ?emu
tatta az akkori államépítészeti főnöknek, m. tanácsos és lovag Pasett1 urnak, ~1 _is oda 
nyilatkozott) hogy a szóban levő . tt:;rv a .h·ajózásra igen célsz{:!rü ugy -k:reskedelm1-, gazd~.,_ 
szati, mint emberiségi szempontból is. Ellen be~· a va&"ylagos (alterna-t1v) A CB terv, mely 
a folyam köz e p én lenne kirepesztend.ő - mmt ny11t. cs.ator~a - ált~lában az .~ véle
ményét meg nem nyerheti és veszélyes 1s; s a mellett ki v l ~~tő s ég e tomérdek koltséget 
venne ~gé"Qybe. . . . . .„ _ . „ 

A párisi béke szermt, mely l85-6 ~ban márcmsban JOtt ·létre, az al~una1 ugy egész.en 
más sfadiumba lépett, mivel a Duna _nemzetközi folyam.n::i~ nyilvánítatván, ez4ltal_ a haJ

1
ó

zási társulat kiváltsága megszüÍlt; _Ausztria kénytelen volt nevezett _társaság részére 8 h 
százalékot biztosítani, mely által kamatait fizethesse a társulat. 

A páris'i béke nyomán egy aldunai__ bizottmány állítatott fel Gii.lacon? me~yr:iek fe1-
adata volt a dunatorkolatot, melyafeketetengerbe vezet: ren~ezni; ~wel egé
szen elhányagoltatvári a tisztogatása, annyira elzátonyosodot~, hogy terhes baJók épen át 
nem mehettek rajta, csakis üre~en járhattak nagy nehezen. · , 

•1 Mielőtt a bizottmány összeü~t volnft, a cs. kir. osz~rák k?rmá.ny a !>una tork~latához a 
feketetengerre kiküldötte Wex mi_n. tanácsos ur~t, ~ogy h~Józás1 tekmtetböl egy tervet 

. készítene. A_pril hóban 1856-ban a kellő műszaki, ~vizmérés1 munkálatokat megkezdette, a 
. tengeren akkoron ott állomásozó tengeri pÖs Tegettho ffal; a szerkesztet~ tervet a ma
gas kormánynak fölterjesztette, mely azt az európai du TI: ab i z ott mán! na k alap-
zatul szolgálónak, átadta. . _ _ -. , . k á 

Wex tanácsos úr a szuliniai torkolat hajózhatása végett, csak Ja v 1 tá s I m u.:11 · 
1 a t o t indítványozott ideiO'lenesen ·· aztán megpendítette, hogy a kétszerte szélesebb. Gy 0 r gyk· 

b ' é él~ ivataro 
J Dunaágat, melynek torkolata a feketetengerbe kedvezőbb helyzet n ogvaa z t á 

ellen is védve van, mint főtÓrkol_atot kellene fölhasználni, véglegesen szabályozta v n, 
- J 
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s minden hajózási akadályoktól kitisztítatván ezen György-du na ág. Enöl szerkesztett 
röpirata Wex t. úrnak 1857-be~ megjelent az osztr. mérnök- és építészek közlönyében is. 

Az európai bizottmány mégis a keskenyebb és sekélyebb sulin ai- c sa·t or n át 
fogadta el vízi-út folytatásaill, s kevés módosítás mellett az ideiglenesen ajánlott Wex 
tanácsos ur t_ervezete szerint hajtatta végre; mely munkálat azért is téves, hiányos, mivel 
a Ki 1 i a-tor k-o 1 a t-tól, a sulin a i. tor ko lat. mindig elzátonyoltatik, minélfogva foly
tonosan megnyujtandó a töltés be a fekete tengerbe: mi költséges is, és veszélyes. 

Mindazáltal ezen folyam műmunkál_!'Lt által el van érve azon cél, hogy a, sulina-tor
kolat előtt álló fövény-tor 1 a sz (Sand-Barre)-n á 1 a 8' 1 á b mélység, jelenleg 16'-r a 
emelkedett; s így a hajók ki- és bejárása lehetségessé lőn. · , · 
, A dunatorkolati műmunk-álatok következtében az idegen hajóknak ki- és bejárása a 

tengerre megkönnyítetvén, lehetségesítetvén; ellenben az osztrák és magyar hajóknak 
az utóbbi tíz év alatt a víz igen megapadván, az Ó-Orsova felett és alatt levő 
ny o 1 c - szirt p a d által: a közlekedés igen megnehezítetett, sőt néha épen 1ehet1 e n né 
tétetett: említett tanácsos ur ezen nyomor-bajérzettöl áthatottan, szükségesnek latta 
1863-ban egy röpiratot kiadni, melyben fejtegette az aldunai akadályokból szármozó 
dunai-közlekedés tespedésének föokait; és nyíltan kimondotta: hogy az említett nyolcz 
szirt padnál .a dunameder rendbehozása, szabályozása: europai s űr g ö s, e 1 o dá z
h a tl a n _ügy; akár tekintsük a kereskedelmet, közlekedést; akár a humanitási - embe
riségi -- kérdést: a keletteli folytonos érintkezés ezáltal lehetetlenítetvén. 

A röpirat a cs. kir. miniszteriumnál nem fogadtatött kedvezőn, az akkori államférfiak 
azon korlátolt nézettel bírván, hogy ha az akadály-munkák megkezdetnek, és az akadá
lyok elhárítatnak, µgy az angol és franczia hajók Bécs kapuja· előtt terem vén; a cs. 
kir. kiváltságos gőzhajózási társaságnak még nagyobb segély leend fizetendő. 

Most azonban a kormány élén álló államférfiak, ~ás nézeten .lévén, azon kellemes 
hírrel lephető m~g a közönség, hogy a török udvar (Porta) is, ~elynek határáb!l- 'esik a 
Vaskapu (8-ik szirtpad) beleegyezvén 'a m un k á 1 a t e 1 kezdés é be: arra határozta 
magát a magas kormány, hogy a nyólc -szirtpad szabályoztatási munkálatok a lehető 
legrövidebb idő alatt megkezdendi. - - · · 

Mely terv szerint, és mimódon hajtatik végre ezen nagyszerű munka: · még a magas 
kormány által nincs elhatározva. . · -

Van egy másik versenyző ís: már egy pár év elő:!!t -alakult egy érdek-társulat (Corr
sdrtium) Bécsben e célból, és meghítta Mac Alpin amerikai hírn eve s mérnököt a hely
színére: hogy érvényesítse tapasztalatajt, melyeket a newyorki nevezetes kikötő készítésénél 
szerzett; és készítene egy tervet és költségvetést ugy a vaskapui-, mint a többi hét 
s_z

1 

irt - p a q szabály?zására vonatkozólag. J Nevezett Alpin mérnök ur meg is jelent a hely~ 
s_z1_nén; a tárgyat sz1goruan tanulmányozta; a kellő mérési e'lömunkálatokat megtette 
·-: (de tudomásom szerint a Vásárhelyi mérési adatokat nem ismeri; róla tán fogalma 
smcs) -- tervet és kölcségvetést . is készített. Azonban az érdektársulat nagy titokban 
tartja, versenyezni akarván vele; és a kivítelre engedély-okmányt kinyerni. 

Wex cs. kir. tanácsos ur meleg -szavakban fölhívja honfitársai~, és szaktársait a vállal
kozásra a~ aldunai nagyszerű repesztési,· csatornázási munkálatokat végrehajtandók. lgéri 
segédkezéseit, mé.rési adatok-, és tervekkel szolgáland szivesen az osztrák műszakkal fog
lalkozó férfiaknak, csak vállalkozzanak; alakítsanak érdektársulatot; versenyezzenek és a 
nagyszerü munka megnyerésével és végrehajtásával szerezzenek becsületet és hirt ,az oszt
rák szakértelemnek,· az osztrák névn~k-és ·hazafiságnak. 

.Egyébiránt nincs annyira elfogulva-; hogy külfcldi előtt is e 1 zárná az utat· jelszava: 
,,gy.özzön a jobb" s. így ny~godtan fogadja a küfföldi ,jelesb" tervet is; s ·örv'endeni fog 
_annak létesülésén is. · 

·-
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-- A visszaszerze~t .szent I~tván te~ületébe eső .ald?-nai folyam torlaszok, névleges felsor~~ 
lása; azok hossza· rov1den mm te gy toldalékul állJon itt. . · , . 

Alulról ~ezdvé következő aldunai zuhatagok jönnek elő: 
I. Jut z - nevezik Tucznak is - ennek hossza 160 futó ö 1; maga ~ közet mely 

a meder fenekét képezi a serpentin tömzs;. forrásra a dynamittali repesztés céljábcSl nem 
igen alkalmas ezen kőzet. Azonban jelenleg a dynamittali repesztéshez n~m épen mulhatlan 
a lyukfurás; egyszerüen a felszerelt szelence, melyben a töltelék van, a meder sziklafene-
kére elhelyeztetvén, a zsinegnél fogva villamos. szikra által elrobbantatik. ' · 
· II. S te n k a: itt a folyam meder fenekén gránit húzodik, sokszögü tömeg.es szikla, 

.melynek hossza 180 futó ö 1. E:zeh szikla a középszemü gránithoz tartozván áll fekete 
csillám- (Biotit) és fehér földpátból; könnyen válik poronddá a furásra . alkal~asb levén 
a dynamittali repesztés kevesebb fáradsággal lehet eszközölhető. , · ' 
. III. B a? a k aj: (Papagály is) a bal-magyar-parton a Lászlóvár-, és a jobb szerb-pa~ton · 
a golumbács1 regényes várromok között, a Duna közepéből vagy két ölnyire nyulik -ki; 
hossza: 80 futó ö L Külemére és föllépésére nézve mészkő és a Karstmészkövel azonos
~ak tartják a geologok - földtantanárok. - A hajóról is, a mint itt elev.ez, ugy a bal; mip.t 
JObbparton számos ~arlangnyilás tünik fel ?- mészfalak minden maga_sságában, világosan 
tanusítva a mészkőtömegnek a v~z hatályától erősen kimosott és rágott .voltát. 

IV. Ma 1 e- és odább a V e 11 k e - K o z 1 e nevű két összefüggő viztorlat, hossza mintegy 
140 futó- ö 1; a Duna ágyába felnyuló Gneusz sziklák ellenálló erejének köszönik létij.ket, 
csak igen alacsony vizállásnál, midőn az ó-orsovai vízmérce 2' -3" -0"' (2 láb1 3 hüv.elyk 
és 0 vonalt) mutat, bukkanak ki a felületre itt-ott, ezen s más· torlatok .sziklái. 1869-
ben látszottak. · ' . 

- V. D oj k e nevü viztorlat, hol a Duna, mindkét partján föllépő és me,röen fólnyuló 
al~ó N ~ o c o m mészköfalak által összébb szórítatik; a Duna ágyán keJ;'e8ztülvonul haso.nló . 
szirt mmtegy 300 futó ö 1 h o s sz b a n, ez egy fen maradt része egy hat alma s b töm ég· 
nek, mit a víznek ereje már régen legyőzött és elhordott. · 

VI. és VII. alatt I z 1 ás - T akt á 1 i a: igen hatalmas viztor latok jönnek elő; ezeket 
okozzák a liaskoru porphyr és rhyolit~tömzsek két szárnyának sárgás vagy barnavörös, 
a Duna ágyába messze benyuló tuffjai és brecciai. A Duna most itt csak 110 futó ö 1 
széles; ítt kezdődik a VII. szám· alatti viztorlat; a Grében, mely egy a szerb partról 
a Dunába benyuló sziklagerinc által képeztetik. Ezen egymáshoz közel elvonuló viztorla-
tok egészhossza közel 5-·6000 futó ö 1. . 

Ezek az ugynevezett magyar aldunai zuhatagok, ezek szabályozása, iÚetőleg a~ Duná
nak ezen csaknem 2 m. f ö 1 d hosszra terjedő szakaszának hajózhatóvá tétele, első . és 
égető szükséggé nőtte ki magát. Valameddig aszt. István k~rona ter1iletébe esö hajózási aka
dályok el nem hárítatnak, addig még csak álmodni sem lehet szabad · D.un -áróL Azért 
Vaskapu és magyar z·uhatagok egyszerre veendők ·szabá.lyozás alá; és miután 
W ex cs. k. tanácsos ur a magyar zuhatagokat nem tanulmányozta, arról tervet . sem készí
tett, igen szükséges annak tanulmányozása, és pedig magyar szakférfiak által. Ide iktatom 
a „Magyar Ujság" ez évben október 29-én megjelent 248. számában e tárgyban közlött 
cikkecském végsorait, mely' igy hangzik: „Hát a magyar szakférfiak és pénzes emberek? 
vagy t a 1 á n sem egyik, - sem másik közülünk? Szégyén, pironság volna egy Yásárhelyi 
Pálra nézve, ö már 1832-, 3-, 4-ben megmutatta; a magyar js tud, ha akar! Ö tette az 
első méréseket az Aldunán, és minden tervelő az ő méréseit veszi alapul; ő teremtette a 
gr.- Széchenyi utat, mely a Tiber-Tráján utat elhomályosítja." r 

Rajta tehát szaktársak! ne bocsássuk idegen kezekre legalább .azon munkát, mely a 
visszaszerzett szt. Istvánkorona területére esik, azaz: a h é t · köp ad i munkát végezzük 
mi el. Wex tanácsos ur maga bevallja, hogy a magyar koron~ .területébe eső mu~kát nem 
„tanulmányozta, arra tervet nem készített". Ö a Vásárhelyi mérései után indul k11 és mert 
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a ~őpad 2-3-szor hos~zabb, mint a vaskapui munkálat; esés még nagyobb mint a Vaska
punál, ugy a se bess~g is 1 m: p. alatt 15 láb n á 1 nagyobb; ezek után ő a költségvetést 
2,800,000 frtra teszi. ~z szermtem. i:ne.röben l~h~tlens~gnek tünik föl;. de majd megviz,sgáljuk. 

E célból volna szukséges a M1háhk m. mm1szterr tanácsos ur nézeteit és terv.ét kiesz
közölni, hogy ezen nagy horderejű tárgy az a 1 du na i szoros o k rendbehozása a vizi ut 
megnyítása le egész a fekete tengerig előre készíttessék, ugyszólván megérleltetve állítas
sék a nagy· olva.sóközönség elébe. Itt a helyén látom megemlíteni azon tapasztalati adatok 
számát,- „melye: ~86_9-töl ·1872-ig tettem az égalji viszonyokat illetőleg; jelesül: száraz, 
kevé~ esok leven JUlms, augusztus, szeptember, október havakban, ha nem minden napjá
n~k ~s a felsorolt _hónapoknak, de közép számítással a három év lefolyása alatt; a ki s
v 1 z-1 ~én!' mely alatt akadálytalan h~józás az Aldunán a drenkovai hajó-állomástól 
J u ez i g bizonytalan, vesz é 1 y e s, néha epen lehetl!3n is volt és természetesen a Vas k a· 
pun á l is 60-80 napot tett. -

. Ezen hajózási.válság-idény aggálylyal tölti el az ember keblét, ha meggon
dolJ~, hogy Greben v1ztor lasznál a Dunafolyam csak patakszerüleg folydogál: azon kérdés 
merul fel a megfigyelő szake.mber lelkében, honnét vehetni a vizet a sziklákba beágyalt 
csatornába? melynek méretei okvetlenül olyanok lehetnek, mint a vaskapui uj csat o r
n á é; jelesül: fenék szélesség 45 futó öl, felsöszélesség 50 futó öl, mélység 6-7 láb 
és sebesség 1 m. p. alatt 8-9 láb; tehát 1 m. p. alatti vizemésztés 2992·5 köbláb. 

, , A dolgon segítend.ök, okv:etlen szükségessé válna nagy viz alkalmával az e végre 
keszitett tavakba vagy vizmedrekbe·a fölösleges vizet felfoCYni és szükség idején a csator-
nába lebocsájtani. 

0 
• 

. Tavakul a szerb és magyar partok mellett elvonuló völgyezeteket lthetne elkészíteni; 
vizmedencék;t, t:i-rtán~okat pedig vi~h1:1.tlan mészlenyb(H - hydr. I\alk - kellene mester
ségesen kész1t~m. A vidéken Ó~Gradma táján alkalmas kőzet a vízhatlan meszlény előállí
tásához nagy mennyiségben találtatnék. 
- A költségvetés szerkesztéséhez járuló adat egyik fötényezőjét tenné mindenesetre a 

tavak és kellő számu medencék előállítása is. . 
. Ennyit véltem szükségesnek megpe~díteni, a vállalkozó szaktársak :figyelmét felébresz

tem akarván. e kényes aldunai akadályi munkák komoly tanulmányozására mintegy 
u t mutató u 1 kitüzvén a célt. · · 

Az alsó Duna uj Palánkátol a vaskapuig. * 
Felsö zoponi TÓTH ÁGOSTON, m. k. honvédezredes és osztálytanácsostól. 

„ Ha a németek a Raj na szép vidékét és · az Elba kies partjait emlegetik, mi magyarok 
busz~eségge~ mu.tath~tunk a Duna azon szakaszára, mely uj Pa 1 á n k a és 0 r s<? v a közt 
fekszik és ta~~épi tekmtetben, hazánk legszebb vidékei közé tartozik. Regényes hegylán 
cok, me_glepo kanyarulatok es merész alakok által a Duna ezen völgye valóban verse-

. nyezhet a Rajna és Elba legszebb vidékeivel! . 
Ezen szakasz azonban nemcsak természeti szépsége által nevezetes, hanem reánk · 

:nézve az által érdeke~ főképen, hog:y hazánk és közép Európa kereskedelmének egyik leg
fontosabb erét képezi, mely nyugoti Európát a kel~ttel: összekötni hivatva van. 

A .~una a Wolga utá.n a legnagyobb. folyam Európában, mely a continens közepében 
nyugotrol keletfelé átszeli és több medencén, melyek hajdanta tavak lehettek, vonul át. 

. ~Források. „Der Donaust~om als yerkehrsstrasse nach dem Orient" vom: Bau-Inspector Wex in Wien. Oesterrei-
chische Revue 1863 4. Band.--: „Di_~ Reg~hrung der unteren Donau". Vortrag gehalten ím österr. Ingenieur-Verein vom 
Sect .. Rath,;wex 18_7?· - .!'Not1zen uber die Donauregulirung" vom Ritter v. Pasetti 1862. - „Memoiré über die Donau
re%uh~~ng v. Nos1lmg korí. preuss. Strombau-Director u. geh . Rath. 1867. - „Magyar birodalom természeti viszonyainak 
leirása Hunfalvy János 1865. - „Egy continentalis emelkedés- és sülyedésröl" Szabó József 1862 - Böhm Lenard A 
llánság történeJme". · ' " 
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Mialatt a Rajna folyamtere 4080 a Visztuláé 3540, az Elbáé 2616 négyzet mértföld., 
a Duna folyamtere 14,630 O mértföldr.e rúg, hozzá· tartozik egész déli Németország, az 
oszt.rák állam német tartományai, Morva és Korinthianagyobb része, a magyar állam egész 
területe Galliczianak nagy része, Bukovina, Moldva és .Oláhországok. . 

Sok tekintetben a Duna a Misisipihez hasonlítható, mert épen azon előnyöket szol
gáltatja közép Európának, melyeket ama ·hatalmas folyan Amerika belsejének. 

A Duna váltva medencéken és szorongákon át- folyik _és következendő szakaszokra 
osztható: 

1. A Délnémetországi medencze, mely U 1 m n á 1 kezdődik, honnan a folyó hajókáz-
ható, és Pa s s a u i g tart. 

2. a .pass au-a s e hac hi szoronga, 
3. az eff e r d ing i medence, 
4. az o t te n h e i m -1 i n z i szoronga, 
5. a 1 i n z - e r u s i medence, 
6. a g rein - k re m s i szoronga, 
7. a tullni medence, 
8. agreiffenst e in-nussdorfi szoronga, „ 
9. a b é c s i medence, 

io. a dévény-pozsonyi szoronga, 
11. a felső magyar vagy csalóközi medencze, 
12. az esz te r g o _m - v á c z i szoronga, 
13. a nagy magyar medence, 
14. a bazias-orsovai szoronga, . 
15. az oláhországi medence a Duna torkolatáig. 
A Duna hajókázása csak Don a u w ö r t h n él kezd j elentőséget kapni, hol .a München 

és A u g s b u r g b ól, L i p cs é b e és Ha m b u r g b a vezető vasut a folyón átkel és a ke-
reskedelmi gőzhajózás kezdődik. . . 

A gőzhajókkal járt folyam hossza Don a u w ö r t h tő 1 a torkolatokig 346 mértföld . 
De a Duna hajókázhatóságának fontossága k~zép Európába nem érdemesítetett . kellő

leg, mi már abból tünik ki, miszerint a hajóközlekedés azon ponttól, hol a Duna 0 r s o v á
nál a magyar államot elhagyja, sokkal kisebb, mint más jelentéktelenebb folyók végső sza-

"' kaszaiban. ' 
Mialatt a kereskedelem minden üdvét a vasnti hálózat kiterjesztésében Eraélyen át 

Moldva és Oláhországba helyezi, a Duna hatalmas vizi u~ja h{tttérbe szorul, noha k?nn:yü 
bebizonyítani, hogy a vízi ut nagyobb olcsóságánál fogva, még a vasut létezése mellett is, 
nagy fontossággal és elönynyel bir. '' 

Ezen kedvézőtlen viszonyok a folyó alradályaiból eredtek és mostanig csak a politikai 
viszonyok folytán maradtak fenn. · . 

Ennek azonban megszünni kell és valóban meg is fog szünn!, ha a magyar .nem~et 
azon nagy honfiát és állarnférfiut, ki ez ügyet felkarolja, m'inden ercJével támogatm fog.Ja . 

D e s ja i din s a Dunát magyar föl yór.iak nevezi; nem · ok nélkül, mert annak me~téb~~ 
fekvő medencék közt a két magyar a legnagyobb és legtermékenyebb; mert magyar teru
leten leghosszabb folyása; és végre egyik medenczéjében sincsen oly jelentékeny mellék-
folyója, mint a tözsgyökeres magyar Tisza. . , , 

Azért egy nemzet sem érdeklődhetik olyannyira ezen folyó jövőjével és Javitásaval, 
mint a magyar. , 

A Duna eddig nagyobb részben hadi védelmi vonalt és politikai határt képezett csak, 
hanem szükséges, hogy' jövőre ne szolgáljon csupán korlátul és gátul, . hanem ·a,kereskede
lem és. miveltség szabad' közlekedésére válva a nyugotot a kelettel összeköttetesb e hozza. 

Nagy embereink a Duna ezen hivatását már felismerték volt. 
~agy11r Orvosok és Természetvizs~. Munkálatai, 
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A nagy Sz e ch én y i kelet felé mutatott, a Duna szorongájára utalt, és annak járha-
tós ágán fáradozott. · 

Miután azonban az ő. idejé?.en a technika még nem volt annyira kimivelve, mint mai nap és 
mé~. so.k .akadálytól visszariadt, melyet most kön 11yen legyőz, azonkivül a nemzetközi 
politikai v1~zonyok sem voltak kedvezők, Széchenyi nagy tervei kivitelében korlátolva lőn 
és kényszeritve volt óvszerül azon utat létesíteni, mely nevét viseli és örökösíti. 

Széchényi .nyomdo~ait köve.ti a birodalom külügyministere grf. Andrássy Gyula, ki a 
J?.una s~orongáJának h.aJókázhatová tételét felkarolta és mindazon akadályokat elhárítani 
toreke~ik, melyek eddig a munkálatok kivitelét gátolták. · 

K1vánatos, hogy a nemes gróf ezen jótékony igyekezetébe-n a magyar országgyülés és 
a magyar nemzet által pártkülönbség nelkül támogattassék, hogy a szükséges pénz utal
ványozása által a nagy~ierü munkálatok mielőbb megkezdhetők legyenek, és valahára .a 
keresk~delem az alduna~ szorongá~ szabad utat nyerjen és uj lendületet kapjon. 

Mielőtt a Duna haJókázhatóvá tételére tett kisérleteket és tervezeteket elősorulnánk 
azon a~adályokkal kell megismerkednünkJ melyek a folyó ezen szakaszában a hajókázást 
hátrálJák, sőt némely kor megszüntetik és lehetetlenné teszik. 

Ugy mint nagyban minden folyó váltva medencéken es szorosokon folyik keresztül 
a Duna ezen része, mely magában véve számos medencék és szorosok változó sorából áll. 

Ez.eknek alakja azoi;tb3:n nem oly kirivó, hogy azoka~ első tekihtetre felismerni lehetne 
és csakis a természettani viszonyokból lehet reájuk következtetni. 

A szorosok felismerésére szolgálnak a folyó ágyában fennmaradt sziklapadok, a folyó 
mentén levő átellenes magaslatoknak megfelelő és összevágó rétegzete és a mocsári · nyo
mok, melyeket a viz határa hátrahagyott. 

A ~~dencék~ ha nen;i is tá9ulnak olyannyira, hogy azokat világosan felismerni lehetne, 
azáltal tunnek ki, hogy itt a viz al~almat talál) csendesebben folyva, elterülni, és a magá
val h~rdott azon tá,rgyakat lerakm, melyeket gyengült erejénél fogva tovább szállítani 
nem b1r. -

/

. . Ezáltal minden medence ke~deténél szigeteket találunk, melyek közt a folyó, ha a 
viz sebessége nagyon gyengül, kigyózatos kanyarulatokban áthatol. 

Az un~~m~~ ~ttól ~l~áradva a~ utas sovár vágygyal néz a hegyek elé, melyek már 
t~volr.ól gyonyoru alakJaikkal azo.n reménynyel kecsegtetik, hogy festészeti hajlamát kielé-
githeti. Pétervárad, K~rl?witz, . Nándorfehérvár csak oázisok az egyformaság
ban és. nem képeznek tájképi nagyobbszerü tárgyat; de mihelyest a gőzhajó R a mát 
elhag.!Ja és a. J?una kanyarulatán át Bazi ás r a ér, festői látvány tárul az utas szeme előtt, 
~ ::ot~e .~eksz1k az első medence. A Duna, mely itt kiszélesedik és több szigetet képez 
k?rosk?r~.l hegyekkel van szegélyezve. A magyar part hegyei, melyek Ó-M o 1dováná1 
kissé kiszoknek, nem meredékek, a szerb parton levők alacsonyak, de . a háttérben levők, 
a ~e~yeknek előfokán Go 1 u m b á~ s vára fekszik, sziklás oldalaikkal magasan felemelkedve 
a vizi utat egészen elzárni látszanak. 

A medence ~?gmélyebb po~tján a ~ab a K: a y kőszirt emelkedik ki a vízből, csaknem 
a folyam sodra kozepében, mégis valamivel közelebb a bal parthoz közép vízállásnál kiálló 
része körülbelől 8 öl magas. · ' · 

A J?m.1a, mely a kőszirt előtt -még 600 öl széÍességü ágyban elterült, azon helyen, liol 
e 0r0n1n1 falu alatt keletfelé fordul és a hegyeken keresztültör legfölebb 150 ölre össze-
szorul és az ugynevezett K 1 is s urába lép. ' 

Itt. kezdődik t~lajdon~épeú. a. Duna szorongája, mely regényes szépsége által még 
azokra is érdekes, kik a RaJna és Elba szelíd és mivelt vidékeit látták. 

A Duna medre mindjárt a szoros kezdetén szirtes, mit- a viz játéka mutat. Széchenyi 
gőzös i_tt pusztult . el. 

·- '• 

267 

. A folyó mindkét partját hegyek és sziklafalak szegcH yzik, a hegyek oldalai, melyek a 
Dunára lejtenek, helyenként domboruak, más helyeken szaggatottak, meredekek, sőt függő
legesek. Az átellenes hegyfalak néhol ugy megfelelnek egymásnak a két parton, mintha 
csak nemrég váltak volna el. A völgynyilás kanyarulatos és hol tágabb, hol szorosabb, a 
viz tömege tehát majd lassan folydogál, majd habozva és zajongva rohan el a viz ágyában 
keresztülvonuló szirteken. . 

Az egész szorpst következendő szakaszra oszthatju'k: 
1. A go 1 u ro b a cs - a 1 i be y i szoros. 
2. A dr e n k o v a i medence. 
3. A K o z 1 át ó 1 G r e b e ni g 'tartó szoros. 
4. A s v i n i c a-g o 1 u m b i ~a c i . medence. , 
5. A Kazán szoros, mely P la v ige ni c z á n alul kezdődik és 0 g rad i n á i g tart. 
6. Az o r s o v a i medence. , 
7. A vas k a p u i szoros. . 
Go 1 u m b a cs tó l 2300 ölnyire fekszik az Alibeyi szirtes- hely, idáig járnak a hajók 

felülről, ha a vízállás a drenkovai mércén 12 lábbal 0 fölött áll. · 
A dr e rí kova i medence nem tartalmaz folyamrohanatokat, hanem csak erős áramlá-

sok, hullámtorlások és éles hajlások veszélyezteti.k a. hajókázást. . „. 

E szakaszban a környező hegyek egyes festői szik lacsoportot mutatnak ugyan, de leJ,to1 
túlnyomólag erdősek. Dr e n k o v á n á 1 a hegyek kissé befordulnak és a Duna öbölforma 
tágulatban elég szélessé terül el . , . . 
_ A 1ibeytő1, 3000 ölre (Baziastól 5 mértföldre) a Sz te n k a név alatt ismert , köpad 

van, ez körülbelül 400 öl hosszu sziklapad, mely az 500 öl széles Duna medrén á:'tvon':\ 
Rajta a víznek nincsen ugyan nagy -esése és áramlata, de a balpart mellett e.lvonuló viz1 
utnak változatos mélysége csak 3-6'; nagyobb gőzösök tehát ezen a helyen csak akkor 
járhátnak, ha a vízállás az orsovai mércén 3' o. fölött. . . . 

Dr e n k o v á n á 1 a gőzös ·-megál~, hogy Jártas ha JÓ· kalauzt vegyen fel magára. A 
közönséges 5 lábra merülő g.őz~ajók a követke~endő szakaszon ~t le~~~gyobb óvatoss~ggal 
csak akkor mehetnek ha a v1z allása az orsovai mércén 4 láqny1 0 folott. 

Dr e n k o v á n alul a víz ágya . a közeledő meredek és kőszirtes hegye~ által összeszQ
rítatik, ugy hogy a folyó szélessége ~50 ölriél ~80 ölre leszáll. Itt .kezdődik a szoros, mely 
a Gr eb e n, a folyamba kikönyöklő szikláig terJed, ·ezen szakaszt v1zesések és folyamroha-
natok jellemzik , · „ , .. . . 

-s te n k a kőpadától 7 500 ölre fekszik K o z 1 ~ és az eh ?ez kozvetlenu~ csatlakozó D o J k a 
vagy Sz i r i nyák. A két kőpad, mely kovarcos csillámpalaból áll, az egesz ~edren átvonul. 

A K o z 1 á n na k hossza 400 öl, a Do j k á é 250 öl. 
Itt a folyamnak 1200 öl hosszuságra 8 1/ 2 lá1? esése v~n, víz.e tehá~. ~agyon -sebesen 

rohan, a vízi ut igen szabálytalan, a balpartról hirtelen a JObbpartra .szoki,k át, gyakran 
igen sekély és k~skeny. Do j kán á 1 ·sok kiálló szirt van, mely a haJókázast veszélyessé 
teszi. l • 

. Sz i r i n y 'á k o n alul 1600-1800 ölre van az ugynevezett Pi v o 1 i kőszirt, mely a 
drenkovai vízállás 7 lábnyi magassága mellett vagy két lábnyira kiáll a víz színe fölött, 
mellette nagy vizroham van. . 

Pivolin alul 2100 ölre fekszik az Islas, alább 500 ölre a nagy Tachtalia 
mi()' alább 700 ölre a ki s T a ch t a 1 i a. Ezek folytonos és összesen valami 930 öl hosszu, 
sz~tpadok, melyek kemény barnaveres és szarukő-féle (Hornstein) palákkal körny~ze~t 
Quarzporpbyrból állanak és a folyamnak 280 - 500 öl széles medrén egészen átvonu na ' 
cs~k keskeny csatornát hagyva a jobb va:gyis a szerb parton. . 

Az Is 1 a s természetes csatornája alig Szélesebb 20 ölnél, a na gy T a ch t ahá é ~ég 
keskenyebb, A ki s T ach t alia s~irtei é:ren a folra_m köz~pében nyulnak legm~!~sa ra 
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s a medernek minte~}'.' harmadát foglalják el. A Dunának ezen helyen 1000 ölre 8 lábnyi 
esése van, ez és a v1z1 ut tekervényessége bajossá teszik ~ hajókázást és közÖnsé11es O'őzö
sök csak akkor járhatnak, mikor a víz állása 0 r s o v á n ál több mint 5 láb O fölött. 0 

Közv~tlei:iül ezen kőszirtek mögött a jobb parton fekszik a G re be n hegyorra, mely 
a Dunát kis vizálláslrnr 110 ölre szorítja össze, és annál veszélyesebb, miutiín a folyó szo
rulata kiálló kfü;zirtek által átszeletik. A köpadb61 egyes szirtek merednek fel melyek kö-
zül a legnagyobbikat F r a ni o nak nevezik. ' 

A sarkantyu -alakban a folyamba kikönyöklő hegyfok és a mögötte egyszerre tulsá
gosan (800 °) szélesbülö folyamágy, forgatagokat és visszatérő árakat idéz elő, melyek 
különösen az evezö hajókra veszélyesek. 1850-ben a F r a ni o nál l~lte halálát ama három 
amerikai, kik ladikkal akartak a Dunán végig utazni . Ezen vizzuhanásnál a közönsé()'es 
gőzhajók közlekedése megszüntettetik, ha a vízállás Orsován nem áll 6 láb'bal magasabban 
a 0 pont felül. 

Az 1 s l _a s, két Tac h t a 1-i a és G re be n kapcsolatban vann:.ik és minden tekintetben 
összetartoznak, összes hosszuk 2600 öl, melyen keresztül a víznek 18 lábnyi esése van. 

Eze~ szoronga vadregényessége által kitünik, a folyó két partjain emelkedő szikla
falak különböző színezetü rétegei festői ellentétet képeznek a környező lobfa csoportoza
tokkal. Némely ~elyen a rétegek meghajlása, törése és zeg-zug alakja nagyon szépen ész
lelhető és földtam tankönyv rajzára emlékeztet.-

A .grebeni szirt mögött a Duna. nagy szélességben kiterjed és Ponec szerb falu 
előtt a J~llemző lcrako.dásokat sziget alakban t eszi. A hégyck S v i n ic a környékében ismét 
h~travonulnak„és szchdebb ala~ot öltenek, a.. hegyek nyájasabb és gömbölyű idomai buja 
uovényze_ttel fodvék, mely a sziklákat eltakarJa. -

S vin i e a-nál, mely mint az ammoniták lakhelye ismeretes a Duna nagy kanyarula-
tot tesz és kelet felé, azután éjszak-kelet felé fordul. ' 

G re b en alul 1 % mértföldre J u c z nevü veszélyes kőszirt létezik. A 420 öl széles 
foly~mágy körülbelül 330° hosszu kőpad által szeletik átl mely szabálytalan, többnyire 
csekely mélysége által (2-5' a 0 pont alatt), a sok kőszirt és a nagy esés miatt (500 ölre 
7 1~2 '), to~bbá az ezáltal esen?ő vízár miatt (9-11' percenkint) nagyon veszélyes. A göz-

,h~JÓ~ 5' vizállásnál az ?rsovai 0 pont fölött nem járhatnak töbhé. Jucz viztorlaszától Ogra
dmáig tart az alsó K l is s ura. 

P lasi e vi t z á n á 1 a hegyek megint közelebb. vonulnak és az alsó Duna legregénye
sebb és változatos ~szépségii szorongáját, az ugynevezett K az a n t képezik. A mindkét 

, oldalról meredek szikl.~falak által környezett szoros, melyben a Duna ~tlagosan 600, söt 
e9y _h.elyen 51? lábra ossze~zor.~l, me~lepő festői látványt nyujt az utasnak. A.Duna mély
sege itt 60, sőt 180 lábra is novekszik. .A O'őzösök itt miután kiálló sziklák nincsenek 

, ps~k~ly vi~állásnál is baj nélkül járhatnak, r~agas vízállásnál azonban, ha Orsovánál a v~z~ 
. ~eron .a viz 15 lábbal áll- 0 fölött, bajosabb a hajókázás, mert a viz a szorulat előtt és ele
Jén ~aJdnem még égyszer oly magasra dagad, mint. Orsovánál, mi által a. szorulat belsejé- · 
ben igen rohamos áramlat támad. 

_D ~.b o v a vidékén a balparton egy kÍs vö.lgykátlan terül el,. de ezután a hegyek 
megmt osszeszorulnak s összehányt sziklacsoportokban tornyosulnak fel a legábrándosabb 
·alákokat mutatván. ' 

A balpart.on itt l~tezik a pun y i kova i és vet e ra ni barlangok krétaképletü més'z
b;n, , az utóbbik a B is e ab arra nak nevezett római sáncok romjainál van és nevezetes 
dA r ne a u szá~a~o~ védel.~e által 1692-ben, ki 300 emberrel és 5 ágyuval Ali, belgrádi 
basa támadását hö~iesen visszaverte és 45 napi ostromoltatás után szerződésileg ·elvonult. 
A barlang Veteram osztrák tábornau}7t61, ki d'A r ne a u századost kiküldte vette elneve
~ését? és d'Arneau épen ugy járt ~ 'barlanggal; ·mip.t Columbus Amerikáv'al. A veterani-
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ba.rlang 1788-ban másodszor védetett május hó 10-30-ig Stein őrnagy, Moavecz sz4-
zados és Voith tüzér hadnagy által. · 

A Duna jobbpartján a római ut nyomai látszanak, mely a kősziklába beillesztett 
gerendákból állott. 

A balparton gr. Széchenyi utja tünik ki sziklába repesztett boltozataival és örökíti 
a nagy l'I!agyar dicső nevét. 

Mielőtt a szorost elhagyjuk, a bal part sziklafalaiban Traján tábláját találjuk. 
T raj á n az előtte uralkodó császárok béke s politikáját elhagyván, maga állott a legiók 

élére és azokat a harcos Daciaiak meghódítására vezette. Ezen nemzet a barbarok erejével 
és vadságával azon életmegvetést egyesíté, mely a halhatatlanság és lélekvándorlás meg
győződésével van összekötve (Gibbon). De e e b a 1 u s méltó ellensége volt Trajánnak és 
csak akkor esett kétségbe saját és hazája sorsán, midőn a bátorság és politika minden esz
közét felhasználta 'volt. Ezen nevezetes háboru 5 évig tartott, és miután a császár az állam 
minden erejét és forrását korlátlanul felhasználhatta, 'a barbarok legyőzésével végződött. 
(106. Kr. u. Decebalus t.) . 

Traján első hadjáratánál két hidat veretett, egyet Rama (ad no vas vagy novae) és 
U j-P a 1 á. n k a. (Lederata) közt; egyet Go 1 u m b ny e (Faliatis vagy Taliatis) mellett.. J?e 

· katonai szempontból és a trajáni tábla helyéről azt lehet következtetni,. ho~.v. ezen második 
hid Ogradinánál létezett, hol a balpart kitágulása kényelmesebb hadi kifeJlödést enged. 

Kétséget nem szenved, hogy a tábla _ Traján első hadj:irata alatt készítetett, mel't . a 
felirat germanicusnak nevezi és elhallgatj"a a Dacicus címet, mely dicsnevet csak Da.c1a 
elfoglalása után n.dta neki a senatus. Igy a tábla felállítása a 4-dik consulatusra, tehát a 
103 . évre esik Kr. u. ' ' . 

Ogradinától Orsováig a Duna medrében semmi akadály sincsen, a völgy itt kitá-
gul, a hegyek szelídebbek és a faluk és lakhelyek :iagyobb művelődésre mutatnak. .. 

Török-Orsova szigetén alul valami 5000 ölnyire, tehát már az oláh és szerb terulet 
közt fekszik a Vaskapu, törökül Demir kaj i. . . 

Ez egy nagy sz.élességű kőszirt, mely 
1

a Duna medr~n át~.u.~ód~~ és valahaBa~.ka~. h~gy
ség kiágazását és a déli Kárpátokat egyesitette. A kőszirt kul~nbo_ző természetu ko~etből 
áll, csillampala kovarcerekkel, a csillámpala könyebben máhk el, de a kovarcz a v1z ha
tásán ak nagyon ellenáll és a kialló szirtek többnyire ezen anyagból ~llanak. A vas~apu 
szirtjei évezredek óta dai::zolnak a víz rontó hatásának, 'Illely azokon szunte len rág?dik és 
a legördített jégtömegek ált.al azokat elpusztítani törekedik, azért nem lehet csodálm, hogy 
az emberi tevékenység, noha eszközeiben oly gazdag) ott nagy akadályokra talál, ho~ a ter
mé$zet vad er~i nem jutottak célhoz, a hajókázás ez.en helyen annál neh~zebb, m1után a 
folyó ára, mely a mederben maga:san felemelkedő kőszut.~k ál~al feltartóztatik és csak nehe
zen bir áthatolni a szirt csúcsai közt, egyszerre helyenkrnt megmérhetlen .mél~ségbe 
ömlik és a katlanszerüleg kivájt f'olyamá.gyába magasra 'emelt hullámokkal esik, tol?sér
alaku fonyata.gokban kereng és visszafelé fordulni, v~gy a föld mélyébe hatolni tö-
rekedik. . 

Szórul szóra ide igtatjuk Hunfalvi Jáno-s részlet.es és ki.me;í~.ő leirá~át, mely 
mind Wex, mind Passetti adataival tökéletesen megegyezik és log1ka1 osszeálhtása által 
kitűnik. 

A vaskapui köpad két szakaszra oszlik. Felső szakas~ábán az egész Dunán szolgál át 
s egy meglehetősen sima felületű vagy 200 öl hosszu sz1klahátat képez, mely a folyam 
vizének feltorlódását okozza. 

1 

Igen csekély, 1. 2 legfeljebb 5 lábnyi és nagyon szab~lytalan mélységei vannak, ugy 
hogy . olykor merőben lehetetlen rajta hajóval elmenni. . . 

Az alsó, vagy 700 öl hosszu szakaszban a köpadból igen sok egyes szirt nyulakod~k 
ki. Ezek közül legnevezetesebbek:- a Qe·menetnél a Florunok, azontul a nagy .és kis 
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Golu mbácska egyfelől, a Cseripruth és Proi Kameo pedig másfelől, lejebb a Kra
lova-Sztenka a Metteni-K:amen sat. következnek. Alább egy folytonos szirthá~nyulik 
el ferde irányban a part felől; a folyamon le a jobbpart felé az ugynevezett Prigrada 
vagy Brech rada, mely alacsony vizállásnál kiáll, magas vizállásnál pedig zuhata-
got alkot. _ 

A szirt.telepnek a legfelső sziklagáttol kezdve a jobbpart mentén egész a P rigr a
dái g elég egyenletes elosztott esete és majdnem sik fölülete van, kinyuló kötuskók 
nélkül, csakhogy rajta a viz nagyon sekély. A folyammeder baloldalán ellenben a szirt.te
lep felette szabálytalanul van alkotva, nehány mély csatorna barázdálja, igen sok kidombo
rodó szirt és kőtuskó borítja. A folyam vizének legnagyobb tömege a meder baloldalára 
tódul s 10-15 lábnyi sebességgel és sok örvénynyel meg ellenáramlással rohan tova, mig
nem a Prigrada s a balpart felől előrenyuló sziklatömegekközötti csatornán át, mely 60öl 
széles és 158 _láb mély, a szabályosabb mederbe jut. A Vaskapu ezen második szakaszát 
közönséges evezős hajókkal alig lehet megjárni, a gőzösök is csak bajosan járhatják meg, 
mert a vízállás változásaihoz képest, más utat kell követniök, mely a kiálló szirtek miatt 
igen kanyargós. 

A felső szakasz sekélységei miatt az 5 lábra merülő gőzösök csak akkor járhatnak, 
mikor Orsovánál a vízállás legalább 81/ 2 lábnyi 0 felett; azelőtt csak 9' 611 vízálláskor 
merték azon utat megtenni. 

Ámde a Vaskapun való áthajózás ·mindig bajos és veszedelrp.es. A nagy Gol um
bácska és Mett e ni Kamen 3' a kralova Stenka 7' 411 vízállásnál (Orsovánál) kimerül 
a vizböl. De kivált nagy óvatosságot igényel: a Floranok közötfi bemenet, a nagy . Go
lum bácska, Proi Kam en és a Metteni Kamen melletti elhaladás s a nagy öryény 
a Csifuaki Kamennél. 

1854 évi deczemberb_en Pollux gőzös 9' 2", 1858 évben Albrecht gőzös, mely 4 lábr~ 
merül 9' ' 6" vizállás mellett megsérültek, 1862 évi julius 9-én pedig Szilisztria török hadi 
gőzös 81 10'1 vízállás mellett ugy megfeneklett a szirten, hogy többé lerigövé se tétethe
tetJ. A jobb, szerb oldalon a part mentén egy görbe keskeny folyamágy kigyódzik_el, mely 
magas _ vizálláskor ·elég mély viziutat szolgáltat s melyen jelenleg a szerb és török evez_ős 
hajók többnyire 20 -40 ökör által felfelé vontatnak, hogy ekkép a Vaskaput elkerülve Or
sovát elérhessék. 

A folyam ·Sebessége a Vaskapun felől kis vizállásánál 4, magas vízálláskor 8 láb s a 
dagadozó viz &. szirttelep felső részén rohanó _sebességgel folyik le; ez az oka, hogy közvet
lenül a vaskapu előtt a viz nem dagad fel oly magasal,l, mint Orsovánál és mindjárt a 
Vaskapun alul. . 

U gy találták, hogy ha Orsovánál a vizállás .+ 17 lábnyi, akkor a Vaskapu előtt csak 
+ 11' 711 s mindjárt a Vaskapun alul megint + 17' 1" Minthogy tehát a Vaskapun felül 
és alul a víz egyenlőtlenül dagad, azért esete is a különböző vízálláshoz képest változi~. 
A viz esete t. i. a bal parti oldalon a legmagasabb sziklaháttól le a P ri gondán alú
·lig 1300 ölnyi hosszu darabon legkisebb vízálláskor l.P' f)''; 17 lábnyi vízálláskor pedig 
csak 11'. · 

Továbbá az eset a szirttelep hosszában nagyon egyenlőtlenül van elosztva, a felső 
darabon valami 2311

, a középsőn 18", s az alsón 10" 100 ölenkint, legkisebb vízálláskor, 
tehát midőn a viz esete legnagyobb, a folyam sodrának sebessége a leg!llélyebb csatornában , 
-9-15 lábat tesz, középszerii azaz 0-pont feletti 6 lábnyi vizálláskor ezen sebessége kisebb, 
9-10', nagy vízálláskor ismét nagyobb. , 

A leírt. aldunai szirtes szakaszok még most is nagy okadályul szolgálnak a gőzhajő
zásnak. 

1844 -- 1854 ig egy-egy évben egyre másra a hajóz.ási időszak alatt nagyöbb gőzösök a 
·Kozlá.n és Dojka mellett 5·7, az Izlas, Tachtalia és Jucz mellett 13·3, a Greben 
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_mellett 22·7, a Vaskapun át 81·1; 1855-1862-ig pedig a Stenkan át 3·1, a Kozlanon 
és Dojkán át 31·0, az Isláson, Tachta~ián át és Jucz mellett 60·9 ·a Greben mellett 
87·8 a Vaskapun át 151·0 napon nem Járhattak.- ~ 

- Az 1843. októbertől 1853. sept. végeig Orsovánál tapasztalt vizállásokból kit~tszik, 
hogy ott a vízállás egyre-másra évenkint 44 napig 4-6 láb 0 fölött, de némely évben csak 
30, másokban 60-70 napig, egyre másra pedig minden évben 155 napig, de némely évbe~ 
190-ll9 napig is kisebb mint 91/ 2 láb 0 fel"ett. T'ehát a rendes gőzhajózás a vaskapun 
egyre-másra: évenkint 151-155 napig fél?esza_kad. Igen. keveset m~rülö ki~ haj~~~al és 
gőzösökkel igyekeznek a közlekedést csekely v1zálláskor is fentartam, de a tobbszoros fel
és lerakodás sok időbe és költségbe kerül. 

Korizmics igen kedvezőnek látszó egybeállítása szerint 1848-tól 1858-ig az egyes 
évek hajózási időszakát egybevevén, a 2955 összes hajózási napon: 

Szekérutra szorult. a közlekedés 29 nap 
Dereglyére 290 „ 
Kis gőzösökre . . . . . . . 355 „ 
21/z-3 lábra merülő hajók járhattak 797 „ 
Nagy gőzösök járhattak . 1484 „ 

Tehát ez egybeállítás szerint a hajózá~i idősz~knak körülbelül .~s~k felébeq mehetnek 
nagy gőzösök. Pedig kívánatos, hogy mmden felbeszakadás nélkul Járhassanak. A Vas-
kaputól a Duna torkolatáig semmi akadály sincsen többé. - . „ , • . 

Turnu-Severin uj telep, mely a gőzhajózás óta keletkezett, ~yo;s feJlodes.nek mdul. é_s 
szép várossá alakulni ígérkezik. A nemzeti kertben vannak a kiterJedt ~óm~1 ~ár_ romJa_1, 
melyek S e -v e r u s császárnak tulajdonítatnak, és melytől a város nevét kolcso~ozte. „ 

A hid, melyet Traján második hadjárata alkalmával építe.tt, délre fekszik ezen erod
től; építése 103. év elején kezdetett meg és 104-b~~ a ~omUJOk má: átkeltek .az?n. - ~ 
hidből megvan a két parton a hidfö s ez magasan k1latsz1k, 1~58, évi téle~ a v1~ 1pen _ala 
csony lévén (1' 411 az orsovai O alatt), kilátszottak ~z os.zlopok_ is, a balpartiak .1 /2 '. á JO'bb 
partiak egészen 5 lábnyira s De u s te r dunagőzhaJózási mérnök .azo~at ~~~t~m~ag felvette. 
Oszlop van 20, a melyekből 4-et zátony borít. Az egyik és másik h1~fö kozti tav, tehát a 
hid hossza 596 öl. Oly szerencsés helyen volt építve, hogy az ott kiszélesedett Dunában 
semmi tetemes mélység sincs. Hoszvonala nem áll függélyesen a pa.rt~kon, hanem vagy 
7 5 foknyi szöget képez. Építve volt téglából, kit.öltve zúzkövekkel s k1vul be~onva farag?tt 
kővel A két hídfőnél meglevő sik, melyen az ívek nyugodtak, ugyanazon szirtben fek~~ik, 
miké~t ezt Deuster ur meghatározta és másodszor azon síkok i~agassága. megegyezi ~ 
szerb parton levő Kost o 1 helység alsíkjának magasságával,_ t. 1. 20 bécsi l~,? az orsovai 
mérce 0 pontja fölött.* -

Traján békés utódja Had r i a n, kinek els~ ~or?1án:yzási rendszabálya a keleten tett 
hodítások megszüntéséből állott, a Turnu-Severmi hidat is lerontatta, neh~gy azt a barbar 
népek betörésre használhassák. · . _ , 

Midőn a római nemzet a szomszédos habár népekbetörésetől tartam kezdett, megmutatta 
önb1· zalmatlanságát mely hanyatlásának előjele volt. 

' · k l "öttek A császárság, militarismus praetorianus uralom gyászos hatás~i csa as~and J 
1 

t 
érvényre de később mint a hózuhatag növekedve, romok alá temettek a na~~ biro a ma · 

A r~maiak a· vaskapui akadályok elkerülésére nagyszerii munkál~tok k1VItel~e~ fog· 
tak melyek azonban miután soha sem javítattak, vagy talán be sem feJeztettek, ere m nyre 

' ' . nem vezettek. · 

• Szabó József: ~gy Contiueutalis emelkedés- és stilyedésról. 
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Ha. a szerboldali Duna partot ott., hol a bal parton a magyar állam Oláhországgal határos, 
közelebb vizsgáljuK:, azt tapasztaljuk, hogy a szerb hegyekről a Dunába szolgál<) hegyi 
patakok % német mértföld kiterjedésben a magukkal hordott törmeléket ler~kták és a 
Duna szélesbülő ágyában előföldet (Vorland) alkottak. 

Ezen lerakmány Wetscherova falu ' átellenében beszakadó hegyi patak torkolatánál 
és közvetlenül a vaskapu alatt fekvő S i p szerb falunál szök~k a Dunába. 

A rómaiak, kik a vizépitészeti technikában nem rendelkeztek annnyi eszközzel mint 
mi, és vizben repesztéseket tenni képesek nem voltak, a vaskaput elkerülni igyekeztek és 
azon gondolatra vergődtek, hogy ezen elöföldet hosszu és lehetőleg egyenes csatornával 
átszelik és a vaskapu szirtei fölött torlaf>ztott vizet, azon alul az alsó vizbe vezetik és igy a 
torlaszi esést (Staugefalle) nagyobb hosszuságra elosztják. · 

Miután azonban attol tartani lehetett, hogy azon hegyi patakok, melyek nyáiron nagyon 
kevés vízzel ellátvák, de esőzések alkalmával és tavaszi hóolvadásnál kiáradnak, a maguk
kal hordott földtörmelékkel az ásott bajókázási csatornát betemetik, a római építész arra 
fordítá gondját~ hogy a meredek partu völgyek torkolatait bizonyos magasságig elzárja és 
igy a törmelékeket a völgyekben viszatartóztassa. 

Más részt, hogy a hegyi vizek folyásukban ne gátoltassanak és a magas elzáró falak 
fölött át ne essenek, ezen patakoknak külön felfelé irányzott folyóágy jelöltetett ki és ezen 
célra a patak és hajókázható csatorna közt egy éjszak felé lejtő szárnytó alakítatott. 

Kétséget nem szenved, hÓgy ezen védmüvek valóban felállítattak és mindig a jobb
parti, legjobb~n kiszökő hegyfalhoz kötettek, miröl a hely színén könnyen meg lehet győ
ző.dni. Hasonlóképen bizonyos, hogy ezen védmüveknél részint terméskő mészvakolattal, 

- részint föld- és kőtöltések használt attak. 
. Csak ezen védmunkák után, melyek a csatornát ~ltemetés ellen megóvták lehetett 

ennek építéséhez fogni. Ma is tisztán kivehetni a csatorna irányát, melyet az ásásnál 
kihányt föld , mely helyenkint 20' láb maga'> töltésekben emelkedik, mutat. 

Azonban az ~lzáró töltések, melyek tervezetüknél elég magasak voltak, 1000 éven át 
még sem bírták a mellékvölgyekből kirohanó omladékot visszatartóztatni és a viz, mely 
mnrn..yával és homokkal betöltött ágyában nem találta kellő lefolyását, végre utat tört 
magának a magas gáton keresztül. is, mi a kijavítás hiánya miatt tökéletes elpusztításra 
vezetett. Ezt Si p falu közelében levö falromok világosan mutatják. 

. A völgyeket elzáró védmüvek áttörése után a viz· árja nem csak akadálytalanul omol
hatott a csatorna ágyába és azt eliszapolhatta, hanem annak betöltése után még a második 
_partot is megtámadhatta és szétrombolbatta, mint ez Si p falunál az eset. 

Ha ezen nagyszerü munkálatot, ezen esés roµijait jelen alakjukban tekintjük, azok 
most inkább egy kíkötö viztartójához, mint hajózható csatornához hasonlítanak, miért is 
több oldalról kételyek hozattak fel. Azonban nagyon közel fekszik hogy a rómaiak ezen 
.helyet választották hajókázható csatornának, miután a technikai tudományok jelen kifej
lqdése mellett is, a Vaskapu -környékében nem találni kedvezőbb pontot, hol a nagy esés 
arányos hosszusága kiterjeszthető volna, és hol a munka, mely szárazföldön folyhat, oly 
könnyen, semmiféle vizáradástól nem gátolva, folytonosan, minden időszakban és különféle 

· vízállás mellett is, teljesíthető lenne. · 
Miután Nagy Som a m. k. Duna folyammérnök a szabályozási munkálatokról ki

_ merítően szóllott, csak az eszközöket említjük ·fel, melyek az akadályok elhárítására és a 
hajókázás előmozdítására ajánltattak. 

1. Az akadályok távolítása repesztés által. 
Ezen rendszer teljesítésére 1854-ben Mensburger mérnök küldetett. ki egy árkász 

századdal1 ki azonban csak kisebbszerü repesztéseket tétetett. 

. ,. 

•, 

. -
Ezen módszer a legegyszerübbnek _látszik és _legegyenesebbnek a cél elérésére t. i., 

hogy a hajókázás eléggé tág és mély ~ízi utat nyerjen: kivitele azonban megfontolást és 
nagy óvatosságot kíván, mert miután a Dunán keresztül V?nuló kőszirtek eszközlik a viz 
helyi foltorl ását, az akadály elhárítása után a viz ezen helyen _apadi:ii fog, miáltal a fellebb 
fekvő kőszirt.ek a felület.re jönni fognak. _A vas_kapu alsó kőszirt-gátnak eltávolítása 
után, a felebb fekvő-lesz az akadály és ennek eltávolítása után talán más sziklaszirt fog 
területre jutni és ha ez nem is az eset, legalább a Kazán kőpadai válandnak veszélye-

-sebbekké. Azonkívül a viz minden _erejével a kirepesztett csatornába fog ömölni és az által 
a hajókázást felfelé veszelyessé, némelykor talán lehetetlenné· tenné. 

A repesztések nem is ajánltattak arra, hogy a sziklapadon egy tökéletes csatorna 
készítessék, hanem csak arrra hogy azon kiálló s~irtek, melyek a hajókázást veszélyezt~tik 
és annak utjában állanak, ~ltávolítassanak : 

2. Hajókázható csatorn·a zsiliprentlszerrel. 
Ezen módszert V ás ár h e 1 yi Pá 1 ajánlotta. Az akkor kiszámított költségek cse~él yek ... 

voltak a nyerendő előnyökhöz mérve, de jelenleg a követk~zendő .okokból már ki nem 
vihetők. Eltekintve az árak változásától ~ gőzhajók menetei az akkoriakhoz mérve nagyon 
változtak és a tervezett csatorna a következendő hátrányokkal volna összekötve: 

a) A csatorna eliszapolásnak volna kitéve, különösen vízár alkalm~~al, j égm~netnél 
(zajlásrrál) pedig, melynek magassága előre meg sem határozható, a zs1hpek és azoknak 
gépezete veszélyeztetve volnának. . . 

b) Miután az elzárt zsilipeken csak egyetlen egy hajó mehet ker~sztül, és .~rre a zsili
pek nagy mérete miatt legalább egy fél óra szükséges, egy 8-10 haJóv,al meno Y?~tató, a 
mint azok most a Dunán járnak 4--5 órát igényelne átmenetelre. Ez nemcsak a haJóká.zást 
akadályozná, hanem a hajók számát is korlá.tolná, melyek naponta át~eh;tne~: Azon eset
ben pedig, ha a csatorna eliszapolva vagy a_gépezet elrontva van és k1Jav1tást igényelne, a 
hajókázásnak szünetelnie kellene. . 

. Ez nem egyeztethető meg a közlekedés jelen kifej~ődésével, min~ az má~_ I?,ost is mu~~t- ' 
kozik és napról.napra fokozódik. A közlekedés egy mmdenkor és mrnden korulmény kozt 
használható viziutat követel. . 

3. Az ujabb időben felkaroJt ~ndszer, melyet Passetti, Wex, Nobilin.g ajárilának 
egy nyitott csat 0 r n á b ól áll, mely az akadályokat elk~rüli és oly hossz~ságra tervez- . 
tetik, hogy az akadálynál'1évő nagy esés, nagyobb_ hossza elo .szt·atik ... 

Ezen rendszer szerint négy -külön tervezet dolgoztatott ki. Kettö a Duna koze.Péb~n 
indítványozza a vizi utat, mely a vaskapu kőpadában repesztett csatorna ál~al ny1ttat~k · 
meg, közülök az egyik a csatornát ~osszabbító és az esést elo~ztó kőgátot felfelé, a másik 
lefelé vezeti. A csatorna szélessége 40 ölre, mélysége a felső végén 7 láb~al.,,- alsó végén 
6 lábbal terveztetett az orsovai mérce 0 pontja alatt. - . 

Ezen két tervezet, mint nagyon költséges elvettetett és csak a két csatorna a bal (óláh) 
és jobb (szerb) parton esnék ké!dés alá. - . . · 

Az oláhparti csatorna 1700 öl hosszu, hozzá szükséges 16,000 köböl Kőgát és .33,000 
köböl rep'esztés 2,4 70,000 frt. költséggel. . - ·, 

· A szerbparti csatorna 1470 öl hosszu, ehhez szükséges 9200 köböl kőgát és 22,800 
köböl repesztés 1,800,000 frt költséggel. ; , 

Az utóbbi mindenesetre elsőbbséget érdemel nemcsak azért, mert kevesebb nehezséggel 
jár készítése mely a szerb .kormány hozz~járulása által megkevesbítetnék, ?anem a~é~t 
is, mert a h~jókázási von'al (a csatorna iránya) nem esik össze a vizsodrának irányáva s 
nincsen annyira az ' árnak és jégzajlásnak kitéve. 

Egyuttal azon csatornák költségvetése is .készítetett, melyek a fennemlített veszélyes 
helyek elkerülésével szükségesek: 

35 
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Jutznál 330 öl hosszu csat0rna 400,000 frt. költséggel 
Grebennél . 240 „ „ „ 650,000 „ „ 
Tachtaliánál . 500 „ „ ,, 600,000 „ „ 
Iz1asnál . . 430 „ „ n 550,000 „ „ 
Dojke . . 350 „ „ „ 300,000 „ „ 
Kozla . 400 „ „ „ 200,000 „ „ 
Ste~ka. . 400 „ „ „ 200,000 „ „ 

összesen 2,900,000 frt. költséggel 

Ezen költségvetések azon eredmények után s~ámítattak ki, melyek 1855 évben az 
osztrákországi forgatagnál (Wirbel u. Strudel) nyerettek. Az. ottani munkálatok bebizo
nyították, hogy lehetséges kőszirteken keresztül utat nyitni, de számba kell venni, hogy 
nob.a a technika a munkálatok kivitelében könnyebbséget nyert, a mi az árakat lejebb 
szállítja, a munkabér azonban azóta 'tetemesen magasabbra szált. 

A vaskapu akadályainak elhárítása azonban még nem elégíti ki a kereskedelem szük
ségleteit. Magyaror.szág még nem elégedhetik meg azzal, hogy utasai és áruczikkei Oláh
országba szállíthatók, neki közvetlen a világ kereskedelmével kell összeköttetésbe lépni, 
mire a vizi ut, mely minden más közlék közt legolcsóbb, a legjobb alkalmat nyujtja. Ez 
egy tétel, mely a magyar gabonakereskedésre nagyon fontos és melyet szem előtt tar
tani kell. 

Magyarország szerepe az európai nemzetek közt az, hogy a népek szükségleteit élelmi 
szerekben kielégítse. Helyzete Európa közepében, termékenysége, terményeinek változatos
sága, nyájai, gabonája és bora minöség és mennyiség szerint, hivatva vannak és érdemesek, 
hogy a világ piacán szerpeljenek. · 

Magy~rország földmi.ves osztálya pedig nem oly tev~ketlen mint azt állítani szokják. 
A magyar JÓ munkás, ha sikert reménylhet, és más nemzetekkel összehasonlítva nem meg
vetendő szorg~lmában és különösen a munka megmarkolásában. Nagy elöny, hogy nálunk 
az asszonyok is dolgoznak, mi a külföldiek előtt feltünik, és mi által sok kéz van nyerve. 
Azon viszonyok, melyek a magyar népet igában tartották, a jobbágy munka, mely a föl
desur javára csak ímmel-ámmal teljesítetett, befolyást gyakoroltak ugyf;ln a magyar föld- · 
míves szorgalmára, de a ki nagyobb magyar gazdaságnál működött, vagy mint mérnök 
különféle nemzetiségekböl munkásokat alkalmazott, azt tapasztalta, hogy a magyar mun-
kás a legjobbak közé tartozik és ha kell, ember a gáton. . . 

A magyar termelés, mely már is tetemesen növekedett, fokozatosan gyarapodni fog. A 
nép, ha szorgalmának gyü~ölcsét érezni és élvezni fogja, biszonyosan kettöztetett iparko
dással fog munkához látni. 

Hanem a.váskapuiszoronga felszabadításának kérdését, csakhamar azon óhaj fogja követn-i, 
hogy a dunai torkolatok .rendeztessenek és járhatóvá tétessenek. A magyar nemzet keres
delmére és egész jövőjére életkérdés, hogy a Duna Pozsonytól egész a fekete tengerig egy-
formán hajókázható legyen. . _ 

- A Duna torkolatoknál nagyszerű munkálatok történtek ugyan, de miután azok az 
alapelvben tévedtek, csak ideiglenesen és kis idöre ~nyhítet~ék a bajt és korántsem hárí
tották el az akadályokat, melyek a kereskedelmet sujtják. · . · 
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E) A természett.ani szakosztályban_ tartott értekezés. 

Rezgési mozgások összetételére szolgáló készülék (Vibrograph), 
melynek segítségével a keresztrezgésben levő ruganyos. vesszők pontjai ált~l me~fotott utakat, vagyis 
, az ugynevezett Lissajous-féle idomokat pontosan leirhatm. 

Elöadta JEDLIK ÁNYOS egyetemi tanár Pesten. 

Ismeretes dolog, hogy ha a W h e a t s t o ?-!éle Kaleidophon-nak valamelyik acél vesszője 
nyugvási állásából el hajlítva magára hagyatik, az rugalmasságá~.ál fogva keresztrez~é~e~et 
tesz és midőn a vessző keresztmetszete négyszög vagy egyenkozény alaku, az ·elliaJhtás 
iránya pedig a vessző oldallapjaival körülbelöl. 450.ny~ szögletet képe~, akkor a vessző 

-végére erősített fényes gömb az általa megfutott igen csmos és .szabá1yos idomu ut~~ látha
tóvá teszi. Az is ismeretes, hogy a rezgö vess~ő fényes gömbJe ál~al sz~~ elő tuntetett 
L is s aj o u s-féle idom azon viszony szerint kü~önböző, mely a rezg~ vesszo két egymással 
érintkező oldalln.pjainak szélessége között létezik. „ • • •• 

Ezen rezgési idomok keletkezésének tanulmányozása végett K o n ~ g R u ~ o lf párisi. 
művész egy készüléket szerkesztett,* melyben a füg_gélyes állásu vesszőve~ e&yideJ':1;1~~ ~ét 
egymásra merőleges irányu s tetszés szerinti tart.amu rezgő moz~á~ me~hamkail:g koz~lr:~ 
vén annak ·fényes gömbje a két rezgő. mozgás tartama kozti viszonyna meg e.~ ~ 
L i ~s aj o u s-féle idomot fogná előtüntetni, ha t. i. a két rezgő mo.~g~snak tart,a~~ kozti 

· viszon észlelés alatt változatlan maradna. Mivel azonban ezen K o n 1 g~f~le ~es~ulékb~n 
azon lét kerék, melyeknek fordulati idejétöl függ a két re:g:ő mozg~~ tart1a~~Í' JUtat~.Y~:sf! kedveért egymást nem fogak hanem csak surlódás által haJtJa, elkerulhet enukmkegfiord nl t! 

• ' • .e 1 t 1 rad s így a kere e or u a i hogy egyik kerék a másiktól valamennyire 10 Y onosan e ma ' ' -.k E k fi 1 
ideie valamint az attól függő rezgések tartami viszonya is szüntelen változi :.

1 
nne , 

0 ,Y: 
J ' • 1 h t é két egymásra mero eges rezgesi 

tán az igy szerkesztett készülékkel nem igen e e s .ges . fél · d t tetszésszerinti 
mozgás bizonyos tartami viszonyának megfelelő LissaJOUS- e i 0~0 á ' h'á . 
ideiotartó szemlélés tárgyavá tenni. Ide járul még a készülék ~.zon saJákts gos.c l ilö~~adoi~ 

0 • • k · á k éldául 3 · 4 v1szonyna megie e i hogy azt bizonyos rezgési tart-amo viszony na , P · , . 
létrehozására biztosan nem, hanem csak találgatva lehét beálhtam. · á 

A Li s s aj o u s-féle idomók keletkezésének tanulmányozása végett érdemesne~ t:rt ~ 
a K ön i g-féle készülék imént említett hiányait aképen mellőzni, hogy az egymás ~~a t 
surlódás által hajtó kerekek helyett olyféle fogaskeréket alkalmaztam, melyekkbenkphr~n át 

· · k Iá k 1 1 1 2 2. 3 3 · 4 4 · 5 5 · 6 de eze ne aszn a-
következő fordulati viszonyo va na : : ' : ' · ' · ' · ' é. · t t mók viszonyainak 
tával továbbá azt tapasztalám, hogy általuk a 3: 4, 4 : 5, t: 6 fezlgt si ~r: voltak láthatók· 
megfelelendő idomok egyszerre ~gésze:i nem, ~anem csa r sz e e~a· n másik fele még 
mig valamelyik viszonynak megfelelő idom első fele mutatkozott, a ig ha ó .E · k 

- 1 · „ I ő .e l már nem volt lát at . zen cson a nem hozatott létre s mikora az e öt unt, az e s ie e k k „ • d . ·dő 
idomok képződésé~ek oka abban rejlett, ho~y az alkalmaz;tt fog~!t~Z~em: a:0:4~

0I:~, ~: 6 
alatt, meddig a szembe történt be?yomás erzete fenmara , nem g 
viszonyoknak megfelelő fordulataikat. „ , könn ü szerrel 

A kerekeknek kellö forgási sebessége a használt készuléknél nem levén é /i .. bb 
eszközölhető, a L is s aj o u s-féle idomok keletkez,é~i ~ód~ána~ szemlé~.hetés ~~ec a s~:I;ett: 
nek láttam a 'szóban levő készüléket akép módositam, m1szermt rezgo vessz ~ 

' . ' 'k w· . 1865" , . ká'ának 123-ik lapján. * Dr. Fr. Jos. Pisko „Neuere Apparate der Akqst1 · ien, · cimu mun ~ . 35* 
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hogy fényes gömbjével az említett idomokat láthatóan mutassa, azokat a vessző alsó végére 
alkalmazott irónnal az alája helyzett papírra tetszés szerint. lassított forgatás mellett irja 
le, s maradandólag szemlélhetővé tegye. ' -

Minthogy a L is s aj o u s-féle rezgési idomok különfélesége nemcsak az egymással 
találkozó rezgések tartamának egymáshoú viszonya szerint, hanem a szerint is változik, . 
mint a találkozó rezgések kitérési távai különbözök, vagy különböző rezgési változataikban 
találkoznak egymással: ugy véltem még a K ön i g-féle készüléket módosítandónak, hogy 
a rezgési tartamok ezen 1: 1, 1 : 2, 2: 3, 3: 4, 4: 5, 5: 6 hat viszonyána.k megfelelő idomok 
közül mindegyik egyenlő vagy különböző rezgési távok s ugyanazon vagy tetszés szerint 
különböző változatok találkozása mellett szabatosan leirathassék. 

A felsorolt kívánalmak szemelőtttartása mellett módosított készülék lényeges szerke
zete a következő : 

ab (I. tábla) a rezgésbe hozzandó vessző, mely C a r da n u s-féle módszer szerint ugy 
van bt' fogl,alva, hogy e pontja körül minden oldalvásti irányban mozgékony lévén, az alsó 
végére alkalmazott s d sulylyal terhelt irónjával e fekmentes lapra helyzet papíron a 
kívánt idomot kellő szabatossággal leírhassa. ab ve.sszőnek b pontjával fekmentes síkban 
levö, s egymásközt derékszöget képző j és g vesszök egyik vége dió-féle szerkezet által 
van mozgékonyan összefoglalva, másik vége pedig mindegyikének egy karikába végződik; 
f vesszőnek h karikája i tengelyre központkivülileg erősített k korongra, g vessző 
karikája pedig l tengelyre szintén központkivülileg erősített, s az előbbivel mindenben 
megegyező korongra van dugva, a jelen rajzban azonban a g vessző karikája, s azon köz
pontkivüli korong, melyre dugva van, nem látható, mintpogy l tengelynek m csigája ált~l 
el vannak födve. - Midőn az i és l tengelyek központkivüli korongjai jobbra fél fordulatot 
tesznek, akkor az ab vessző irónjána\ alsó vége a vesszők mellett látható nyilak irányában, 
a másik fél fordulat alatt pedig ellenk{lző irányban az illető korongok központkivüliségök
kel aránylagos távra fog kitérni, vagyis a két rezgési mozgás összetételéből eredő utat 
fogja leírni. - A végett, hogy az i és l tengelyekre erősített központkivüli korongok együtt 
forgásba hozattassanak, ezen tengelyek másik vége kripidomu s fogaikkalegymásbakapasz
kodó n és o kerekekkel van ellátva. Magától értetik, hogy a rezgési tartamok fennemlített 
viszonyai,nak valamelyike szerint kívánt mozgás eszközlése végett oly kerekek alkalmazan: 
dók, melyek fogszámai egymáshoz ugyanazon viszonyban állanak. - A fogas kerekek 
által közlekedésben levő .i és l tengelyek a rájok erősített központkivüli korpngokkal együtt 
az által hozatnak forgásba, .hogy l tengelynek m. csigája körülbelöl négyszer nagyobb -
átmerőjű p hajtókerékkel egy végnélküli q zsineg által van összefoglalva, minek következ
tében p kerék forgatásával i és l tengelyek is központki vüli korongjaikkal együtt a kitüzött · 
rezgési tartamok viszonyához megkívántató sebe·sségü forgásba jönnek s ab vesszőt ugyan 
azon idö alatt két egymásra merőleges irányu rezgő mozgásba hozzák . . 

A L is s aj o u s-féle idomok azoTicmódosításának eszközlésére, mely a rezgések külön
böző változatokbani találkozásából ered, k központkivüli korong mögött i tengely körül 
fordítható, s állító csavarral megerősíthető r körlap szolgál, mely nyolcz egyenlő, egy rez
gésnek ugyan annyi változatát képviselő részre van felosztva. Ha ezen körlap i tengely 
körül ugy fordítatik, hogy valamelyik változati rovata az s oszlopocska fölébe helyzett t 
mutató alá jusson, s azon helyzetében u csavar által megerösítetik, az l t engelyen létez_ö 
~özpontkivüli korong zerussal jelelt pontja pedig mindegyik beállítás közben a v oszlo
pocska fölött létező x mutató alatt tartatik, akkor p hajtókerék fordítás.ával a rezgési tar.
tamok visszonyának megfelelő idom a találkozó különféle rezgési változatok szerint módo
sítva hozatik létre, miként II-ik táblán az 1 : 1, 1: 2, 2: 3, 5: 6 vis~onyok által jelelt "fek- J 

mentes rovatokban a 0°, 45°, 90°, 1350, 1800, 22.50, 2700, 3150, 3600 változatókkal talál
kozó rezgések által leírt idomokból láthatni. 

Ezen idomok :figyelm~s szemléléséből kitünik : 
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lUDOMkNYG:i AKADBclA 

KÖNYV1ÁRA 
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1 
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.1. Hogy a két egymásra merőleges irányu rezgések falálkozásábÓl 0 és 90.0 változatok 
határai között nyerhető idomok a kezdeti idomtól folytonosan mindinkább eltérők a 900 és 
180° változatok határai között pedig megfordított rendben a kezdeti idomhoz fol~tono~an 
közelednek. A 180° és 360° változatok határai között nyerhető idomok csak megfordított 

' 

·állásukra nézve különböznek a 0 és 180°-nyi válto:z;atok határai között leirt idomoktól. 
A változatok negyedik negyedének határai ~özé esö idomok pedig a · harmadik negyedbe 
esö idomoktól, épen ugy különböznek, mint a 0 és 90° köztiek a 90° és 1800 köztiektöl. 

2. Láthatni, hány függélyes és hány fekmentes irányu rezgések eredménye a szem
ügyébe vett idom; mert mindegyik idomban a fölül vagy alól láthatódomborodások száma 
ugyanaz a fekmentes .irányu r ezgések számával; az idom jobb- vagy baloldalán létez_ö dom
borodások száma pedig megegyez a függélyesirányu r ezgések számával. Azon idomokban, 
melyek nem állanak egy folytono.s magába visszatérő görbe vonalból, mindegyik vonal vég 
egy rezgési számot, mindegyik domborodás pedig két rezgési számot képvisel; mert azok
ban azon idő lefolyása alatt, míg az irón mozgásának kezdőpontjába visszatér, mindegyik 
do.mborodást kétszer futja meg. · 

F) A r é g é s z e ti s z a kosz t á 1 y b a n tartott ért e k ezé s e k. 

Beregmegyei őskori t~lepek. 
LEHOTZKY TIVADAR-tó!. 

Felső-Magyarország éjszak-keleti szélén, a Tisza és Galícia közt elnyuló Ber eg vár- · 
megy e területén számtalan ős~ori telepek maradványai s azokon kö- ~s bron_zkori mtive.k 
találtatván: szabadjon ez alkalommal egy általam közelebb eszközölt ily kutatásról rövi
den értekeznem. 

Munk á est ól kelet felé egy óra járásnyira az itt kezdődő dél-nyugati síkságból hab
szerüleg emelkedő előhegyek lejtőin fekszik K u e sav a nevü, most német lakosoktól lakot~ 
faiu, melynek keleti határán a most nevezett helység s az attól egy félórányira fekvő 
Hosszu-hát nevü hegy közötti utnak mintegy közepe táján egy éjszak és dél fe.lé gyönyörü ·' 
és messze kilátást engedő csekély fensik-alaku nyúlványon két halom emelkedik, melyet .a 
környékbeli, főleg a közvetlen szomszéd sztánfalvi orosz lakosok Halaman- vagy Homulki
nak neveznek . .... Rég vágytam e két halmot felásatni és pedig annálinkább, mert a Ku
csavától éjszak felé szintén e fensíkon fekvő Kustánfalvának vezető ut mentében, sőt magá
pan e falu kerteiben, számos ily kupalaku s kitünö magasságu halom emelkedik, mik a 
szomszéd kucsavai halmokkal szoros összefüggésben egy láncolatban vannak ... 

Juliu.s 20-án szakítottam tehát annyi időt bokros foglalkozásaim közepette magamnak, 
hogy a két elöl említett kucsavai halmot felásassam, mi végből hajnalban több napszámos
sal a helyszínére kirándultam s a terjedelmes halmot elborító csalitban elhelyezkedtem. 

A nyúlvány órmán áll a két halom 140 lépésnyi távolságban egymás.tól. A.z alacso
nyabb s behorpasztott, mintegy öt láb magas és 20 ölnyi körterjedelmü, m1g ~eteJe 12 láb 
átmérőjü. Ehez állítván a munkásokat, keletről nyugat felé kezdék 3' .széles váJnát a domb 
közepe felé ásatni; s ime, amint a halom felső szinéhez értünk, a váj na szélén ver~s, égetett 
agyag és üszökké vált fakarók és cölepek tüntek elö

1 
miket közelebbről me~v1zsgálván, 

meggyőzőqtem arról, hogy e halmo~ hajdan épület állott, még pedig az öskon mo?.or sz~
rint, gömbölyü alakban emelve. Ennek folytán nem késtem azonnal a halom feluleté~·öl 

· · leszedetni a földet, ~ogy a ház volt alakjáról annál világosabb képet s~erezhessek i ammt 
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é~nek folytán annak egy részéről a bokrokat kivágaÜam s a majdnem egy lábnyi televény
foldet lehordattam, égetett agyagra és hamurétegre akadtam, melyben különféle vastagságu 
üszkök heve:tek. Majd mély~_bbre.~at?lván, ismét veresre égetett~ ·porló agyagdarabokrá 
akadtam, n;iikben me!?szenesult UJJnyi vastagsága sövényszerün font ágakat és galyakat 
találtam, mikre eredetileg az agyag borítva volt; a haiom felij.letén környüskörül hevertek 
ily fonadékos égvények, mig a kör szélén, a földbe 11/ 2 lábnyira berakott 5-6" széles ~öle
pek üszkei és szénült, félig elhamvadt ily maradványok fordultak elő. Ez észlelet folytán 
kétségtelenül ~eggy~ződtem arról: hogy e halmon egykor 10 láb átméretü, .köralaku ház 
állott, még pedig paticsszerüen akkép emelve, hogy a kör szélére egymás mellé sürün behe
lyezett karók-, galyak- ~s ágakk'.11 voltak sövényszerün befonva s azután agyaggal beta
pasztva; kupalaku teteje valami növénynyel, náddal lehetett befedve, mert az teljesen 
.elégvén, könnyii. s barnás hamuja a halom felületén némi üszkös ágak maradványaival he
v~r~: .A. lakház közepetáján volt a tűzhely, mert ott kövek, veresre jól égetett agyagréteg s 
kulonféle al.a~u s vastagsága, veres és fekete színü, sőt karcolásokkal diszített cserepek és 
nehány obs1dian késpengetöredék találtattak, valamint feketés trachit- köböl hasított 11/ 
hüvelyknyi éles, vésöalaku szerszám, miket összesz.edvén, a paticsfal jellegesebb darabjai~ 
val együtt gyüjteményemben elhelyezém. · 

Innen a másik másfél 
1

öl magas, kupalaku s igy épület talajául nem szolgálhatott ha
lomhoz menék, melynek alsó, földszinti terjedelme 40 öl; tetejét s oldalait szintén különféle 
cse.rjék s bokrok ~edik s így. mi~denekelött ezeket kelle ~ivága.tnom, szándékozván éjszak ' 
felől dél ~elé a váJnát ásatm, mmt azt nemrég a szolyvai hunsirnál tevém, melyben egy X. 
századbeli felnyergelt lovával együtt eltemetett magyar levente tetemeit, ezüst diszítmé
nyét és fegyverzetét találtam. . . . A munka gyorsan haladt a körülbelül szintén egy lábnyi 
vastag gyep és televényföldréteg lehordásánál, mi alatt sárgás, e tájon előforduló elmál
lott trachytból képződött agyag következett. Mintegy ölnyire a halom középpontja' felé be
hatolván, v~stag durva veres cserepet, majd obsidian kétélű késpengét és szilánkokat talál
tam, ~alamrnt tovább 611 terjedelmü fekete, szilárd trachit-köből lepattogtatás által készí
te~t feJszealaku köv

1

et, mely 2 f?nt nehéz s ugy látszik. ar_ra szolgált, hogy a közepén levő 
, m~lyedésen meghas1tott nyélbe illesztetvén, hatalmas ütőeszközül használtassék. Már itt 
mi~d s.ürübben _jelentkeztek hamu- és széndarabok, valamint egyes cseréptöredékek, melyek 
maJd simák maJd karcolatokkal kezdetlegesen diszítvék. 

A halom középpontjára érvén, minthogy itt egy 3 hüvelyknyi vastag fehér faporhanyó 
réteg~e aka~tam, azt .keres.ztül metszeté~ s a földszín felé vájattam a gödröt, annálinkáb b, 

. mert ltt a fonnebb leirt feJszealaku trachit-köhöz hasonlót s csak valamivel kisebbet talál
tam; s ~~: közvetlenül ezen védelemre vagy fahasításra használt ékalaku kő alatt egy 
fekete szrnu nagy h~mv-vedern~k nyomai tüntek elő, melyet minden elövigyázatom dacára 
s~~ leh~.tett épen lnvennem, mmth,ogy az a ránehezedett földtől összenyomatott s így az azt 
korl.?-yezo kemény agyagból csupán darabonkint kaparhattam ki, azonban tisztán lehete 
lát~i, .hogy tartalmát hamu, szén és égyes fehér mészszé égetett csontocskák képezték, mi
ket szintén gondosan összeszedvén, az aknát továbö lefelé ásattam hol ismét ékalaku köre 
két kisebb bögre, különféle csésze, edény, apró tálacska s egyéb edény cserepeire akadtam: 
Azon a.lul többé misem rejlett s így a további ásatással felhagytam. 

.. -~m~er_i_esetre csodálkoztam azon, hogy e halom, mely számításom szerint legalább 36 
_ kob-olnyi foldtartalmu s így annak emeleséhez a mostani jó szerszámok használása mellett 

legalá.bb 90 fér~napszám ig'ényeltetnék, s az akkori kezdetleges kőszereket használt korban 
égtudJa, men?~~ tö~érdek erőt vehetett igénybe, azon szegényes hamv-vedren s töredezett 
cserepeken k~v1:11, mi~ fahasáb?al voltak befedve, értéktelen, kezdetleges művü ütőeszközön 
s nehány obsidian sz1lánkon kivül egyebet nem rejtett magában. . 

. Az urna körül hevert cserepek azonban diszítésök miatt figyelemreméltók, mert mig' a 
hamvveder két 311 hosszu hajlított füllel volt ellátva s ugy látszik szabad kézből készült, 
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addig a többi edények különféle bekarcolt kigyós zíg:.mgos, leveles és lósörényes vonalok-, 
kal, ~öt benyomott háromszög macanderrel voltak diszitve, mi n~mi műveltséget feltételez. 

Kétségtelen, hogy e halom és a mellette állott lakház egyidejű, a többi e tájon elszór- . .. 
tan fekvő halmokéival. Lakóik, mint azt a környékbéli számos halom s különösen itt a 
Háthegy,lejtöin szakadatlan láncolatban oly s"9-rűn előforduló telepek maradványai, obsi
dian·és kovakő-műszerek, nyilak, vésők, késpengék s nucleusok igazolják, hajdan, a biztos . 
történelmi kort ezernyi évekkel megelőző ismeretlen időben, szomszédok, egy nemzethez 
tartozók voltak, kik több ezer év előtt, az akkor még rengeteg erdőkkel borított itteni va
don magaslatokon elhelyezkedte~ s itt nem kis munkáva~ külön-külön terjedelmes halmo
hat emeltek avégből, hogy az azoJrnn épített gunylióik az eső és h6 vizeitől megkímélve 
legyenek. Ily tanyákat azután, mint a maradványokból kiyebető, különféletövis, galagonya 
és csipkebokrokkal ültették körül, hogy ~saládi tűzhelyeiket, udvaraikat, a ragadozó vadak 
elöl biztosítsák... Van e tájon nyoma annak, hogy i$-4 ily lakkáz állott egymás köielé
ben, melyek valószinüen egy család telepéhez tartoztak; többnyire azonban 2-:-: 3 száz 
lépésnyi távolságban állottak tanyáik, házaik egymástól hos,szu vonalban, közben áldozó és 
temetkező helyekkel, dombokkal ellátva, mint az a kucsavai s a szomszéd závidfalvi, kla-
csan6i és a munkácsi Liget nevü erdöbeni őskori t elepeken tisztán észlelhető. - . 

· Mindezekből azon biztos következtetést von hatni: hogy ez őskori emberek nem éltek 
oly vad állapotban, mint általábaJ;J. sokan hiszik, nem, ők bizonyo vallást követtek, szoká- · 
saikat híven megőrzék, sőt társadalm~t alkottak, egymás irányában családi rokons~ggal, 
szeretettel, vonzalommal, a szomszédok barátságos ragaszkodással viseltettek; egymas vé
delmére szövetkeztek, egymás örömeiben s bánataiban élénk részt vettek .s termés.ze~e~ ~gy_
szerűségökben talán sokkal megelégedettebbek s boldogabbak v9ltak, mrnt a ma1 e1vilizált 

· jóban és roszban előhaladott kor teremtményei! . - . 

A. barlangok palaontologiai és töl'téneti jelentősége, tekintettel lllagyaro1·szág, · 
de különösen Délmagya1·ország barlangjah'a. 

ORTHMAYR TIV ADAR-tól. 

Azon örvendetes körülm~riy , hogy a magyar orvosok és természetvizsgálók_, e~ ~-vi 
vándol'gyülésöke(országunk egyik lcgkülsöbb délkeleti szögében, a. „Délmagyarországi ~or
ténelmi és régészeti társulat" működési territoriumán ékeskedő, Herkulesfür~~öben tartJ~k, 
alkalmat nyujt társulatunknak, hogy a magyal' orvosokat es .természetv1zsgálóka~ ide 
küldött képviselői által legszivélyesebben üdvözölhesse, a szellemi. rokonság ~-z_empcmtJából 
pedig ösztönző okul szolgál egy oly ügy szóbahozatalára, mely e Jelea és muvelt társulat 
szakosztályai által akár már ez alkalommal, akár pedig a közel jövőben .fog~nat.os~tva, 
kettős hasznot hajthatna á tudomány két, egymást csak uj~bb idők óta megv.ilágitam, -~lle
töleg fejleszteni szokott isme ~gá.nak. Értjük a palaontolog1át, mely a geologi~val és torté
neti régészettel egybekapcsolva immár egy termő uj szaktudománynak vetett~k me~ hataL: 
mas alapját. Nálunk ugyan mind a geologiában, mind a régés~etben egyes kiváló Jele~ek 
feláldozó tudományszeretete, nemzeti becsületünk tetözésére Jelentékeny előhaladást v1v: 
mányozott, de a kettőnek az uj tudománynyá való társítását azért még nem mondha~m 
végrehajtottnak. Természeti viszonyaink kutatásában, százados elmaradásunk .utáu, leg~n: 
kább arra kellett törekednünk, hogy mindenekelőtt földképeinket helye~ tr:gono~et:_ia1 
méretekre és csillagászati határozványokra alapítsuk, majd hogy haz~nk ~1zs~rntes __ es füg
gőleges tagosulatát, vagyis földterületünk alakzatát és domborzatát, eg?~Jl~t1 é~ fol~dele
jességi, területi meg föld~ani jellegeit, szóval mathematikai és geograph1~1 foldraJ_~át is~er
jük s irjuk meg az ujabbkori igényekne~ minél tökéletesebb kielégítéseig. Archaologiánk 
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müvelésében pedig jobbára az epigraphiára, numismatikára és a monumentális-müemlék
tannlmányra szorítkozánk. Egyesíteni és' viszonyítani a kettőt még nem sikerült s azért 
örülnénk, hahogy igénytelen előadásunkkal, melynek sem adatteljességet, sem egyébkénti 
tudományosságot nem tulajdonítunk, legalább némi figyelmet ébreszthetnénk a tárgy iránt 
s kölcsönözhetnénk nek~ némi érdeket. A hívatottak dol_ga leend majd egy sikertigénylő · 
munkához a vállalkozási szellemet is felkölteni. 

I. 

M~ót~ azon rétegek, melyeket sem folyó-, sem tengerár meg nem zavart, sem pedig a 
vulkám tuz meg nem olvasztott, az ugynevezett zavartalan ágyak, rriegnyítattak: a geolo
gía váratlanul a történeti tudomány sajátos, mondhatni meglepő segédeszközévé lőn. E 
ré~egekben ~.z ásata:g v~lág bámulatos emléke~ kerültek napfényre, melyek az addig ápolt 
seJtelemszeru combmatióknak -legott történeti alapot adtak. A történeti és régés2eti kuta
tás kül?nben is kiderítet te vol~ már, hogy a hagy0mánynak és az írott történetnek legelső 
emlékei nem lehetnek kezdemenyesek, hanem haladók, - s azert, hol eddig a szerveknek 
csak történeti és régész~~i ősiségét kutatták, -- ott ezentul már fi::ildtani régiségét is szen
vedély lyel nyomozzák. Osszekötötték a geologiát és palaontologiát a· réaészettel s elnevez-
ték az uj tudományt arc ha o g e o 1 o g iá na k. 

0 

Az archaogeologia azóta mindinkább gyarapodó képviselettel bír. Szaktudósok és mű
kedvelők egyesületbe léptek, társulva egy nagy cél kiküzdésére, mely diadal azonban még 
csak a jövőé. Alig hogy írtuk e sorokat, · oszlott szét az antropologiai és ösarcheologiai 
congressus, mely Brüsselben ülésezet s annak környékén kutatott. 

Mi volt azonban s mi jelenben is e sajátszerű kutatásnak legbövebb forrása? h9l akadt 
s hol akad most is a theoretikai okoskodás legtöbb concretumra? hol nyert és nyer . foly-
vást az emberi tevékenység leghálada.tosb térkört? ' 

Aki ~orgatta a tudománymü:elés ujabb irodalmi termékeit s azokban a tárgyat figye
lemmel k1sérte? annak tapa~ztalma kellett, hogy e teklntetben a barlangok felette neve
zetes .szerepet Ját zanak. M1 több, a barlangok hosszu időn át egyedüli és kizárólagqs lel
helyei voltak az ásatagoknak, s mint ilyenek nyerték, földtani individualitásukhoz képest, 
tudomanyos osztályzásukat. Lartes és Dupont hármas kategoriát állapítottak meg, s azóta 
a barlangok átalán özönvizi, iram- s legifjabb kökori a kra osztatnak. 

, '. Ez.ek ~é~e~ik tehát dús, kiapaszthatlan tárházát a geologiakor organismusainak és a ) 
kesöbb1 pnm1t1v mű termékeknek; a föld és a szernek története, a palaontologia és ősanthro· 
pologia egyiránt ezekben bírják beszédes megfejtőjöket. . 

- -Az. elsö barlang, mely e tekintetben általános figyelmet keltett, a ki r k da 1 e i volt 
' Y.?~~s~reben. Mészá~lomán.yu réteggel bevont talajábai:i, erös cseppköburkolat alatt a leg

kulonbozöbb életkor Jellegeit magukon viselő állatcsontmaradványok találtattak. 
Azontúl az ásatag-leletek mindinkábk szaporodtak, elözönölve a continens muzeumait· 

Az ó- és az ujvilág egyaránt adózott a fürkészö tudomány igényeinek. Tournal a. bizei 
b~rlai;igban az Aude-de~artementben Narponne mellett Dé.lfranciaországban nyers agyag
retegben, melybe részint. még fenlevö, részint m_ár kihalt fajok kagylói és emlösei 
voltak bef~k~etve, emben csontokat, fogakat és nyers agyagmüveket .talált. Ugyan
a~o.n chemia1 állapot jellegezte:, mindannyiját s Pournal szerint nem 'egy rögtöni öz9n
v1z~. katastropha által hömpölytethettek be a barlangba, hanem kiilönbözö korszakban 
kerultek a.zok egyI?ásután a körüllevö agyaggal és kovacscsal együtt oda. Hason leletekre 
ak~dt ·C?nst?l a N1me~ melletti, p o? dr e·s i barlangban a Languedocban, hol egy kihalt 
hyana- es rhmocerosfaJ maradvanyai alatt a barlang alján egy felette nyers agyagmivesség 
mii.maradványai kerültek elö. Az a u r i g na e i barlang a Haute-Garonne departementben, 
közel a pyrenaek egyik ágában e tekintetben ugyancsak nevezetes contingenst szolgáltatott 
Lartel, ~i értelmes munkások segélyével rendszeres vizsgálatnak vette alá a bailangot, 
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abbaµ kihalt hús- és növényevő-állatok csontjaira, továbbá műtárgy-töredékekre, tüzkősze
rekre késekr.e, nyilhegyekre, parittyakövekre, forgácsokra .st_b., nemkülönben oly eszkö
zökre' is bukkant, rnel yek gyanítatják, hogy itt valaha a nevezett mű tárgyak műhelye ~llott. 
A csontok nagy részben fel voltak hasgatva, mintha.a _yelőt k.ivették volna ; mások világo
san láttatják, hogy róluk a bús kők_ésekkel volt lefejtve. Tizenhét emberváz már előbb · · 
találtatott benn, melyek azonban egy félszeg intézk.edés folytán a tudom~nyo1s kutatás elöl 
elvonatták. A vizsgálat- alá került c_sontok vegytam ?oncofata azonban kide:ité, hogy azok 
ugyana!lnyi lége:nyt tartalmaztak, tehát ~kkora áll~ti anyag~~ vesztettek, mmt ugyanazon 
rétegben a kihalt állat1!1aradvánY:ok. J:z itt .talált, ~kszerszeru tárgyaknak érdekes .cultur
történeti jelentőségük is van, amennyiben b1zqnyitJ~k, hogy ezen va.d auto~.hton-faJ, . mely 
az Alpokon-inneni Közép-Európában volt elterjedve, bá~ ne?1 tudm, egy .torzsformába1~·.e 
vagy több eltérő typusban, - szerette már magát . ékesitem s szemérmeit bőr- és faheJ; 
ruhákkal elfödni. · · . · · 

Egészen analog eredményeket nyujtott a f ~ont a 1 i bar~ang ('l~rou .~u Fr?rital) a Le,sse
völgyben, Belgiumban. A savignei barlang V1mn~. departe.In:entban kozel C1vrayh~z es . a 
ma s s a ti Ariége kerületben azonkép nevezetes palaontologia1 tanulmányokhoz nyuJtottak 
alkalmat. Az elsőben nem találtattak ugyán kihalt áll~tmaradván~ok, de a~~á~ nagyobb _· 
mennyiségben iramszarvasvázak. Kőkorszaki ~ütárgya1 egy már .feJletteb muu~yességn~k 
bizonyítványaiul tekinthetők. A másik ·barlang, melyet Larhet az. iramszarvast D.el-F~a~c:a- . 
országban tulélő bölény-korszakunak jellegez.' csont~zer~~~t nyuJtot~. Ez~k az ősmt~vesz~
tet egy még előhaladottabb.stadiumban ~nged1k meg1smerm; A :valli ér e i, m o u s ti erei, 
Arc y s u r E u rei barlang<?k Toulnál egyaránt az embernek ő_sáll~t~~kal való eg.ykoru~ 
ságáról látszanak tanuskodni.-- Ugyarie · kormánykerü~etben azon~1vul. még két barl~np 
nyujtott a palaontologiához becses ada1ékokat. Az egyik a lomb ri v .e 1, ~ely cseppkoke
szítményei által is feltűnő, s a .termek és folyósok egész sorából áll. AlJ~t sz.abályosan rétc
gült homok-, agyag- és gőrkavicsképlet képezi, mindenbe_n hasonlóan a d1luv1ál-képletekhez. 
A legfelsőbb rétegben egy finom kova, mész ~s vastartalmu agyagban, csepp.kőtakaró al~tt 
embercsontok s koponyák kerültek elő hús- és füevő állatok marad:ányaival, :val~mmt 
egyes müdarabokkal. A m:asik barlang a Ch e~ mi, melynek ésontiszap·_:éteg~i sz~~t.~n 
cseppkőtakaró alatt ember- és barlangállat-cs<;mtokat tartalmaz~ak. Fontameblau korul? 
Páristól néhány mértföldnyire a Yo~ne egyik kise~b mellékfolyóJánál a Jura-m~~~b.e~~:vő . 
Arc y s u r Y o n n e-bitrlang gránitanyagból .összE'.tett s 3; mor.ven za:rart krysta i171 ő.ze- , 
téböl származó tehát a diluviumhoz hasonló legalsóbb . retege1ben V ibraye marJms _ki;~
szett és még 'fen levő négylábuak maradv.ányaival vegyes. , e,mberc~ontokat fe ezett_ e · 
A szürke kovafeletti s Jura-mészdarabokbó,l álló vörös- alluvmm ban to?b kőkést s áJlatma- . 
radványokat talált. E fölött~ egy még magasb alluvial-rétegbe.n sikárolt ·bal.ták, .~gy- ·. 
nevezett celtek s minde~ek felett a ·barlangiszapban galló_-róma1 maradványok kerultek 

napszinre. . bb . t 2i barlangot 
Dupont a belga kormány megbízásából 1866-ban nem kevese mm l'th k E k k„ "l megem i ető a 

vizsgált át a Lesse partjain, Namur belga tartományban. ze ~zu , f ·t 
· T r o u de s No u t o n s, T r o u R o s e t t. e, a T r o u de Ch a 1 e u x es a r enneveze t 
Trou du Frontal. . · 

. A ch a 1 e u x i b a n több mint 30 OOO kőkést talált, de tűket, nyilakat, tőrö~et, drágakő-
ékszereket keresztül lyukkasztott k~gylókat, sőt agyagmümaradván~okat i~ A n ~ u
t o n s i b a~ nem kevesebb mint 150 kimetszett iramszarvast, a r o s e t ti b a n nágllyk em er-

, ' · b 1 b áll'tólaO' emberi al- apocsra vázat stb. Ugyancsak Dupont a na u 1 ette i ar ang an egy 1 ~ . t h 
akadt , mely formára s fog. azatra nézve szerinte felette közelít a maJOIDk- yptus,tolz. 

' . . k k . t venne - ar .a -
Dr. Schmerling a Meuse-völgy1 barlangokban, melye ne -- mm egy neg{ inkább fog.akra 
mát több éven át :figyelmesen tanulmányozta, számos embercsontra, eg. é édes' 
kéz- és lábszárakra., azonkivül kihalt és élö állatreliquiákra, szá~azföldi csigákra36 s -

Mag_yar Orvosok és Természetvizsg. 1!1unkálatai. 
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vizi halakra, kígyó- és madár-vá~töredékekre jött. Nevezetesen .a Ma;;ts balpartján, Lüttich- · 
töl délnyugatra levő e n g isi és Maas jobbpartján az előbbivel szemben l evő e n g i h o u 1 i 
barlangokban - ez utóbbiban Lyell s Malaise is - - emberkoponyákra és extremitásokra 

,akadt mammutQ-, orrszarvu- és barlangmedve-fogakkal, ló- és iramcsontokkal, valamint 
némely kérződők maradvá_nyaival. Az embercsontok a barlangok minden mélyedésében, 
az állatfossilitásoknak majd alatta, majd fölötte találtattak béfektetve. Ugyancsak ő a eh o
Jderi barlangban egy s azon anya-kőzetben rhinoceros-maradványokkal vegyes kő- és 
csontszerekre jött. Feldolgozott csont- és kovaeszközök egyáltalán minden barlangban, de 
mindig az állatcsontmaradványokéval analog helyzetben b_ö-ven fordultak elő. 

Dr. ·spring megvizsgálva a Ch a va ~ x mélletti csontbarlangot, mely mintegy száz láb
nyira fekszik a Maas tükre felett, számtalan emberkoponyát ásott ki, nyers kovaeszközök

. kel és állatmaradványokkal. A velőtartalmu csontok itt is fel voltak törve, mi azon v.éle
·ményre adott okot, hogy itt kanibalok honoltak. A csontjelleg az előbbeniekénél később
kori, a lapos l10mloku, lapított halántéku s rézsut álló metsző-fogakkal (prognatismus) 
bíró apróbb térméjü, valószinüleg majomkoponyák arczszöge alig haladja meg a 70 fo~ot. 

·A m e n ch e c o u r ti kovaüregekb_en meszes agyagon képződött tüzkő-agyagban, jelen
tékeny kova-, homok- és márgaföldképletek felett tömérdek ősállati maradványokat _ 
bányásztak ki a mai indián törzsek tomakawkjai- és bárdjaihoz hasonló kőlándzsákkal és 
dárdavégekkel. A moulin-quignoni kovaüregnek egyik legalantabbi, vas és .magánsók 
által erősen színezett s közvetlenül krétaképleten nyugvó rétegéből kőeszközökkel együtt 
egy állkapcz'át huztak ki, me_lynek embertőli s~ármazása, dacára sajátos anatomiai képze
tén~k, nemki.i.lönben fossilitása is, szorgos górcsői vizsgálat után egy tudományos 
szakbizottság által hitelesítetctt. - Ki ne emlékeznék vissza a Neánder-völg y i híressé 
lett barlang ásatag-leletére? Dr. Fuhlrott a barlang alján kővé meredt s diluviál-korinak 
ismert iszaprétegbeh egy rendkívül n_agyságu és vastagságu, keskeny s alacsony előfejjel, 
roppa:µtul kimeredő szemöldökivekkel biró koponyát fedezett fel, mely már annyira elveszté 
volt organikus anyagát, hogy geologok és osteologok ·nyilatkozata szerint t eljesen azonos 
volt a pliocen-utáni korszak sajátságaival. 

E lelet fossilitásának, mintegy bizonyítékát képezték :;tz e barlangtól nem ~essze eső 
másik barlangban, a Te u f e lskamm e r be n talált kövült állatcsontok, ugymmt melyek 
szín~·e, csonttömörségre s a górcsöi alkatrészek épségére nézve a~azéval egés~en 1!.1-eg
egyeznek. A német palaontolog Schlotheim báró a G e.r a és K ö s t r 1 ez melletti gypsbá
nyákban Thüringiában ugyancsak nevezetes, az özöiiviz~ korra vonatkozó leletekre 
bukkant. - A Torgnay melletti B r i z a rtl- ba1ilang Devonshireben Angliában s ugyanott a 
K e u t- barlang, cseppkő alatti csontföldhalmazokba s az ézek alatt ~elterülő kavicsrakványu 
durva homokágyakba befektetett meglepő ásatagokat nyujtottak, melyek állítólag az ember
nek mammuth.oknál való ko;raiabbságát hirdetnék. - Dawkins és Williamson a Somerset 
grófságban levő számos csontbarlangban, különösen a. W e lls-nél, a Wok e y-barlang
körül levőben, mely a dolomit-conglomeratot szeli át, számos barlangban hyana, tigris, orosz- _ 
lán, szibcriaia rhinoceronták és óriásszarvasok s egyéb kihalt ösfajok esontvázaival 
együtt a köperiodus müdarabjait · fedezték fel. A. go w e r i félsziget csontbarlangjai 

- Glamorgan grófságban Délwalesben, Falkover 'és Wood által kikutatva, nevezetesen a Ra -
- v e p.s-barlang, a Spritsail-Tor, Bosko-barlang és az. ujon felfedezett Hosszu-bar-

lang a mammuthok és rhinocerontok, vízilovak és i'ramok, az elephas antiquu,s, a Rhino
ceros hemitochus és tichorhinus, a cervus Guettardi, a Hippopotamus major óriási csontvá
zait szolgáltatták jólformált kovakésekkel együtt napvilágra. 

A hidd e nhami kovaüregekből Bedford közelében a Busevölgyben James Wyatt 
a réteges kova és homok legalsóbb képletéből, solith-mészkövön nyugvó kőeszközöket, 
állatmaradványokat, meg édesvízi kagylókat yont elő. 

„ 

-_ , • · 'liai 
Ré h' k e tekintetben a geologok és osteologok előtt az éjszak s:nc 1

. S 
b 

glen lkre_sTe . i és T;apani közt névÍeg san~c~rói barlang ·- Grotto d1 an 
csont ar ango ermm , J · k. „ 1 1 é b márga képle-c· 1 ó' „b"l keleti részén melyek mész o, var a, pa a s arna. - . 

ll'O ;---- a pa erm 1 o ~ é d k halma~át tartalmazzák. A ma e e a g non e 1 barlang -
. tekben ~z ásata~~:e tom: cear'ini Öböl nyugoti részén még érdekeseb adalékQka.t ~~uj t~tt 

:~~~~;:;1~~~;1;z:~:tá:~~.~~~~;::t c:~:.~~~l~ufa;~p?,:!i~:~~~~~e~:~r~!!~ 
csigák lófogak és hyana-coproliták.halmazát. Ugyancsak Jel emzö < satag~ ~ von. 1. -· bar-

' d elloi és o liv e llai barlangokból P alermótól nyugatra. . r a z1 i.a 1 
f:~~o~ 1~~alt lajhárokat s szintén ki~eszett faju · fossiltl-majmokat adtak. Castelnau ~. 
per~ani Andok sziklabarlangjaiból szá~os érdekes. á;t~·~oka~ Jlyer~ ha 1 eux i t Dinantnál r 

Felemlítjük még végül a.fürfo o s 1 barlan&ot. e.gt.iéusmtaan,c: kit továbbá a mar g r i ~ 
· d' k t é d rdogn é-iakat ·az eiz1ezi J. ' -

a perig o r ia a, s ? . - . '. . t a Saléve-heO'j l ejtőjénél Genf mellett; a 
t e i 1 Pont-Lessenel Belgiumban, -a v e~ n 1r1 f 1 d. t Har~ déli tövében a Baumann -
muggendorfit Németországban, a se warz e .. i a runit és adels'b e rgit Krain
és B ri el- féle barl~n,gokat BlankenburgtanK ~ i!;:u~ sah Nágel császári mathematikus által 
ban, _a kreuz br g i t ~aa~nál :ua:~:an. H~mbre~ Firmas által először kikutatott du~·
megvizsgált sl o up e r ar ango or .

1 
'. th't k„hls chit· a souvign a rg.u e s1t. 

f o rt i t a. Jura-hegységben, továh?á agai ~ nr e u 1 'r: ni' u e lÚ Arveyron partj.ain, a 
H erold-depar tementben, a ~astic á~t.~l .k1k.utatot\f~liában 1s a Nizza meg Gibraltar mel
n e ld ei csontbarlangokat Lippstadt kozelében Weás t t t 1 uk.at már kitárák a kú.tató 
1 · h' tb 1 · k t Mindezek meglepő sa ag- ar a m . etti ircs cson ar an~o. a '. . k" _ és jéo'periodus teremtményeire 
elme előtt mely a foss1hs kmcsekben az lramszarvas-, 0 b -

és müalkataira vél ismerhetni. * 
. II. 

· - „ „ é - h ~y barlancrok - mint állítottuk 
Ennyi adat t ehát e~éggé ok~ató s meggyozo arra n z;~Ők~1:> aa alaont~logus és osteologus 

nevezetes szer epet Játszanak n~;111csa~ a geologus d . pd p ethnographi vissgálóclások_ 
buvárlatain-ak térkörében,tág mezot nyitva meg egyszersmm az _ 
számára. . 

1 
És ezen nincs-is miért. csodálkoznun~ · t'"k él ~ a is naO'yon alkalmasakká .lettek az 
A barlangok, mint ilye_nek, ~ár sze: eze ~ .n ogó~bit urrb anis vagy ugy fogadták be · 

ősantik kincs befogadására és hu megorzéséére. Ez ut b 1 onYglakóknak kik áz őshaidan-
. d · t mát k pezte azon ar a . , ' „ 

kebe~ökbe, hogy az mmtegy . ep~~1 u . u unalmas _életükét. Vagy egy-egy odá?b-
ban ide vónták meg magukat, itt tolté~ .beegyha.ng . á d t k által s annak ülepedéseibe-
esö történeti szinpadról kerültek beléJok, sod~~~atv~ ~z ra a 

0 
sok barlangtartalmáról' kell 

végre évezredekre betemettetve. ·Hogy ez ui? i e~~ de ~af{eon De hogy másrészt a vázak és 
tartanunk, a tudományos vizgálat ~~r te J ese~ ,i erl e tak azonké ta· adhatlan. Csak 
műtárgyak a barlangok autochton.1a~tól lS v1sszamarat k 't Beddo~t azguj akkö~ül, hogy 
Strabot és Pliniust vegyük elő. a :égi irókból, Bo~keri B e~~O'~é tájékoztathatjuk magunkat 
lássuk a troglody_ták tö.r~éneti valósií.gát. Amazo ~t ~s ~.Aib tus, az arabs teng.eröből, a 
aziránt, hogy a történeti os~orba~ a Kaukazusk Ae::~~os' troi?o~ yta lakta. Erneze~ is azon
Hallalis, Tomis és l_§trug viq,ékem a bar la~go abt . ncsak· közönsécres a vad csopor
kép láttatják, hogy a barlanglakás még a Jelen en is ugya . o . . 

ált következö ·munkákban: Sir Charles Lyell. 
* Ezen csontleletekre nézve bövebben olv~~haLtn~ a- .for~~s;7nkig~ri_~!!1 . N oti ce su r les o s S-e ments h c::ai ';18 

„Das Alter des .Menschengeschlechtes. e1pz1g .. . .. der. Geolo i é!' . 1832. „Annales de emie 
d e s Caverrtes du Gard." Montpellier 1829. !-yell: N„Grun}z~8~~ XV. k. Dr.1ichmerling: „RecherehTesh s ur l e ~ 
et de Phisique" 1833. „Annales des le1ene. atur . .ovin c e d c Li e ge". 1833. Dr. J. H. omassen. 
oss e ínents ·rossiíes decouverts d:i-ns l~,8 ~a.ve:~0 ~8~~ l~rp[udwig Büchner: „Die Stellug de~. M;n; .~he~ 
Enthüllungen aus der Urgesch1cli.te euw1e. . : " G„ l h 1869 J B .Baltzer: „Ucber ie n .ang 

in derNatur''. Leipúg, 1869. Rougemont: „D~~B.r~~z;~Jk~iet~t=~~ ~"- P est. j864. R.pur~eis~e;~4„Ges c hicht e 
d e i' Oro-anism en". Parlerborn 1870. R?nay c.z11\:i ·'iii G ott e n v. Adeisberg. W1en. · 
der S <_i höpfung". Leipzig. 1861. Schmidt: „D1e 0 en u. r . . , 36~ 
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. toknál. A londoni Anthropologic_al l~.eviewnem nagyon rég (1869. XXV. sz.) vajmi érdekes 
'. és ta.nulságos tudósítást hozott Délafrika barlang lakóiról és csak példa gyanánt hozzuk _fel 

a Thaba _Bosigon tuli, meg a Caledon-folyó forrásai mellett l~vő nagy lakott barlangokat. Mi 
több, már Strabo igen érdekes ethnographi és társadalmi rajzot is állít elénk az ó-világ 
barlanglakó nemzeteiről. . 

Igy tehát mindenesetre a barlangoknak fogja az elmélkedni s kutatni szerető emberi
ség nagy részt a tudomány előhaladását köszönhetni, ha az ezeréveken át magukban rejtett 
ösi kincsek a történet előtti idők rejtélyeinek felderítésére csakugyan alkalmatosaknak .bizo
nyulandanak. Igaz, hogy a dolgot elhamarkodni, tagadhatlan lelet tényekre felette vérmes 
combinatiokatépíteni, - nem szabad. De hiszen mi a felsorolt ásatagokkal nem is azt akarjuk 
bizonyítani, hogy a fossilis csontok egykori hordozói, a primitív alkotásu műtárgyak egykori 
készítöi valósággal a geologiai idők, az iramszarvas-, a jég-, a postpliocén-, a pliocén-, vagy plane 
a miocéneocenkor teremtményei voltak! E tekintetben ~z előhaladás - meg kell engednie az uj 
tudománynak magának is - sokkal csekélyebb, semhogy dönthetlen ítéletet ejthetnénk. Hiszen 
épen az ősiségre vonatkozó arithmetikai számmüveleteknél mutatkozó roppant különzékek 
mutatják legjobban a czélul tüzött kísérletek bizonytalanságát és bizhatatlanságát. Más
részt azt sem tagadhatni, hogy maga a geologia sem vezethet mindig csalhatatlanul a peri
odusok megállapításában, miután a lég és a viz hömérsékét, az éghajlatot, a geographiai 
szélességet az uj tudomány által vizsgálat alá vett k~pletekre vonatkozólag sokszor lehetet
len hibátlanul meghatározni, s tény, hogy a háborgatott képletek már alkalmatlanok is a 
nehéz kérdés megoldására. Nem egyszer tapasztaltatott, hogy az ös silur homokkövei ugy 
né.znek" k.i, mint a legifjabb harmadkori képlet homokkövei, a devon kék mészköve olyan, 
mmt a I:iasé, s k~lönben is lehetséges, hogy a csontok, elvesztve bizonyos fokig állati anya-

- gukat, azon talaJban, melybe kerültek többé már mitsem veszítenek, ugy hogy a legkülön
bözőbb ~orok csontjai, miután ezer éven át ugyanazon talajban feküdtek, az elegytelenü
lés~ek 1t~ egJ'átalán elér.hető sta?iumáva1 érkeztek ide. Az ásványvizek incrnstationalis 
ereJére nezv:e 1 már annyi adatot ismerünk, hogy a kövületekben nem kell mindig szükség
képen azon időmennyi éget feltételezni, melyet az elméleti okoskodás egyes tapasztalati con
cretumok alapján felállítani szokott. A mi most lassu egymásutánságban fejlődik, az egy
kor, a ~etemtés folytatásának zajosabb periodusaiban, rendetlenebbtil s gyorsabban fejlödhe
tett, mit épen nem szabad szem elöl téveszteni. 

A ,felhozottakkal ennélfogva csakis azt akarhatjuk bizonyítani, hogy egy az ásatagok 
által ketségbe:onhatlan ösélet érzék alá eső tényeivel r endelkezünk, melyek kutatása s össze
egyeztetése mmdenesetre kell hogy lelkesítsen, kell hogy ténykedésre ösztönözzön. 

És épen ezért, - a lehető siker reményében - emeljük fel igénytelen szavunkat, mi
vel épen Magy~rországon s különösen Délmagyarországon is nem hiányoznak a kedvező 
alkalmak az ~J t~dom~ny ~enditéséhez legalább kiséröleg ;hozzájárulni, ami ugyanis Ma_. 
gyarországot illeti, tudJuk irodalmunk nyomán,* hogy a számos barlang itt épen ugy _, __ _ 

- - - * _Hasz.náltuk._a következp, a tárgyhoz "tüzetesebbe~ szóló munkákat: Nedeczky: F u nac z a Pes tyere s eu a u tr i · 
_Funac.za dicti h~storia-phisic~ rela_tio" _ab Ale_xio Nedeczky de Eadem, qui ipsus antrium bocce Justravit anno 
1772. dic19. oct. V.mdob. 1774. Chnst Raissnak az „agggteleki ba-rlang leírását". Bécs 1807. és Bredeczkyuél: 
»1:,0 P 0_graph. ~e1trage" .. Rauzan; „Epitome Rer. Hungaricar". Schwandtnernél: „Scriptur Rer. Hung." I. 
i~"i B:l Nátyás. „Hungar1ae An ti9 ua e et N ovae Prodr·omus." Norinberga 1723 és „N oti tia H u ngaria N ovae." 

· · es · Balogh Pál_: „A tu fnai cson tbadangok". (Magy. tud. akad. „Évkönyvei" VII. K. II. oszt. V.) 
l\fod~yáns~,ky: ?,Maler1sche Eeisc auf dem Waagflusse in Ung." 1826. Dr. A. Schmidl: „Das Biha"r- -
Geb!rge · Wien. 1863. Csapl.o~icz: „~emalde v. Ung." I, 44-58. és annak „Archiv"-ja. Windisch, Fényes, 
Vályi,. Bi_-edeczky, s:b. geogr!1ph1a1 munkáit. Hunfalvy kitünö nagy munkáját: ,,A mag y. birodalom te r m é> 
szet_i v~szo.~yainak leirása." !-III. k. „Tud. Gyüj't". 1820. „Ungr. Magazin". IV. 1787. „Vasár-
n api.U~,ság 186Ll_2._sz. „Ar~ h \iologiai Ériesítö" IT. IV. VI. kk. „Siebenbürgische Quartal-· 
s e ~-r i _ft , IV. k . ;,rülonose.n_ pedig figyelmeztetünk Dr. Rómernek roppant adatböségü munkájára, mely fájdalom csak 
eze1tekezcsfelo1;a~~sau_tánJott tudomásunkfa: A „barlangokról, nevezetesen a magyarhoni lakott 
b>a_r 1 a n g? ~ ~ o l. . Ku1_leny~mat az _„A r ch a o 1 o g i a i közlemények" VII. köt. II. füz.-böl. E munka az anyagok 
p~laontolog!ai J:l~ntoségere nmcs -tekmtettel, nem ez lévén az elöadás célj11, de a continens mindennemli barlangjaira 
nczve oly k1mer1to s oly oktató, hogy ,valóban kitünö haszonnal olvastathatik. 
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· - ~ 'nt a kontiu'ensnek általunk felsorolt barlangjai. X fon á aza' i 
tárházai az ásatagokna ' :r_n-1 séqooen hires csontbarlangók. Az elsö, dusgazdag rovar
és on ~é sa i bar~.a~gok a ~1ha;r~_egyt ~ már a mult száiadban keltett meglepetést gazdag 
faunáJa által kulonben l::i kitu~te :s' a feli-s s elaa, bár csak fragmentarius gör darabok
csonttartalmával. A~ ursus sp~~~u~„ ho midEn első izben vizsgálták, nem volt oly hely, 
ban; de oly mennyiségben keru 1 e o,b Ff{ * A másik barlang mely a Lias-mésznek a 
mely e csontokkal el :r_ie lett vo na o~1 va. k az ursus s ela'.ust de a hyanát, a canist 
homokkőveli érintkezési határáb.an fe~s~1~i l~em~s~ ervu-.Ferics~ alján,' csontdús stalagmita
és a félist is szolgáltatta. A f e r 1 cs e. i ar ~. g ámos ma'radván a r ejlik s számos csocsont, 
talajjal. bir. Cseppkötakaró ~lat~~z _ufsu;e;~~;a~: s:zabadon fekvő le1jesen kövült s részbe:rra 
germcz, borda és fog keru.lt 1 m r 0 . ' · ·ási barlan nemcsak a barlangmedve . 
talajho~ rag.adó ~öredék~k is talált~.ttak itt. ~ k=:~be haneJ ·egy feltünöen kics~y? . 
csóntja1t és fogait nyuJtot.a .a pal~onEol.o~~ élesdi barlangok valóságos ·palaontolog1a1 ; 
de izmos tulok maradványait is. Az igriz1 tl 1 t k sokkal jobban vannak conser
tárházaknak mutatkoztak, melyekben a cson e e e á e ik legnevezetesb barlangj·a 
válva, mint bármely egyéb bar.langban, H~gy ~afya1o~z i~m~~etes. Ásatási és vizmo~ási 
a baradl~i vagy aggt eleki ugyau..cs_~ Hson 1~~ ~lÍíthatní a tiszolczi, a tufnai, a, . 
helyeken egés~ csontrétegekre b~kk.Enl~1 · be~so~vá16an az almási barfangokról _és igy 
deményfalv1, a Gel.lérthegy1, .e rk y ók est oroszlán tigris stb csontok-talál-
tovább, melyekben ö~vil~g n;e.d~e, _ iar as, _ r a, ny ' _' . . 
tattak ugyanésak a düuvmm1 idoszakből. .. . é az a körülmény hogy búlang- . 

A mi azonban e jelenségekkel szemben feltunö, a.\t \azon fi elemb~n melyet kivá
jaink palaontologiai tekinte~ben .. még t~vol se~á[~~:~s~ez~ve a mufl századoktól a jelenig, 
· 1óan megérdemelnének: Tekmtsuk vég1_g ;iu;,t t tt a legcsekélyebb gond. A mi Bél_ fára
s azt fogjuk tapasz~alm, hogy épen erre , o: 1 a o ozson - tornamegyei stb. ba-rlan
dalmait illeti, ki tüzetes leírását adta a h~tó-, t~rócft ~el azo1~ tekintetbeni fontosságát. 

- goknak, elmondhatjuk, hogy még t~v:ol .sem 1~-:er e :~e illint sunt extracca s panaszkodott
Bámulta a barlangokat cum prod1g10s1s oss1 us, l tratae deez. utóbbit is nem a palaon
is hogy a nomine, quodquidem cum sesnu cura per us ő "désböl mert bennök - potentiae 
t~logia érdekében ohajtotta, mint ink~b_?- azon m~ggy zo és W e;nher mily oldalról fogták 
divina:e exstantissima depreh~ndas vestigiak~~gJ a,.~~~; munkáikban barlangokra vonat
fel az ügyet, eléggé mutatJa azon egy- ~· t rikus időre nézve kétségeskedett, d~ 
kozólag előkerül. Nedeczky nemqsak h?gy a p~a:ű~~ oif u keletet vett fel. Egyátalán csak 
magára a történeti korszakra nézve is szem ~ ? ke-t közelebbi figyelemben nem 
tÖrökkorszaki maradványokat ismer~ek ~~ be;áne, mye refoo-lalk;ztak s e tekintetben min- · 
részesítettek. De azon ujabb szerzők is, k1 e 11:.gygt laoa1·a1"° momentumot karolták fel leg-

.„t„tt k épen a pa aon o o 
denkorra becses anyagot gyuJ 0 ~ 'kik a külföld igyekezetei által fiKyelme.~ekké tétetve, 
~ye?gébben. Voltak ugyan egyese ' nká. okban nem volt meg a szükséges osszhang~at, ~ . 
itt 1s hozzáfogtak a dologhoz, de mu J .. é 1 e kutatásokat oly terhesekké. teszi. 
tervszerü rendes eljárás s azon folyto~szerus g, dm~ yk ho~y most már. jelentékeny válto
Persze viszonyaink sem valának k~dve~ok,á,de ~:a~ ~~y,férftak müvelik, kik a külföld elött 
zás állott be ezekben is; természeti tu om n~ é etvizs álók egyesülete pedig épen leg
is tekintélylyel bírnak, a magyar orvosoké~ l~:t~:k. Te:ye is hát azért ezt fel~datáyfl; a 
meg bizhatób ban felelhetn~ meg . a m~gya~ ~ 1 ó A Dé z na körül fekvö, a fekete tó é~ 
tér mely mí,ivelendő tágas, de bizony ra J u éakr:iazt . df „ i UT vény e s i mony á. sz a i 
É . k .. ll ék. a dr ág o e s 1 a s s a .o J ' d. . r i 

lesd közötti öros;ne . i, . . . t '-boahi• kis-kohi, zapo ia1, ~.ca -
,gzentiványi, a~rn1iget1, galb~na~,kpt~a:a zobori , z-ebegényi, tihan~1,kb.~- "' 
riorai, pucera1, campanes~~1, sz a ·1 k . kic só i - kubrai,_ borstyan ő1, 
konybéli, teszéri, muzsaJI, szemi u a1, . ' 

. • fi t • 'r'a Nedeczky _ in spatio ah ossibus vacuo. * Vix pedém gere po uer1m - • J · 

. ' 

.· 
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s u 1' y 0 v i' b ó li' p r 0 :m 0 n t 0 r i' b u z i mi stb. barla4gok bizónyár~, oly adalékokkal fog
nának ethnographi, történeti és ősarchaologiai ismereteink fejlesztéséhez járulni, melyek ~gy
átalán tudományos haladásunknak ietemes s uj irányu mózzanatot adandanak. 
' A mí pedig Délmagyarországot ilieti, miután a barlángok mindenütt az ősi korszakok 
letéteményeinek hű őrei; miután azok nemcsak zoologiai és ösanthropologiai, illetőleg ethno
graphi, hanem társadalmi és culturtörténeti tekintetben is beszédes hir~etöi a magas 
elökornak: azért fel lehetünk jogosítva hinni és Teményleni, hogy szűkebb hazánk barlang
jai nem fognak talán a természet nagy törvénykönyvében izolált kivételt képezni. A remény 
s a jó siker iránti élő hit különben annyiva1 kevésbé eshetik el, mivel e barlangok geolo-giai 
constructurái is teljesen alkalmato akká tették azokat a~ .á.satag-világ conservatoriu-
maivá lenni. -

Ugy hi szük sem a zerénység illő határait át nem lép,;ük, .sem mások tudományos 
képzettségének nem praejudikálunk, ha azt állítjuk, hogy a természet e nevezetes alkotá"
sairól átalán még kevés a tájékozottság. Nem ismerünk könyvet, mely délmagyarországi 
barlangjainkról kimeritöen· szólana. Némely régibb munkákban előfordul ugyan itt-ott 
egyes statistikai é geographiai megjegyzés róluk, de mindaz átalános s az ujabb munkák 
vázlataiban is hasztalan kerestük geologiai individualitásukat. Még Hunfalvy nagyszerü 
munkája is - Délmagyarországot tartva szem előtt - csak azon nehány barlangról szól, 
mely az Al-Duna hosszában, a népvándorlás óta kelet és_ nyugat nemzeteinek ezen járatos 
országutjában esik; a félreesők, noha minden tekintetben-nevezetesek, ismeret.lenek marad
tak a nagyobb érdeklődés előtt s csak szűk helyi ismeretkörre szorítkoznak. 

Mennyire Délmagyarország topograpbiai viszonyait ismerjük, sikerült tapasztalati 
·'- tudomást szereznünk a esik lovai, szászkai, sz·okolár-potoki, a ploppai, panorj, 

rumunestyei, krassovai, a mehadiai, v-eteráni, punnyikovai, gaura-turku-
1 uj i barlangokról. Az utóbbiak az 1Al-Duna tájára esnek, az előbbiek mind Krassómegyé
ben vannak. A cs i k 1 o v a i még a környéken is alig ~s mert azon sziklatömbben rejlik, me
lyen a római kath. egyház épült. Bemenete az egyház jobbján van, a kisded falu felé eső 
lejtós oldalon, s igen meredek, mondhatni függőleges. Olyanok, kik , megfordultak benne, 
azt állítják, hogy igen terjedelmes, és ha áll, hogy a magas sziklatömeg tövénél levő tó alá 

.is terjed, akkor nagysága mindenesetre elsörendü. A szük bejárás sürű bodza-cserje által 
pe lévén fedve s a barlangnak egyéb oldalnyilása épen nem levén, teljesen sötét. A sz á S·z
k a i barlang azon nagyszerü hegycsoportban van, melyben a vör0s homokkő s a jura- meg 
krétaképződményekhez tartozó mészkövek a Dunához huzódnak. A barlang sz:íja iger_i ma
gasan esik, cseppkőképződményei nincse~ek s bejáratát a te!mészet oly ügyesen maskirozta, 
hogy ~sak bajosan akadhatni rá. A helyi elmosódott rege szerint híres rablók tanyája volt 
s a..jelenben talaján évek óta felhalwozódott vastag trágya-réteg élénken bizonyítj~~ hogy 

· most az erdei vadnak szolgál biztos receptaculumául. A szokolár-potoki barlang egé- · 
szen földszinti s h_asonlóan száraz barlang. Előtte közvetlenül a híres 0 c u bé ömleszt fel 
feneketlen mély bazainból egy a Nerába szakadó hegyi patakot. A Pa no r a-barlang, mely 
csak ~861-ben tétetett járhatóvá, 215 öl hosszu, cseppkövei .s azon körülmény által vonja 
magára a figyelmet, hogy a Ponor-patak,· mely Stejier1aktól éjszak-nyugotra ered i;i 2500 
ölnyi folyás után a Tilfa-Nalurisz hegy mészsziklái alatt eltünik; .torkolatához közel e bar-

·_langból ömlik ki. Közelében a Ploppa nevü cseppkőbarlang van. A mehádiai a- 'Hercu-· 
le-s-fürdök közelében létezik s Rabló-barlang név alatt ismeretes. Meredek bejámtához csak 
fáradságosan juthatni, miután a 'hegynek mintegy negyedrészét kell megmászni. Maga a 
bejárat igen kicsiny s összeköttetésben áll egy magas hasadékkal. A bejáraton, jobbfelé _ 
tartva, egy roppant sziklákból összealkotott, grotes·k boltozatu ~ágas terembe jutni. Az 
alkotó boltozat-szikladarabok hegyes 'szögbe fu.tnak össze, mely. csak egyes öldalon válik 
aztán tompává. A kívülről észlelhető !'íasadék befelé t).yulik, hol egy mesterséges fal által 

-van megbélelve, ugy hogy csak szűken hathat rajta keresztül a napvilág. E reteszfal ugyan 

I 
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„ · „ „ / a<Yas 21 széles s vakolattal van beháuyva. A barlang be~s~je 
e hegy .~0~~1bol készult, 4 .. m o, ' . 100 lábn i. A talaj alatt származó tompa ~~s~.z- ~ 
négyszoghoz hasonló s térfog~ta .. mmt~gy _ - k AJ rotcsk ol<lalfal a talaj felett egy koeul
hang gyanítatja, hogy alatta. is urege ~ vanna . . g e ~zintén hecr es szö<Ybc futó bol· 
belül 21 széles vízszintes s toJá~dad nyi~~~l Z~~t ~:;irat~{. A mellékÜ~cg az ~löoldal felől 
toza.tos üregbe veze~. Ebben itt-ott }"':lz ~ Y ssze terjedő földalatti menetben végzö
lassan· összeszü.kül s rgy némelye~ sze~i~t ig~n : -e cseppkő függ alá, mely az 'e barlangot 
dik. A boltozatról kis dara:bokb~n sqt t, pi~z . os í;a sá ot kivéve, egészen hasonló a· 
leíró Grise-lini állítása sz~r.mt S~J~tos formáJU · s ~véh~I l másik mehádiai barlang az 
Tournefort által észlelt antiparois1 b.arlang cseppek . . b. 1 g;tJ'áról tekintve a fent leírt 

k 1 Ő k tlam mely a serna a pa ' ··1 -· ugynevezett H er u es-g z a „ ' ., . e.menete 8-9 ölnyi magas, 1-2 o nyi 
Rabló-barlang hasadékának tovében feksz~k'..B . . sá ban 3--4 ölnyi a széles-
széles, fölül tom_Paszögü. Belső té~i~·ga1a ~kl ~e 0~;:~ ~e:~~~: r!it a talajreped~sekböl fel~ 
ségben es 7 ölnyi a hosszaf3ságban. om rs ~ l t me vizsgálta, ugy tapaszt.alá, 
szálló forró gőzpárázat okoz. Schwarzott, ki a baI a~goód~a gsem kén sem kénes k.öneny
hogy e gőzpárázat, cseppalakban a kormos z1a.k~n .ecsa~ i k 0 ~a i barl~ngok krétaképlctü 
tartalmuak. A barlang· világos. A vet e r n 1 k:: ~~~fekvésü síkján tcriil cl, ugy hogy a 
mészben fekszenek; mindkettő a rétegszakad~~ .. pedig az ellenkezőleg eső nchány r~teg 
veteráni a Duna mentének irányában, a punyi,tv~\t "re ·nek tekinthető. A két ba:rlangot 
összehuzódása s a zuzadék eltávolítása u_tánéle r.eJtO u fe1emelt rétecrek választják el egy· 

. 1 . , áb megmaradt s sZln esen . b k '}"- <YOS az ellenszögü von a iran y e an . 1 k dt s e természetes u blakon l?cmcsa v1 i:l>b • -

mástól. A veteráni barlang egy helyt be yu a ~ 
1 

• „ 
ság jön hanem viz is szivárog be. á D felé hanem a dubovai fensík t~teJeD 

e A pun y i kova inak nyílása nem Gsup ~ ~ una adt vastag kréta mészréteg. Míg a· 
is van. Fedője egy, az emelkedés alk~lmáva pen :;Ji<Y a unyikovainak fen~~é~ a 
vet e r !i ni ban némely helyeken ke~d~ ~és~~~:~gközt a tol~ vidékről került hömpolyok, 
víz által el nem hordható ropp~nt szik atore mokkő stb. találtatnak. .. .. „- „ 

chromit, porrpcutia, gnájs~, csillá~pala: v~r~s ~: meghatározva, mindazáltal~ kulon?o~o 
Nagysága \lgyan egyiknek smcs sza a os orner Scbwarzott, Uhl, Dr. ~. Harn1sc.' 

adatok meglehetősen összeegyeznek. H~n~lvf, D b m~lyedését 15- 20 .ölnyme~, va~y1~ 
Körner, Czaplovics s mások a· veterám1 ar ang é Zt 60-701-ra teszik. A puny1kovarn~ 
90--120 lábnyinak, magasságát 50 :..-60 d.·széir~-f2 lábnyira határozzák. Az elsőnek száJa 
hosszát rendesen 400 ölre, magasság.át P~ ig ik *) · · 

- a Duna felett 80- 901, a másiké pedig ~lantabb ~~ t~rméSzettanilag s gco.logiai con.s~:u~tu-
_· A r u·m un est y ei és k r a s s o~ a i bar:~ng holott ezek DélmagyarországJ~gki~uno.bb, -, 
r-ájok szerint talán épen se~ogy sem ismeKtese~~egyének Erdélyre a ülő éjszak-ke~e~1. ~-a~ár- . 
Íegnevezetesebb barlangjai. Rumunest~ek .~a.ss mán helysége Facsettöl egy órányi J• r .sra. 
vonalában egy gyönyörü katlanban e vo ro ~ . . , . 
s ·elenle a Fábry-család birtoka. , kadni mely Zsuppunyest vidékéről 

J E h~lység déli oldalán egy részlet ősagyagpáalápra ta a é~ Krivina közt trachittömegek 
G · t é Tomest s azt n e roz 1 'k l Forascst éjszakkeletre terjed, OJZes., s . , ' edi a ·uramész által határo tati.' me Y -

által van mcgszakasztva, PoJ~n„videkénápál gediJ a jegőcö·s palát szakasztJa meg.. . 
·nél az ősagyagpalát, a tomesti uveghut n 'k p gmunestyi barlang, melynek ~zá.Ja JÓ\ora 

'E hegyvonalba s képzöd.ményekbe esi a r~ l az urasági lak áll 481 bécsi láb, ~ ar
ma.gasan van, miután a katlan ma&assálga ottél ~be még tetemes az emelkedés. BeJárata 

h d' mel közel a hegykup a att rn ye ' 
lang OZ pe ig, Y ká'ával II. azonkívül 

" · · agy roun J · 
. rm viszonyainak leirása .~1mun Schwarzott: „Die Herkú-

* 'V. ö.Hunfalvy: „A magy. b1.r. te na.türlich. Gesch. d. Banats. :n.~en Höhle". Frankfurt és 
l Grisclinit: Ver s u eh e i ne r p o.11 t.1u8.31 • G e s eh i eh te de r vet e r a n iDs e . Da s Bana t". Körner: 
. " . M hád.a" Wien . " U "I orner.„ d" L'. les-Blider be1 e . i . ·„ C lovics· . Gemalde von ng._ . D'e Weltkun e. e1pz1g. 

Lipcse 1789. Uhl: „A u s ~ em Bana ij . sap S i eb: n b ti r g." Dr. W. Harmsc.h~ "G ~ o gr. II. k. II. r. stb. 
V~terlandische Btlder aus ~ ,g. u" 1788. XLVII. füz. Kant: Pbys1. 

is53. XL Bd. Schlöser: „S t a a t s a.n z e i g e r . . 
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igen .tágas, elől ·öss~~nyomottabb, - .~>"efelé ~inQ.inkább felszökő, mintegy három ölnyi peri
pher1ána~ m.egfelelő ivezett,el . E beJárat az innenső oldalon egyetlen, a túloldaloni kitorko. 
Jaso~. eddi~isme;et~enek., Allítják, hogy az innenső bejáraton betóduló füst a ·hegy túlolda
~~n tobb mely~desbol s resekb?l nehány nap mulva özönlött ki. Fáklya nélkül csak nehány 
olre ha~ol,ha~~1 b; s azu tá~ meg egyenes vonalu lejtőjében is teljesen sötét. Benne gyönyörü 
cseppkő.~epz~dmenyekre e~ a denevérek ezreire t~lálhatni. <Benyilása ugyan egyenes, de 
ut~?b tobb igen tá.gas d?mszer~ ~1- s fel üregekre, fülkékre s. tömlőkre szak~d. A vastag
r~_tu guano, mely a talaJt elborltJa s aJ{örülmény, hogy az ellenkező nyílások nincsenek 
koz~etl<m._légoszlo~ok által egymással kapcsolatban, a levegőt nyomasztóvá, a dús cseppvíz 
pedig áthultté teszik . .Feltünők az oldalfalakban látható roppant fatörzskövületek, melyek 
a maguk nemében t~lán páratlanak. Mélyen benn egy gyönyörü cascada zuhan alá. 
, A k r a s s o v a i ba~langok - számra négy - a ,gyönyörü és vadregényes Pr:olaszban 
va~~a~ egymás mell~tt igen .. cs~kély ~ávo.Iságban. Azon hégye~~kbe mélyedn~k be, melyek 
a ko.lm~·cso~a:i;wveczi. és a kolmk-maJdam medenczéket közvetitik, és hol a jegeczős palák, 
gnáJSZ es .g~_amt, maJd. a fiatal harmad~ori s neogén-képletek, majd negyedkori rétegek s 
másodkor1 uled~kes kőzetek váltakoznak. A barlangok valamennyi itt előszámláltaknál 
m~gasabban feksze.nek s :?1ind~nnyihoz a bejárat félreeső s meredek. Az elsőnek m~glehetős 
~zuk s alacsony beJárata Jókora tere~be vezet, melyből több oldal felé hosszabb corriaorok 
a~aznak el.. Cseppkövei nemcsak szépek, de gazdagok is. Lége teljesen respirabilis. A máso
d1kh~k száJa körül?.elül még 30 láb~al magasabbra _esik. Portale-formáju bejárata nagy-. 
s~:ru, ~erészen ?enlt .a mészkőbe, de a barlang b~lsőüre~nnál?sekélyebb. Ebben a csepp
k~kép~odmények 1~en Jelentéktelenek .. .A harmadik valamenny1~közt a legnagyobbsz"érü, 
szmt.én cs~k egy beJáratu, belső termemek boltozata tömör oszlopok által t.artatik s corri
dorai a mily elágazók, oly szabálytalanok. A cseppkö-decoratiók itt szerfelett dúsak, hely
lyel gazdagság~k s képző~ésüknél fogva meglepőek. .A talájból hatalmas stalaktitok mere
deznek fel s az ives, csúcsos tetőről nagy mennyiségben csüngnek alá, leszakadással fenye
getve. A vastag cseppkőrakod ványokkal elborítot~ talajt itt-ott erősen mésztartalmu forrá- -
sok által - sz~ggattatnak fel. Lége elég tiszta, de faunája igen.jelentéktelen. Végre a negyedik" 
.barlang száJa u~!szól ván. hoz~áfér hetetlen, miután csak ko...Pár sziklagerincen lehet bajosan __ 
s nagy veszély k.ozt hozzáJutm. Az egész egy mag?-s bolthe.Jtásu, domszerü tágas teremből 
áll, mely stalaktitokban szűkölködik. A hagyomány azt tartja róla, hogy a török háboruk 
alkalmával buvhelyéül szolgált Krassova lakosainak kik innen biztos kézzel lődözének 

. ellenségeikre alá, kikre nézve az hozzáférhetetlen mar~dt. . 
Mind e négy barlangra nézve m~g meg kell jegyeznünk, hogy teljesen sötétek. 

' Barlan~j~i_nkI_la~ eze.n statist.ikai. vázlatából már eléggé meg van fejtve egyszersniind
a~ok geolog1ai .mdiv1duahtása, .s i~y J.elezve azon fontosságuk, melylyel azok a palaontolo- . 
g1ára ~ézve b1rh~tnának. U gyams. a körülmény, hogy e barlangok legnagyobb részben 
cs~ppkovese~, :1-lkalmatosakká teszi azokat arra, miszerint bennök az ős-archaologia egy 
reJtett s eddig ismeretlen tárházát g·y anítsuk. A szerves anyagok emberi állati növényi 

• ' 1 ' ' ' 07gamsm~sok feloszlását itt azonkép kellett megakadályoznia a szénsavas mészt tartalmazó 
v1zne~, mmt az egyéb.cseppköves barlangokban rendszerint történt. Agyag, homok, kova 

. s.~b. itt ug~anazon hat.~s á~tal változhatott egy egységes, összefüggő,. kemény breccia
~o~egg~, ~mt ez egyebu!t tortént. A nem szerves anyagok eltünését pedig a cseppkőtakaró 
ep ugy őrizhette meg az mdolentia és értelmetlenség barbarismusától mint az a belgiumi 
francia és néme: b:1rlangokban volt az eset. Tudnunk kell azonkívül, ~iszerint Délmagyar~ 

' ország ~ár eddig .1s ásatag-termékenynek mutatta magát, mi tehát annál inkább ösztönöz
~~t -~ ba~la.ngok kikutatás~ra. Már Griselini értekezik érdekesen és tanulságosan a Bánság 
kovulete1rö_l. Ő volt a~, ki figyelmeztetett, hogy a délmagyarországi hegyvidékben, névleg 
az .A.lmásnak a Nera-volgybe szakadó magaslataiban a dognácskai csakovai és verseczi 
hegyvidékben, a Pai é~ Mare völgyekben, Rafnánál és a Poganis in~enső és tuls6 partjain 

--
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az ásványvilág termékeitől egészen. elütő sajátságu fossilis ek találtattak. Nevezetesen szer
~es testek, J?uhá~yok, különböző incrustat iók, nagy tengeri és szárazföldi állatok csont
maradv~-~yai, .. rhmocerontok ~s elefántok, növénylenyo.matok, részint megkövült, részint 
megszénult, foldszurokkal átJárt vagy · kőszénné valt ismer~nemü fák. A Pai- Ma re- és 
Ravna-v.~Hgyi dombokban, homok .és mészrétegek között a polyparak, madrcpor

1

:ik. és mil: 
leporák igen sok nemére akad~~tm. Ugyane magaslatokból kerültek elö igen épen fenma
rat;lt nagy kagylónemek (pectnntes, ostracites, mitul<itt:s, bucarclites echinites muricites 
turbonites, entalus, haliotites,· concha veneris, lepas, patellite·s; tubularia stb'.); továbbá 
átlyukasztott kődarabok, főleg azonban ősvilági állatcsontok. - · 

E körülmény mindenesetre hangos bizonyíték állításunk igazolására, s erejéből mit
sem vonhat le barlangjaink helyfek:v.ésének t engerszín feletti tetemes magassága. Lyell 
k.ülönösen .hangsulyozta, ,hogy átalán a harlangok magassági fekvése mi összefüggésben 
srncs orgamkus tartalmukkal, s számos csont barlangra nézve const::i,tálta miszerint azok 
dacára jelentékeny magassági fekvésöknek, a geologiai ~s még történeti' korszakban is a~ 
áradatok rendes csatornáiul, a már .mélyen fekvő folyók ágyaiul szolgáltak. Ez volt ·nyil
ván a délmagyarországi barlangoknál is az eset s azért annyi bizonyító érv mellett most_ 
már misem tartóztasson egy oly munka végrehajtás.ától, melytől csak érdekes feleletet vár
ha_tni egy eddig mélyen titkos hyerogliphára. 

III. 

Van azonban a palaontologiai érdeken kívül még egy másik is, mely e barlagok tudo
mánJ-OS kikutatására ösztönözhet. Ez az érdek merően történ .e ti s teljesen speciális, árrí 
figyelembevétele annál indokoltabb, minél méltányosabb, hogy egyes jeles elmék kutatásait 
e tekintetben sem mellőzzük. Mi itt a történe.ti tény egyszerü elöadására szoritlfozunk. 

Tudva va.n mindenki , előtt, hogy e klassikus föld a történeti ősidőkbep, melyekből 
érdekes emlékek maradtak ránk, a hajdani .Dáciának egy jelentékeny részét képe~é. Meg- , 
hódítását már Caesar Octavianus Augusztus terv.ezte, ki Pannonia, Illyria, Dalmácia és 
Moesia leigázása után a dákok ellen küldé. ki a legiókat. Ugy látszik a ' római befolyásnak 
rovandó fel, hogy a dák törzsek között nézetegyenetlenség -tört ki s ennek következtében 
történt, hogy Ma.rcus Licinius Crassus - a triumvirnek unokája - ki Kr. e. a 29-ik évben 

' Moesia -elfoghiJásával volt 'igénybe véve, főnökük egyikétől Bolestői segítségül hivatott 
Dapyx Q.ák király ellen. Ez nem i~ kérette magát' hosszasan, hanem leh.ető leggyorsabban 
átkelt csapataival a Dunán s épen·. jókor érkezett a két ellen kö-zötti_ csata -eldöntésére . 

. · Dapyx. egy megerősített helyre veté magát, de Crassus által ost~omoltatva,_ árll: lás követ
k.eztében legyőzetett. A dákok látva a veszélyt, kétségbeesésükben egymást ölték s akkor , 
maga Dapyx is halálát lelte. Testvére élve került Crassus ke,zébe,· ki azonba.n öt bántatla- · 
nul szabadon bocsátá. · 'Erre ez C i r a sziklaüregbe auzódott, mely annyira tágas és erl)s 
.volt, hogy a mondá szerint a titánok az istenek által legyözetvén, ide menek.ü~tek völna. 
Ide hozták most a nagy számmal levö benszülöttek legértékesebb vagyonukat és nyájaikat. 
Crassus a tekervényes ·és nehezen felfedezhető bejáratokat felkerestette és befalaztatta s 
igy éhség által hatalmába keríté őket. r 

_ Ez a törté°iieti esemény, a mint annak vázlatát Dio Cassiusnak köszönhetjük. Már most 
a historikus feladata volna meghatározni, hogy hol kelljen a történetileg nevezetes J?arlan
got keresnünk. Történtek is e tekintetben .nyomozások, de az a'\ltopsia hiá:ryánál fogva az 
eredmények sem nem megegyezők egymással, sem önmagukban véve nem biztosak. Voltak, 
kik ·a később is · nevezetes strategiai szerepet játszott vet erán i barlangot említék, de ~z.ek 
elfelejték, hogy a Dio Cassius említette C i rá nak több bejárata volt, holo~t a veteránrnak 
mindössze is csak egyetlen bejárata van. A veteráni barl~ng azonkivül ahg foga?hat ?e 
700 e:rp.bert, Kanitz csakis 600-ra, Ritter pláne csak 400-ra teszik azok számát, .mig a D10 
Cassius említette üreg meglepően tágas volt. Mások - s ezek közt mi magunk 
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js * - oda nyilatkoz.:Í.nk, ' hogyha e barlang valaha. a B:inságban feküdt, akkor alatta nem 
érthető más, mint a y un y i kova i. a Klissurában, miután ez nemcsak hogy igen nagy, de 
Dabovánál több kijárattal is bir. Ezen nézet ellenében nem hiányzottak olyanok sem, kik a 
.krassovai barlangot hangsulyozták, melyhez négy bejárat vezet. Tény azon!>an, ·hogy a 
rumunestyps aionképigényt tarthatna a történeti nevezetességre. Bejárata egy ugyan, de a 
tulsó felén rµár több kijáratot fedeztek ,fel. Majd midőn Crassus esetét a krassovaiak e1őtt 
szóba hoztuk s azt ·a prolaszi barlangokkal viszonyba állítoUuk, hallottuk ezek nyilatkoza
tát arra nézve, miszerint a kérdéses barlang Re s i c z a erdeiben kereseúdő._ Mert ők nagy· 
atyjaiktól hallották, miszerint egy kecskepásztor az erdőben véletlenül egy barlangra 
akadt, mely több helyt téglafalakkal volt berekesztve, de midőn oda a falu népét vezetni 
akarta, .már nem sikerült a helyet ismét feltalálnia. · _ 

Eszer_int tehát mindenesetre függő marad e kérdés, melynek megfejtfse különben oly' 
érdekes volna specialtörté~elmi szempontból. De ha már ki(ejezést adtunk a reménynek, 
hogy barlangjaink tudományos megvizsgálása a hazai palaontologia fejlesztését eredme
nyeze-ndi, ugy most azon reményt sem fojthatjuk el, hogy a,._ palaontologia ügyén kívül a 

). - l)Ositiv történelem is ugyanazon forrásból nyerend érdekes és tanulságos magyarázatokat. 
'· ' Azért szem elött tartva a hazafias kettős célt, i_ndi tványozzuk: hogy tegyük b ar 1 a n g

j a i n k t-u<;iományos megvizsgálását komoly kérdéssé s ne mulaszszuk 
el · fél használni szellemi és. értelmi előbáladásunkban azon segéd
e s z k ö z t, m e ly m á r i s o l y d ú s a n j u t a 1 m a z á a m ű v élt k ü 1f ö 1 d d i cs é r e
t e s fárad.almait! 

-· 

Függelék.** 

A J1erkulesfo1·rásnak a Cserna-völgyi · hővizcsopo1·t0zat- és a légköri csapadé- · 
kokhozi viszonyáról. · · . . . 

MUNK ~ANÓ tr. cs. kir. ezred- és Her.kulesfürdói- fürdóorvostól. 

. . A -mehádi~i kerület helyrajzi leírásakor a Herculesforrás víznyugtani viszonyait nem 
· érrntém, azon ·kedvező időpon~ra kívánván azt föntartani, midőn az igen tisztelt gyüleke
, zete~ sze;nély~sen. a .forráshoz vezethet ni, b_ecses figyelmüket annak érdE'._kés természeti saját

s~gaira irány1ta~~ s egy -;- a gy_ógyhelyre nézve igen fontos, rnondhatnárn, életbevágó -
függő kerdés eldonteséhez1 hoz.záJárulásra felkérni szerencsés lehetek. 

A mi szép Csernavölgylinknek érdeméböl mitsem akarok levonni s azt állítani miotha 
ift minden egyes forrásnak nem volna saiát önállósága sa1átságos - söt fa1laO"o~ hatása 

. 'ldá l J ' J ) J 0 ' m1~t pe . u· a .~ z.em-. ~s a lábfürdönek; nem tagadom ,azt sem, hogy az .ismert t.ermészet- -
~am, vegyi és foldtam tények segély~vel már ez idő szerint a tudomány oly álláspontjára 
JUtápk; melj a források sajátságairafényt~derített, - nem fojthatom el azonban csodálkozá
somat a felett, miszerint többen telj_es erővel arra törekednek, hogy a Herculesforrás a for
rá.scsoportoza_t össze$égéből erőszakosan kiz:í.rassék, okul hoz\Tán fel, miszerint ez .az egyetlen 
forrás ezen fürdőterületen, mely ként nem tartalmaz. A kik ezen elkülönzési tant hirdetik, 
elfogulatla:q s~emlélődés és vizsgálat utján azon meggyőződésre juthatnak, miszerint a 

-
· * I t é sz e t és V i ti 1 iga ti s m u s. Temesvár 1869. 

~" E :o".at alatt elöforduló értekezések .a nagygyUlés tartama alatt, az esti órákban tartott, u. ~n . népszerü elöadásokhatl . 
adattak elo. · . · Sz e rk. 

-· 

.· 
" 

'291 

-
Herkules- és a mélyebben fekvö Lajosforrás közt a viznyugtani összefüggés többé kétségbe . 
vonhatlan s a földtaui ismeretekböl merített az'on körülmény tekintetbe vétolér ntaltatnak 
miszerint a Herkulesforrás vize vagy azért nem hord ként magával, mel't kristályos kőzet~ 

- ből ered, vagy pedig elveszti azt, minthogy a viz h.armadképzödésü m.észrétegcn jövén 
ker~sztül, a kén a légköri csapadékok és a lég éler.ye által kénsavvá élegülvc, a uiészszel 
vegyi összeköttetésbe lép, s ily módon kéntartalmát elveszti, a nélkül, hogy a forráscsopor-
tozat összeségéből kizárható lenne. . r 

_ -Ezen összefüggés tiszta tény, mely ..:__ habár a term·észettani s vegyi sajátságok ugyan-
azonossága és szabatosan eszközlö.tt torlaszolási kisérletekre nem hivatkozhatunk is -
_eléggé kitetszik onnan, hogy a Herkulesforrás pagyobb fokú kihülése után a Lajosforrás-
nál magasabb hőfok és vizszaporodás mutatkozik. -

. Nagy fokú kihülés az egyik, s fokozott· hőfok- a másik forrás i'észérö1, midőn azok vi~-
nyugtani összefüggéséről van szó, ellentmondásnak látszik, ezen jelenségek mégis ismert 
természettani törvényekben lelik magyarázatuk-at. A légköri csapadékok ugyanis, a Herlm
lesforrás vízmennyiségét növelik s az ismeretlen mélységből fakadó víz hőfokát + 46 R. 
fokról + 14 R. fokra szállítják alá; a nehezebbé vált vízoszlop sokkal nagyobb vízmennyi
séget tól föl a mélységből, mely - minthogy gyorsabban emelkedik, kisebb fokban hülhet ki. 
Minthogy .azonban a_ sziklahasadékokban levő idegen viz magasabb állása a · melegebb 
forrás-ágaknak a szokott kifolyási poriton történő -kiömlését akadályozza, ezen körülmény-

,. ből szükségképen következik, hogy azok más forrás-ágak irányában kiömölni, s azon foná.s 
vizét szaporítani s magasabb hőfokra emelni kényszerülnek, melylyel épen összefüggésben 
állanak. · · 

~z ásványforrások, _ -· s ezt mai nap minden kutásó tudja, az ismert nyílásokon kivül . 
a sziklarétegekben egyéb rejtett közlekedési utakkal is bírnak. Ha az ismert nyílásokon a 
nyomást öregbítjük, mint ez fokozott vízoszlop mellett a Herkulesforrásnál történik, akkor 
a viz más, különben nem használt kifolyási pontot keres és oly rétegekbe jut., melyekbe ren
des körülmények között hatolni nem szokott s a melegebb ( 460 R.) hővizet maga előtt 
hajtja. Magától értetik, hogy a hőviz a rejtett és szokatlan összeköttetési utakon sokkal 
lassabban képes áthatolni s ennélfogva a légköri csapadékoknak a Herkulesforrásra gyako-
rolt befolyása a Lajosfor.rás vizén csak nebány nap mulva válik észrevehetővé. . 

Ya,ijon ezen befolyás a Lajosforrás vegyi sajátságait is megváltozt.atja-e, még eldöntve 
nincs. Ta-lán joggal föltét.elezhetjük, ·misz'erint a Lajosforrás szilárd alkatrészei szaporodoU 
vizmenn1iségnél inkább .fogynak, mint szaporodnak, miután a viz1 hyss~abb utat kénytelen 
megfutm s a szokatlan járatu rétegeket mintegy kilugozza, _ . 

A fürdőterület többi, mélyebben fekvő hövizeinek viznyugtani összefüggése mellett 
szólnak a források közös termés·zettani és vegyi sajátságai; a szilárd alkatrészek fokozatos 
növekedése a Lajosforrástól egész a legmélyebbenfekvő Ferenczforrásig kevésbbé különálló
ságuk, mint. inkább a forráságak a hoszabb uton történő kilugozásának bizonyítéka. 

Zimmermann tanár, a hovizc'soport yiznyug tani összefüggését bebizonyítandó, azt 
állítá, miszerint a hőviz.f)k központjául a császárforrás tekinthető, s ebből ágaznak szét az 
egyes források. A császárforrásnak a tQ.bbi források közti fekyése, _a hőfok és ásv4nyalkat
részeknek az attólí távolsághoz viszonyított fokozatos fogyatkozása képezi, Zimmermann 
szernit a bizonyítékot arra, miszerint a császárforrás lenne ·a forrás-ágak központja. Vala
mely forrás középfekvése azonban még nem elég arra, hogy az egy folyó mindkét partján 
oly csoportban egymás mellett fekvő forrásoknak központját képezze. 

A llerkulesforrásnak a légköri csapadékékkali viszonya kétségbe nem vonható, annak 
több napi esőzés vagy hóolvadás utánj kihülése .s vizmennyi~égének szaporodása folytán. 
Ezen forrás környékén a talaj sok helyen elenyészik ·s különféle hasadékokat, hézagokat, 
ür_egeket és barlangokat iüntet elc'.i, melyeken át a meteorviz nemcsak átszivárgás, han~m a 
n~hézkedés törvény~inél · fogva is a mélységbe sülyed, honnan ·azután a kiömlő hőv1zzel 
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~együlve ismét felszínre jut. Igen valószinü, hogy légköri csapadékok. azon mélységbe, hol 
a maga:s hőfoku höviz ered, nem hatolhatnak, mert az akkor sem oly gyorsan, sem pedig 
oly fokban ki neII1 hülhetne, mip.t különben valósággal történik, s így a befolyás, melyet a 
L~josforrásra gyako!ol, sem nyilvánulhatna. 

,Annyi bizonyos, miszerint a Herkulesforrás szaporodott vízmennyisége, vagyis tulaj
donkép a rendes vízmennyiségnek heves vagy hosszan tartó esőzés következtében létre
jött többlete az érintett hasadékokba alásülyedt csapadékokkal nincs arányban. A Csoricb
magaslat tövében egy hideg forrás, s a fürdő.völgy északi határán, a kátrány kunyhó köze
lében egy másik azzal gyanusítattak, hogy a Herkulesfortás hosszabb esőzés utáni viz sza
porodásának kizárólagosan ők lennének tényezői. Ez évben e.zen források lecsapoltattak, a 
nélk\il, hogy a hőforrás hőfokának alantibb fokra sülyedését e tény megakadályozta volna. 
Ez!'.Jn lecsa,polásnak némi eredménye mégis lőn, a mennyiben-jelenleg hevesebb zápor sem 
képes a hővizet oly alanti fokra lehűteni, mint ez azelőtt történt. Ha a Herkulesforrásnak 
huzamosb esőzés után megszaporodott vízmennyiségét a hideg források vizbőségével össze
hasonlítjuk, s~mmi kétség nem marad a fölött, hogy a hőforrás vizének szaporodása inkább · 
az es~>Zés, - _mint az említett két lecsapolt forrásnak vala tulajdonítható. Ezen köriilményt 
azon indoknál fogva hangsulyozom meg, hogy annak alapján a forráskihülésnek egy elmé
letét, mely ujabb időben tudományos színezetet is nyert, megczáfolhassam. 
· Ez év' tavaszán egy elismert földtani ismeretekkel biró tekin~élyes egyén figyel_mét 

egy - általam észlelt - körülményre hívtam fel, mely.eredményébe? a forráskérdés UJabb 
bonyodalmaihoz vezetett. Közlém ugyanis vele, miszerint a hőforrás vize a kerület északi 
részén történt esőzések után, a nélkül, hogy magában a gyógyhelybel). esőzés lett volna, ki 
szokott hülni. -. ~ 

. _ Ezen ·észleletböl az említet,t geologris azt következtette, miszerint a .Cserna folyó 
vize a grauitkőzet hasadékain, vagy pedig ez és a_ fölött~ fékvő harmadképződésü més_zréteg 
között eljut a hőforráshoz, s ennélfogva, hogy ez meg ne történhessék, s a hőviz ennek 
folytán beállo~t kihülése meggátoltathassék, a teendő az volna, hogy a folyó partja szorgo-
san megvizsgáltassék és ·vízhatlanná téte,ssék. _ 

Igaz, hogy én az átszürődés lehetőségét a Cserna magasabb vi~állásánál több ízben 
érintettem, de megvallom, a folyó vizének a hőforrás vizéveli közvetlen érintkezését nem 
gyanítottam. Az átszürödési tan tudományos elm'életi alappal bir ugyan, dc adott esetben 

· a tényl'eges alapot nélkülözi. _ 
. 1. Ha a most már lecsapolt~ két hideg forrás vizébe fürészport hintünk, a hőforrásban 

azt ujra f~ltaláljuk, a kísérleti eredmény bizonyságul szolgál arra, hogy a légköri csapa-
dékok nell). kizárólagosan á folyóból jutnak a Herkulesforrásba. , 

2. Én a Cserna folyó vízállása s a Herkulesforrás hőfokában hosszabb ideig méreseket 
tettem,':s vége1•edményüL azt találtam, hogy ~z utóbbinak hőfoka a folyó vizének ápá~ával 

, nt;m mindig áll egyenes arányban. Feljegyzéseim kezdetén a Csernának esetleg épen alanti 
· vizállás'át -nullának vévén, a folyó vizének ez alatt vagy fölött levő felsz.inét hüvelykek- és 

vonal okkal j elzém. A folyó vizállásával egyidejüleg a Her kulesforrás hőfokát följegyzém. 
Ezen feljegyzésekben találhatni . napo·kat, . mikor a folyó magasabb állásánál a hőfor!ás 
~őfoka lej ebb szállt, hanem azután olyanokat is, mikor a folyó rö,gtön megnőtt s ~ hőfor:yis 
vize nehány fokkal melegebb volt. , · · · , 

Ezen észleletek azt bizonyítják, miszerin~ folyó ugy> mint forrás szaporodásukat egy
más ól függetl~nül, a légköri csapadékokból nyerik s azért ~ folyó vizének átszivárgása 
alaptalan gyamtásnál nem egyéb. . 

3. A Herkulesforrás, vagyis annak eredése helye a Cserna vizének legalantibb állásá- . 
nál 16 láb és 9 hüvelykkel, a legmagassabbnál pedig nehány hüvelykkel fekszik magasabban. 
Ha feltennök, ~ miután tudva levöleg a- folyóvíz fölfelé. nem szállhat - miszerint az ·a 
fOrrás-ür alatt hat be, akkor ebből az következnék, hogy ezen átszivárgási _ folyamat állandó 
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lenne s · a folyóvíz oly gyorsan s m&lyen alászállott hőfokkal folszínre nem jöhetne, hanem 
a IDlHységbe zuhanna. 

A lehetőséget, miszerint a .foJyóviz a grá'nithasadékokon át a bőforrásba hat, nem 
tagadom, hanem tagaqom annak még csak valószinüségét is, hogy kizárólagosan a 
folyó okozná a Herkulesforrás vízmennyiségének szaporodását. Azt sem akarom vita tár
gyává tenni, hogy a folyóvíz; míg a forr·ásviz ellennyomásával , egyensulyba jő, a granitha-

- sadékokon áthathat; eddigi ész-leleteim alapján azon bán azon meggyőződésre jöttem, misze
rint 'a Herkulesforrásnak baját: a völgyet öv~ző sziklák üregekké való elágazása nagyobb 
mértékben okozza, mint a gránithasadékok. Föltéve, hogy a forrás alatti fokra kihülésének 
oka egyedül a folyóvíz áthatolásában lenne . keresendő, a Csern~part sajátságos alkotásánál 
alig lenne lehetséges azon meggyőződést táplálni, miszerint - mint az említett geologus 
véli -- hogy a for:rás ezen baján segítV'.e legyen, ha egyátalán segíteni lehet rajta, a part 
szorgos vizsgálat alá v~tele és . vizhatlam:1á t étel'e lenne a legegyszerübb és legköny-
n_yebb ·mód. · . _„ • 

. Ezen átszivárgási elIJlélet a forráskérdés megoldásához nem vezetett. Vizsgálásával „ 

eddig több tekl.ntélyes geologus foglalkozék, a nélkül, hogy fáradozásaikat .siker koronázta 
volna, - nem mintha a tudomány amaz ismeretlen m~lységbe hatolni képes nem lett volna, 
hanem csupán az oknál fqgva, minthogy a. kérdés egy rendszerint még nehezebb kérdéssel 
- a gazdászatival - jött ellentétbe s igy kénytelen volt, tudományos alapra. fektete~t gya-
hÍtássá korlátolva maradni. · - •• 

_ Hogy az idegen víz a magasabban fekvő hövizforrásokhoz ne hathasson, nehány geo- · 
logus fúrást, mások pedig a Herkulesforrás alagjárat általi elzárását javallák. _ 

· · Fú!'ási kísérletek már több ízben vezettek eredményre s itt is megkisértethetnének, 
ha alapoS' aggodalmak a kisérlettételre ellenjavallatot nem képeznének. . ·. 

1. A mészkőzet rendesen igen üregdu~ szokott lenni s az ezen üregekben meggyülem
lett víz a fölötte fekvő léget összenyomja; fúrásnál könnyen megtörténhetik, h~gy eg~ ilf 
üregbe jutunk s a mint a lég a víz fölöt,ti térben vizodafolyás által összenyorpat1k, a '?~su
gár hirtelen magasba szöknék, hogy már nehány nap multával marad~ndólag essék. v1ssz~ . 
A vízsugár itt a lég feszerejének lenne csupán következménye, s a mmt ez fogy?-a, a szo
kési magasság is fogyna. Ez esetben kutat fúrtunk volna, de a~tézi kutat, me.~yböl eg_"f és 
ugyanazon sajátságu höviz folyna, 'korántsem nyertünk. Ho~y-~lyet nyerhessunk, l:J.Z -~reg 
alapját s az ez alatt ismeretlen mélységben fekv~ legkö.zele_b~1 vizmentes mésztelep_et f~~ke: 
resni s ha a f t!ró méa itt sem találna. forrásra egy másik v1zathatlan réteget kellene áttorm 
s végie azon lehetö~égre. is · készen lenni, hogy fáradozásunk, daczára az elég mély .fúrás-
nak, a réteg kedvezőtlen hajlás·1 végett, sikertehm lesz. . .. 

2. Ha fontolóra vesszük azon körülményt, hogy artézi kutat csak ugy _nyerh~tuFJ,k, ha 
a két átliatlan sziklaréteg- közé szorított viz semmi, vagy ~gen távol fe~vő kifo.lyás1 pontt_al 
bir akkor - miután a Herkulesforrás ezen feltételek egyikével sem b1r - a siker reménye ' -e.löreláthatólag szerfölött csekély. . 

. 3. A tapas.ztalás tanusítja, hogy a fúrás által. nyert víz ásványta~talma a különb.özö 
rétegekben felettébb váltakozik. E tekintetben hivatkozom a st.-ovem, s a Tothenfeld1 és 
sasi'!endorfi fúrt kutakra, melyeknél a konyhasótartalom eze~ ingadozása az utóbbi k~ttőnek 
előnyére, az elsőnek pedig hátrányára vált. . ,.. · · 

4. A fúrás mélységét, m'elyben a rendes hőfokú ásványviz fe~található, előre megha
tározni nem lehet, ebböl folyólag az artézi kut fúrásának költségei sem állapít~atók meg. 
A föld melegének mélységbeni számítása ugy találtatik, hogy az lefelé számtam arányban 
növekszik; hogy azonban mily mélységben található fel azon melegség, mely vailam_ely 
hőforrás - eredeti melegségének megfelel, már csak az oknál fogva sem határozható meg, 
minthogy riém tudhatjuk; mily mélységben lelünk az évi középmelegségnek megfelelő hő~o~ 
kot. Tegyük fel, hogy a hőmérő- 1000 lábnyi mélységben az évi középme1egséget mutatJa, 
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akkor a fúró~ak 3000 lábnál" mélyebbre kellene hatni, hogy egy + 46° R. foku hőviz meleg
ségét feltalálhassuk. Ha -mLnde1i fúrt ölért átlagosan cs~k 200 forintbt számítunk is, 
116,600 o. é. forintnyi költség jő- ki, Azt sem akarom érintetleniH hagyni, J?Íszerint lehet
séges az is, hogy a hövizre az említettnél kisebb mélységben is rátalálunk, de fontolóra 
veendő az is1 miszerint azon esetben a Her kulesforrásnak bö vizmennyiségéröl le kell mon
<lauia, és pedig -azon oknál fogva, mert a forrás minden erét" egy és ugyanazon csőbe szo-
rítani nem lehet.. -

5. Artézi kutat azért szoktunk fúratni, hogy -egys~er-üen vizet nyerjünk; midőn az 
idegen viz távoltartását czélozzuk, akkor egy kevésbbé költséges mód áll elöttünk. 

· A höforrásnak idegen víz odafolyásátóli megvédésére a .1egbiztosabb mód a basznave-
hetlen forrás á.gaknak alagjárat (Stollenbau) általi tökéletes elzárása lenne. , 

Ezen elszigetelési mód.szer elömunkálatai a következők lennének: 
a) A Herkuledorrá·s huzamosb esőzés folytán kihült vízmennyiségének megméré_se a 

~ rendes, már elrggé ismert víztartalommal összehasonlítya. 
b) A forq~,sterület szabatos ·megvizsgálása, tekintettel a föhasadékok- és a felülegre. 
Ezek ut_án szakértői terv szerint, az északk.eleti oldalon, a forrástól mintegy 30 ölnyi 

' távolságra egy alagjárat (Stollen) lenne készítendő1 mely az üregeket átszelné, s melynek 
fölszine mindenesetre a· Cserna legmagasabb vizállásá~ak vonalán felül lenne. 

Az elagjáratnak, melynek emelkedését, hosszát., .szélességét és magasságát valamely 
földismével foglalkozó S\akértő határozná meg, a sziklahasadékokból beeső légköri csapa
dékokat magába fogadní, a folyóba vezetni, s vizáthatl.an burkolatával az idegen víznek a 
köforrás vizéveli keveredését megakadályozni lenne feladata . . 

Az alagjárat készítésének költsége alig tenné 1/4 rész;ét a fúratási k.öltségeknek. 
Mindkét elsziD'etelési módszer czélszerü, és pedig az egyik akkor, ha szándékunk, 

egyátalán viz<:t találni; - - a másik pedig, ha a ha~znavehetö forrás-ágaknak á hasznavehet
lenektőli elki.ilönzését czélozzuk. Hogy ez utóbbi módszer, a· környék földtani viszonyait 
tekintetbe véve, a Herkulesforrásnál is alkalmazható-e, annak eldöntése szakértöi véle 
ménytől függ. 

1rö1·ök szokásók. 
• 

, Saját személyes észleletei után följegyezte és elóadta BOLESZNY ANTAL, orsovai plébános. 

Az európai népcsaládok között oly népfaj is ~ uralkodi~, mely a XVII-ik században, -
~időn hatalma tetőpontján állott., egész Európát rettegésben tartotta.· Ha ezen népfaj, m"ely 
Azsiál;>ól átszármazott és melynek csak egy kis része lakja Európát, a kor intő szavára nem 
hallgat, hanem tovább is elzárkozik, ha az .európai kulturállamok sorába lépni, merevsége. 
és sze1lerrii tétlensége által ezentul ·is vonakodik: az európai államok -sorából kitöröltetni 
és Á~siába., honnan származott,. visszaszorítatni fogna. Ezen népfaj, melynek egyes szok~
s.airól rövid -vázlatban értekezni akarunk: a. török0k népfaj a, Mohamed utódai. 
· . A törökök szokásai, erkölcsei és vallásos ténykedései a többi európai nemzetek .~ kü
lönösen a· keresztény hitfelekezetekéitöl annyira különböznek, hogy sokszor merő ellen-
téteknek mondhatók. . · . 

Ezuttal leginkább az idő rövidségéhez képest a Xorán követőinek születésük idejétől 
házass;igi frigyök megkötése utánig dívó szokásait kívánjuk ecsetelni. _. 

Midőn a törökök gyermekei mE1_gszületnek, az jdösb szomszédférfiak egyike v.agy ket
tt!je a születés után 11aril_?.adnapra megjelenik a gyermekkel megáldott házban; a családapa. 
előhozza a betegágyban fekvő neje lakosztályából az ujdonszülött gyermeket és örömkife

r jezésekkel a szomszédoknak "Qemuta~ia, kik erre azután a gyermeknek azon nevet adják, 

·. 
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melylyel a családapa szülei nem szerint birtak. Ha 'pedig a · családapának szülei helyben 
nem lakn4nak, akkor a betegágyas nő a gyeil!lek neme szerint saját szül i egyikének nevét 
kéri kisdede számára fel vétetni. 

· Az anyakönyvek vezetéséről mitsem tudnak Törökországban. Törvény szerint a fi gyer
mekek körülmetéltetése csak egy hó lefolyása után történhetik, de ezen ténykedés azon 

· időpontra elhalasztható, mely a fi.gyermek kifejlődési korát megelőzi. 
· A leánygyerme~ek ~ tizenkettedik _-év be~ejezte utáni els~ napon lefátyoloztat~a~. 

Csak szája, orra és szemei láthatók. Megtörtémk ez hamarább is azon esetben, h_a a k1feJ
lődöttség hamarább beállott. A török leányok között többször szokott előfordulni, hogy a 
leány lefátyolozása első ~vében (tizenkét éves) korában férjhez adatik. Midőn a török l eány 
lefátyoloztatik, első korszakát éli rabszolgai l ealázásá,nak. ' . 

A fátyolt „yashmak"-nak n~veztetik, . mely mégs~m föd el annyit, hogy észr-:. ne ~~
hetnök miként a török h.ölgyek is szeretnek ~ festem, ~csakhogy magukat. Azt h1szszuk 
azonba~, hogy ezt nem annyira kacérságból teszik l m~nt inkább azért, ~ivel .~zere mesek a 
színekbe. Körmük hegyén nagy félkört barna-sárgára festenek, tenyer~k k.ozepér·e fe~ete 
pontot csinálnak s mivel elegendő festékkel rend.elkcznek, nehogy kárba menJen, az orcákra 
és szemöldekre is jut belőle valami. A női felöltön~ mind egy s.z~básu:. Rendes hosszu fel
öltönyeiken kívül hosszu bőszabásu bugyogókb.an J~rn~k .. A ~ö1 fényuzés leg~lt~~~nosabb 
tárgya maga a fehér fej fátyol. Még .a koldusnő is ~rnd1g tiszta,: h?rd. ~lsó kontose leh~t 
rongyos, felső burokja kopott, de a fátyol oly vakitó ·fehér .mmd1g, mint a hó. - A nők 
alkata leginkább kicsiny. Nagyon hiányzik a török nőknél a.Járás len.~esége. Sokat h~.verve 
zofáikon, minden élénkebb testgyakorlattól megfosztva, legrnkább h1~zéssel .~s a szovetek 
teletarkításával foglalkozva s rendesen hosszu f€löltönyükb€ _leplezve, a fq.rge mozgás 
kecse nem fejlődhetik ki náluk. · - · 

A nőnem szánan3ó állapotába,n is.kolától távol, az oktatás és nevelés élső elemeiben 
sem részesülvén, egyáltalában semmihez sem _ért. . . -· 

A törökök nevelési rendszere a legszánandóbb állapotban srnyhk. A. nőnevelés a._pae- · 
dagogia és didactica fagypontján alól áll, annyira e! van hanyago~v~, mrnt sehol .. E~rópá
ban. Ezen elhagyatottság és-neveletlenség a török birodalomban k1;1v.ó és szembeotl~ való
ságos embertelenség. Hol a falva~ban és városokban is~ola,létez1k is,. olva~~s- és iráson 
kivül misem tanítatik; és ha igen, a. Korán némi fogalmam tul nem terJ ed. · Kozép~anodák, 
felsőbb iskolák Sztambul, Drinápoly, Filipopoly és az utána _következő nagy városokban 
léteznek. . , 

A ]egujabb időben hozott tör~é~yek az általános tan~.ötelezet~séget előirj4k .. a ~él hold 
e()'é iz területén. Törökorsiágl;>an is megvan tehát a tankotelezettség, már. tud.nulhk„ - . a 
p~piroson. _ Sok év 'kell meg hozzá, hogy ezen üdvös tör~ény a gyakorlati_ életbe átultet
hetö legyen. Közöljük az érdekes törvényből a következő c1kkhe~yeket: , . · . 

A 9. §. szerint: az alsóbb rendű tanítás a~ :gész ):>irod.aloml'a. nézve kötelező. A leá.nyo · 
kat illetőleg e kötelezettség a 6-ik évtől a l0 - 1ki~ terjed kii. a fi9yer~e~eknél ~ézve :ugya~
azon évtől a 14-ik évig. A 10. §: szerint a negyedek és falvak békeb1rá1 .egy laJstrom0t ~o
telesek tartani, hová a tankötelezettséget elért fi- és leánygyer~ekek be1ran~ók, v~lamrnt 
az eltartásukra lekötött atyák és ~anyák _nevei is. A 11. §. szerint, ha a ? eirt. gyer~ekek 
között akadna olyan is, ki nem járna isko!ába, az. „institut~r" azt tuda~m fogJ~ a ·~nróv~l 1 
a békebiróság felszólítja a gyermek atyJát, anyJát vagy rokonát, és kenyszer1tem. ~og]~1 
hogy gyermekeiket iskolába küldjék. A 12. §. szerint, ha ~gy hó alatt háro~szor~ .~ntés 
után a gyermek jelennemléte konstatálva van,. anélkü~.' .hogy a 13_. .§-ban :ml~t~ndő torvé· 
nyes mentségek egyike is felhozható _lenne, az 1lletö szulök .v~gyon_1 ~llásuk szerint 5--1 ~~ 
piaszterig büntettetnek, mely pénz az akadémiai tanács ~dm1111strat16Ján_~k pénzt~rába fol_y1k 
be. A törvény iránti engedetlenség esetében, ha .már le is fizettetett a bunteté~cl 1J, a hatósá~ 
~ gyermeket iskolába való menetelre kén7szerít1 .. 
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A i3. §. hat jellemző felmentési esetet tartalmaz, u. m. 1-ször testi hibak. 2-szor a 
konstatált szükségesség, hogy a gyermeknek, m~nt egyetlen magzatnak a szülő mellett kell 
maradnia. 3-sz.or. Mezei munka, pl. aratas idején. 4·szer. Félórai tavolsag a gyermek lakasa 
és az iskola között-. 5-ször. Iskola hiánya ott, a hol a gyermek t::}.rtózkodik. 6-szor. Bebizo
nyítása annak, hogy a gyermek tanulmanyait a szülői hazban vagy nevelőintézetben végzi. 
. Az alsób_b iskolák muzulmanok és keresztények lesznek aszerint, a mint a lakossag az 

egyik vagy másik hitfelekezethez·tartozik, de az előkészítő tanodák, melyekből a tanoncok 
a lyceumoKba lépnek, vegyesek, muzelmanok és nem-muzelmanok között egyaránt. 

A figyermek, ha iskolából kikerül a henye és tunya, életnek adja magát; az iparról, 
gazdá1kodásról szó sincs, csakis általán a kereskedélemhez fog, ha szabad szárnyra 
e-resztik. • 

· Midő'n :;i. ·férfi kifejlődött, nagyobbára azonnal házasodni szokott. A házasságkötés 
~gy~zerü: -A házasulandó férfiunak a'tyja, a leányzó atyjával, annak anyja pedig .a leányzó 
anyjával előlegesen értekeznek. Ha a szülök megegyeznek, akkor meghatározott napon a 
férfiunak atyjaJ vagy ennek elhalta után egy férfi.rokon a megkérendö leány atyjától szom
szédai, rokonai kíséretében, ugyszinte a vőlegény anyja a szomszéd és rokon asszonyokkal 
az arána,k anyjától ünnepélyesen megkérik a leányt,· sok esetben anélkül, hogy a vőlegény 
látta vagy ismerte volna is. Az ilyen alkalmakkal a férfiak kávé- és dohánynyal, a nők 
p~dig dtilcsászáva1, azaz befőzött édességekkel megyendégeltetnek és akkor az egybekelési 
nap meghatároztatik. A vőlegény ezután megajándékozza aráját szülei által egy állásáhoJ:; · 
mért értéke's tárgygyal vagy arartyokkal. Ezen foglaló többé vissza nem vehető. 

· Most :mindkét rész házasságra készül. A kitüzött 11apon a leánynak képviselöj~ és 
meghatalmazottja két tanujával az udvar ajtaja előtt bemenetelért kiált, .mely, ha megada-, 
tik, az udvarba eresztetnek és oly szobába vezetetnek, mely üres és a mely mellett a máso
dik;_ s2obában a rokon asszonyok a leánynyal és' ennek anyjával vannak, kiket nem egészen 

_betett ájtó elválaszt A leány .megliatalmazottja, két tanuja jelenlétében, a leánytól kérdezi: 
- Dzsemille, Fatime, vagy Zelyha, akarsz-e Begó Izmaelhez férjhez menni? - s a 

leány szemérmetesked ve szól: 
- - Igen. _ 

' .- Beleegyezel-e, hogy én és e két tanu rés~edre legyünk? ~ a leány halkan feleli: · 
· . ..'... - Hadd legyen. . 

~ Ezen két utóbbi kérdés háromszor intéztetik, mire a leány háromszor felel. 
Ezek után a leány meghatalmazottja és képviselője két tanujával, a vőlegény képvi.- · 

selöjével és meghat.almazottjával két tanujával találkoznak és a hodzsához, a tanitópaphoz 
'mennek együttesen, ki eljövetelök célját kérdi. A leány képviselője előjoggal bír felelhi. 
Ezek válas-zolják: . · 

- Mi jelenteni jövünk, hogy Bego ISmael Zelyhát akarja feleségül venni„ 
A hodzsa háromszor azt kérdezi: . · 
- - Akar·e Zelyha Begohoz férjhez ·menni? 
- Hallották-e tanuk? 
Most a leány képviselője alkuszik1 mit hajlandó a vőlegény meghatalmazottja arájának 

felajánlani, pél<;lául. ezer darab aranyat. A hodzsa kiállítja a házassági levelet, . melyet a 
le:iny meghatalmazottja az arának, ennek atyja által, mint örökséget az elválá.s esetében a 
férj áta.d ni sr.okott . 

Délben áZ Öregek, este a :fiatalok mulatnak~ nem szerlnt külön-külön, a vőlegény házá
ban a férfiak, .az ara házában a nők; - kedden pihennek. Sz~rdán este ismét~lve, d~ egész 
éjjel mulatnak. Hajnalkor 3: nők az ará~ a férfi ház~hoz vezetik, ott ~~r.:n~ez1~ lakasá~ és 
onnan eltávoznak. -Most látJa először a férfi az ará.iát, A házasság csutortok este befeJ~Z
tetik. Két idősebb nő a házasok _-egyik külön szobájában tölti az éjt és reggel az ara anyJá
uak megviszik a bírt, hogy_ m~_nden rendén van, mert azon esetre, ha az ara nem leány, 

~ ' ' 

a.Zónnal ör.ök id.ökre minden a házassági levélbe11 .kik9tött Öröks~g :Í.tszoigáltatása néiküi 
el bocsátt:.t1k. · 

Ha .a szülök a házasság fölött megegyeznek, a ·gyermekek akaratlanul is kötelesek 
házasulm. _ 

„ Ellenben, ha a szülök nem egyeznek meg, de gyermekeik szeretik egymást, ezek meg
szoknek, é~ ha a leán~ egysz~r a fé:r;fi házának küszöbét átlépte és ott letelepedett., nincs 
hatalom, .mely onnét v1sszavehetné; ekko.r m;ir, vagy később, a szülök_ is beleegyezni és a 
házassági levelet az elébb említett módon kieszközölni ·kénytelene~. · _ 

Törökországban a· soknejüst{gnek hódolnak. · Ezt a korán megengedi. Ha tehát valaki 
másodszor is házasodik,· azt az előbb említett szab~lyok szerint teszi, melyek kötelezők. 
~sak azok szoktak másodsior házasodni, kik jó anyagi viszonyok között ~nnyi vagyonról 
is rendelkeznek, hogy több feleséget becsületesen is eltarthatnak Kik másodszor is háza
sodnak kevésbé kedvező anyagi viszonyok között, azoknak nincs becsületök nem tiszteltet
ne~ a töh?iektöl, sőt kigupyoltatnak. Az· elválás egyszerü. Ha a török férj többé egyik, 
v:igy másik. feleség:ével él~i nem akar, a házassági levélben kialkudott pénzmennyiséget 

-k1szolgáltat:Ja és nnnden biróság közvetítése nélkül feleségét el bocsátja. < ' · 

. Ha halálozásfordul elő, a holttest azonnal megfürösztetik és hófehér tiszta ruhába öltöz
tetik és deszkákon a moschea udvarába vitetik, honnan, ha a sir elkészült, a temetőbe vitetik. 
Ez ugyanaz nap történik, midőn a halálozás történt, napleáldozta előtt. Ha pedig 'a. halálozás 
délután történt és naplemente előtt a fürösztéssel és öltözködéssel el nem készülhettek a holt-' . test a moschea udvarában marad másnap reggelre, a midőn a holttestet három helyen, a nyak, 
derék és lábak körül ~gy kendöféle szövettel. a sírba szállítják és hosszában Mekka felé fek~ 
teti~. A sir als.ó része rézsuton deszkáklfal _kirakatik; hogy a holtat a föld ne érje, s cs3:_k 
azµtán hányat1k reá a föld. A törökök oly nagy tiszteletben tartják halottj!!ikat, hogy 
álmukat és nyugalmukat hiszik zavarni, ha valaki a sirok között járkál. .A -törökö}r ezt 
maguk sem teszik, de ha keresztények, kik eme szokásokkal ismeretlenek, néha kiváncsi'ságból 
láthatók a sírok körül, ilyenkor ha egy török halad el ott, megható jelenetnek vagyunk 
tanui: a török legott térdre hull és részvétre indító arckifejezéssel és tag}ejtéssel integet, 
hogy ne háborítsuk az ő kedve·s kegyeltjei örök nyugalmát és távozzun.k onnan el, hagy
juk nyugodni. Különben a törökök ·a temetőket körülkerítik ugyan, de nem sok gondot 
fordítanak reá, hogy a temetőnek körülkerítése csinos is legyen. · . 

· A törökök egy éven át egyszer böjtölnek. Ez a Ramasam böjt, mely egy hónapig t~rt. 
Folyó évben november elsején vette kezdetét és eJtart november 30-ig, azaz ujholdtól 
ismét ujholdig. Minden évben 19 nappal hamarább kezdődik a Ramasam böjt, ugy hogy 36 
év lefolyása után ismét nove·mber elsején fogja kezdetét venni a Ramasam böjt. „ A törökök 
szorof?an böjtölnek. Semmit sem esznek, semmit sem isznak, nem dohányoznak egész napop. 
át. Naplemenetkor egy ágyu elsüttetik, akkor egész mohósággal nekimennek az evés-, ivás
és dohányzásnak. Éjfél utánig 'alusznak. Két óra éjfél után az ágyu ismét elsiil, .akkor ismét 
esznek, isznak és dohányoznak, hogy képesek lehessenek egész napon át böjtölni. Midőn a 
30 !lapi böjtölésnek vége van, kezdetét veszi a három · napi beiram·ünn.ep. A törököknek 
csak két ünnepük, beiramjuk van. Az első esik a Scheoval hónap első napjaira, mely az ö 
évök 10-ik hónapja, mely ünnep „Id al-Fitr"-nek neveztetik, azaz a bőjttörésnek ünnepe. 
Ezen ünnep három napon át tart. A második beiram vagy ünnep az elsőtől 70-ik napra a 
Dsul-Hidzsa hónap 10-ik napjára esik, mely a 12-ik és egyuttal bucsujáró hó.nap. Ezen 
hónak Id al Korban-nak neveztetik, azaz áldozat ünnepe, mert ezen na,pon törvényesen az 
áldozat leöletik. Ezen ünnep négy napig tart. Az elsőt kis, a második ünnepet pedig nagy 
beiramnak nevezik. Ezen egy hónapi böjtön és kétrendbeli ünnepen kivül más böjt vagy 
ünnep Törökországban nincs többé. Az ünnepek következőleg tartatnak: az iinnep kezde
tét veszi hajnalkor, midőn az éjt a szürkületi idő felváltja. Ezen időpontot a törökök Saba.h
nak nevezik. Halnalkor 7 ágyu elsüttetik, jeléül, hogy az ünnep nemcsak kezdetét veszi, 
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hanem egyuttai a törökök az imabázba.hivatnak, hogy a Semahane-lsten házában első isteni 
tiszteletöket e~végezzék. A másodszori isten~ tisztelet 1.2 és egy negyed, óra után vé~eztetik. 
Ezen idötáj „lJlleh" név.vel jelöltetik. A harmadik isteni tisztelet „Ikindia" néven délután 
4 órakor történik. A negyedszeri jsteni tisztelet „Aksamah" néven naplemenetkor szokott 
lenni. Az ötödszöri isteni tisztelet „Jácziáh" néven nap lemenet után két óra mulva történik. 
A törökök különben naponkint is szoktak ötször imádkozni ugyanezen időtájban. Stambul
ban 101, Viddinben 21 ágyulövés hirdeti az isteni tiszteletet. Kisebb helységekben, vagy 
erődökben 5 ágyulövés történik. Ez a városok és parancsnokok rangja szerint történik. 
Kisebb helységekben, hol ágyuk nem léteznek, azokat .a. m,ozs.arak helyetesítik, vagy ha 
mozsarak sem léteznek, fegyverek használtatnak. . 

A Muezzin a moschea szolgája a minaretteken a Korán mondataival .szokta a törököket 
a Seniahaneba az isteni tiszteletre meghívni. A hodzsa az isteni tisztelet~n éneket és élénk 
taglejtéseket visz végbe. A nap felé fordulva, a paradicsomot várva, éneke egy mély bús 
érzés, imája egy áthatott költemény. A török saruját leteszi a Semehane előtt és az isteni 
tiszteleten térdre hull, arccal a földre b0rulva imádja az Allah-ját, mely kultusz a keleti 
képzelerr:iben sokkal mélyebb gyökeret vert, semhogy bármi világi érdek is kiléptethetné 
onnan. Összefolyva az élettel elválaszthatlan attól. Az Izlam phanatizálni tud. - A törö
kök a hetet vasárnapon kezdik, melyet első napnak neveznek és igy tovább péntekig, mely 
·gyülekezet napjának neveztetik, a mennyiben pénteken ötször megjelennek templomban, 
mert a péntek a törököknél olyan, mint nálunk a vas4rnap . . 

. Hátra van még a török templomi szertartások egyik érdekes látványa, a mcvlevi szer
zetesek, dervisek szertartásos keringése, melyben a samatrák, mysteriumok sphaera tánca 
maradt fenn. , Ezen szertartásos keringés „Mokabeli" név alatt ismeretes. A vakbuzgóság · 
or'giája Skutariban feltalálható a rufai derviseknél, kik a -,-,La illah, illah la" Korán mondatát 
néhány ezerszer kötelesek egymásután elmondani s mondják is, -mig bírják, de csakhamar 
kimerülve, énekökből üvöltés válik, csak egyes szótagok morzsalékait képesek kihörögni, 
ajkuk vértől tajtékzik, testiik remeg és aléltan dőlnek össze. A mevlevi dervise~ egészen 
más fajta szerzet. Ezek Európában vannak. Látszik szertartásán, hogy egy költő alapítá, 
kit „Sultan el Uleman"-nak - a tudósok királyának - neveztek: Meolana Dshellaleddin 
Rumi, ki a törökök Dantéja, a mennyiben egy nagy költe~ényben foglalta össze és fejezte 
ki kelet vallását, bölcsészetét, történelmi hagyományait. üt század óta áll fenn e szerzet. 
Midőn a mevlevi szerzetesek különféle színü kaftánokban, sárgaf.ehéres magas fövcgükben 
gyülekeznek a Semahaneban össze, lekuporodnak az oszlopok alatt félkörben. Majd jön a 
Seik (elöljáró) is, fövegén zöld tekercscsel._ Háromszor járják körül bágyadt lassusággal a 

~ termet, mindig mélyen meghajolva a koránpolc előtt. A keringés jelképies. A nap - a 
Seik - mozdulatlanul ül a főhelyen s csak ha a keringést elhibázza valamelyik, toppant 
egyet hallhatólag. A keringés előtt minden dervis leveti kaftányát s köpenyét s ekkor 
egyenr.uhában ~11 mindegyik, hosszas fehér ráncos.-szoknyában, mely térdig ér. S kezdődik 

, a planetaforgás felemelt kézzel. A jobb kéz ég felé emelve kitárt marokkal, a balkéz pedig 
föld felé hajolva, aláfordított kézfejjel. A forgás a zene. ütemeire mindig gyorsabb, folyvást 
előre haladva. Bár az egész talaj tele van forgó dervisekkel, egyetlen kéz sem ütődik össze 
soha. Valódi mesterség ez a szakadatlan egyforma forgás, mely legkisebb zajt _sem csinál, 
miután mezítláb történik. Köztük jár egy lilaszin kaftános öreg dervis, ki a holdat képvi
seli. Oldalt is áll egy pár, kiknek , azonban már kisebbszerü szolgahivatásuk, . t. i. végén a 
padozatra hajló kifáradt dervisekre ráadni az. imént elhányt és összeszedett köpenyegeket. 
A dervisek arca csupa áhítat. Némelyik .beh;unyja szemét, félreh!1jtja fejét s látszik rajta, 
hogy e forgás gyönyört okoz neki. Egy si_ncs, akin észrevehető nem volna az ünnepies han
gulat, s midőn a szertartás végén összeö~elkeznek, igazi testvéreknek látszanak. , 
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A babona a természettudományokban. 
Elöadta ROZSNYAY _MÁ.TY Á.S. 

Az egyszerü és tudatlan ember felsőbb erö nyilatkozványának tartja mindazon termé
szettüneménytJ melynek okairól korlátolt felfogása kielégétő felvilágosítást nyujtani ne.m 
tud. Azonban azon körök is, melyek kitünő társadalmi, sőt tudományos müveltséggel bir
n\k, van eset, hogy konokul hodoh~ak maig is olyan balhiedelm~knek: melyeknek lényegét 
és okait a tudomány már régen kiderítette, és tarthatla,nokká ny1latkoztatt~. 

A tudatlanság és_ vallási bigotteria kectv.ező tal~j u~yan az efféle balhiedel:nek fel bur
jánzására, de nem egyedüli létoka annak mmt. eddig ~itték. Korunk AthénéJe a pr~tes
táns Berlin, vagy korunk ~abylonja az . atheista !'~ris .é? oly arányban sz~lgáltatJa a 
hívőket az asztaltánczonltatás, somnambuhsmus, spirituthsmns és hom•)eopatlua humbug-
jainak, .mint Róma vagy - Palerrnó. . . . .. 

Bizonyosan vannak önök között is tisztelt hallgatóság, kik tréfás vonakoclás~a~ u_~n.~
nek le egy asztal me~lé 13-diknak, aion balhiedclemben: hogy akkor a társaság tagia.1 koz~l 
egyik ezen év alatt meghal. . _ . . , . 

Semmi sem alkalmasabb egy ilyen babona vagy balhiedelem knrtására, mintha anna:k 
eredetét és okait vizsgáljuk, s abból világosan láthatjuk, hagy az vagy félreértésen, vagy 
scholastikai szőrszálhasogat{tson alapul. 

A 13-as szám szerencsétlen volta, azon kcre ztény legendában gyökerezik, midőn Jézus 
12 tauítványának körében az utolsó vacsora alkalmával, balscjtelmektöl hlnozt~tva, fel_só-
hajtott: ,iAz én időm. közel vagyon." „ 

És mivel ezen jóslata csakugyan be is teljesedett, nem csoda, hogy az elso -~~~es~tények 
idejében, ha ez eseményre visszaemlékeztctő 13-as szám~an ültek_ az. asztal koru~, 01~~énz
telen járta át ökct a nyugtalan sejtelem: h0gy hát most krne~ az 1dcJe va?.yon ~ozel · ·. I~y 
ment ez önkényt_élen hagyományk~nt az. egész. kcres~tény világon kerc ztul cpesz napJalD
kig .. A rómaiaknál, a görögöknél, az egyiptomiaknál e hit nyor~ára nem akadi;i.nk - vagy 
a j elen időkből is a chinaiaknál, japán9knál és hinduknál e ba~hit nem uralkodik, s ez által 
nyilván kitünik a fentemlített legendában alapuló keresztény Jellege. 

Egy másik, szintén igen elterjedt balhiedelem - az: hog_Y a péntek n~pon ;lkezd~tt 
munka jól nem vépzödik _szintén vallási €redetü. És pe~1g .ennek erede_tet ép ugy.felle
hct találni az ó, mint az uj szövetségben. --, Midőn a b1bha ·szerént -· Is~en _ a világ?t 
ter\)mt-ette, minden nap szemlét tartott hogy: .az Jó v o 1 na. Az ember ter~rntese a hat~chk 
na ra azaz éntekre esett mert az Isten a hetedik napon - szombaton - n:egnyugo, ott. 
Ár~bár az I~ten először m~ga is si_kerültnek tartotta áz embe.:·t, mert arra is azt mondá : 
hocry jó volna· de később oly romlottságot tapasztalt bennok, hogy m e-g bánta,, ho~y 
eu~bert teremtett, és aunak elpusztítását fel. is tette magába. (~ózes I. k. II. r. 5 •. 6. ~: 

) A t té ·· „ i· ko··z0··tt tehát egyedül az ember mmt a péntek napi mu vers . erem s osszes muve . , . - · 11 i 
1 1 k ·k ··1t .c··1··tt az Isten macra bánkodva nyilatkozott; és igy a va ~ sos vo t az me yne nem s1 eru e io o o I · 

felfogá~ indokolt.gyanúval tekinthetett azon szerencsétlen napra/ m~lyen ~z .sten mi~i · 
denhatóságának sem sikerült művét teljes megelégedésre elk~szitem, - s igy annc 
kevésbé sikerülhet az· véges erej_ü embernek. , 

Ehhez j árult még az is, hogy épen péntek ;iapra esett ~zon, legszerencsétlenebb ese
mény mely csak a keresztény világot gyászba bonthatta - t. i. J ezus halála. 

. Azon időben . tehát midőn a vallásos hagyományok élénkebben_ uralko~t~k ~z :f és~ 
társadalom kedély- és e~zmemenetén, mint nai:jainkban, a péknét~~:apd~~e~;~~~r!a~skfpe::~ 
balhiedelem sokkal inkább meggyökerezett, mmtsem azt a so l 
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lettek volna. 38* 
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· Nem sziikség példákat idéznem, mert minden egyes hallgatóm tudna megnevezn' 'Saját 
ismerői közül, magas áflású, kitu.nö mü.veltségü embéreket, kik mind a 13-as szám, mind a 
péntek nap iránt maig is borzadályos tisztelettel viseltetnek. Azonban szintén fölösleges 
volna ezen balhiedelem _hiábavalósága iránt is bizonyítékokat fölhoznom, mert ugy saját, · 
mint ismerői köréböl mindenki tudna bizonyosan eseteket felhozni, midön a 13 szál,llú asz
taltárs-aság tagjai évek mulva is ujra vidáman üdvözölték egymást, vagy a péntek napon 
megkezdett vagy befejezett munka ép oly sikerült és áldásthozó volt, mint bármely más 
.napi .munkájok. • 

Értekezésem föczélja valtaképen azon balhiedelmek elösorolása és földerítése, melyek 
szorosan a természettudományt éríntik, s nemcsak a közönség, hanem irók és tanárok(?) 
is hiszik, holott azoknak képtelen voltáról a s~akkönyvekból má'r régen meggyőződhet
tek volna. 

Ilyen balhiedelem például az: midön az oroszlányról azt hiszik, hogy az a legerősebb 
legbátrabb söt nagylelkü állat, mely minden más állatot meggyőz, félelmet nem ismer, s 
nagylelküségébeu nemcsak hogy méltósága alattinak tartja a magánál gyengébbek meg
támadását, hanem még hálát érezni is képes a vett jótéteményekért, - mint azt Andro
machus meséjében olvashatjuk; ordításához egyedül a menydörgést képesek hasonlítani, s 
_arczában a méltóság kifejezését ismerik föl, szóval az állatok királyának nevezik. 

Ezen balhiedelem elterjedése annálinkább különös, mert a közönség legnagyobb részé
nek. módjában volt állatkertekben, vagy az állatszelíditök ketreceiben az oroszlánt látni, 
s meggyőződni, hogy az nem oly nagy termetü, mint azt a dajkamesék, az oroszlány vadá
szok könyvei, és némely képzeletdús festő rajza után elöre képzelé. Ellenvetik ugyan, hogy 
a r:aboroszlány elcsenevészesedik, különösen a mi '....- nem neki való - · éghajlatunk alatt; 
azonban a kitömött állatok soraiban - melyek pedig Afr~kában elejtett, kitünő nagyságú 
példányokat is tartalmaznak - sehol sem akadunk 3 lábnál magasabb ~s 5 1/ 2 lábnál hosz
szabb oroszlányokra. Izmai nagy erőre mutatnak ugyan, de hasonló erejü izmok a többi 
állatoknál is találhatók. - 40 lábnyi, -- söt némelyek szerint 40 lépésnyi - tért azonban 
átugrani nem tud. Ezen ugrásokról csak azon oroszlányvadászok beszélnek, kik saját dicső
ségüket igyekeznek emelni az által, ha az oroszlány erejét és. ügyességét szerfelett nagyít-
ják. ZsiraLhátára ugrott oroszlányt csak rajzban lehet látni. · 

Batty és mások példájából megtanulhatták volna ezen könnyenhivök, miként hunyász-
· kodik meg ~z· oroszlány a sodronykorbács ütései alatt. - Azon kifejezést, hogy az orosz
.lány az ökröt elragadja - ne úgy tessék érteni, hogy mint a fark.as a juhot fogai közé 

- kapja, és avval futva menekül, -- hanem: a levágott ökröt 3-400 lépésnyire a földön 
elráncigálni képes. - · L i ving s to n, a legszavahihetöbb utazók egyike, ki maga is számos 
oroszl~nyva"dásza,_tban résztvett, söt vállát egyik oroszlány át is harapta, olyformán nyi-

_ 1atkbzik ~óla, mely az oroszlány iránti túlcsigázott lelkesedésünket a legnagyobb mérték
ben -lehűti. ,,_Az oroszlány azon méltóság es nyugalommal teljes arcz kifejezését -- úgy
mond - _melyet a szobrászok és festészek műv~in bámultam, a természetben sehol sem 
találtam, csak azon ravasz és alattomos butaságot, mely a macskafajnak sajátja . ..:........ Ha az 
:orosz~ány a tigris.se! összetüz a prédán többnyire ott hagyja a fogát. - Az embert szerf.e
lett ritkán támadJa meg; a faluk körül' gyermekek után ólálkodó oroszlányok többnyire 
öregek, és rosz foguk kényszeríti arra, hogy oJyan prédát támadjanak meg, kinek termé
s~etes fegyvere ellenök nincs. Ha fegyveres emberrel találkozik, már messziről megáll, és 
vigyáz, hogy az ember közeledik-e feléje? ha igen, - akkor ő lassan megfordul és csendesen 
ballag, de vissza-visszanéz, és _kémleli, hogy üldözik-e? Ha látja, hogy mennek utána, 
lépését meggyorsítja, és ha már távolacska jutott, lassu koczogással elillan." . 

„Ordítását melyet az itthoni közhir szerint valami rettenetesnek képzeltem ~ soha se 
tudtam megkülönböztetni az ostoba struczmadár ordításától, csak midőn figy~lmeztettek 
rá, hogy a struc nappal ordít, az oroszlány pedig éjszaka1 -.... I~az l hogy a tropicus égalj 
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b~rzasztó zivatarai közep~tte, az ő ordítása is hozzá járul a kedély megfélemlítésére, de azt 
hiszem, hogy, ö maga is a rettenetes menydörgéstőli féltében ordít, mert ordít.ása ekkor 
leggyakoribb." 

„A vadbivalyborjúk gyenge husát különösen kedveli; dc sokáig oldalog, mig a bivaly
tehén mellett legelő borjut meg meri támadni; és nem ritka eset, hogy a bivalytehén szar
vai kellő tisztehitre tanítja, ha_ két bivaly tehén van együtt, akkor azok egye ült erővel m('g
támadják és elverik, - ha pedig a bivalybika is a csordában van, többnyire életével lakol. 
Az elefántot soha sem meri megtámadni, nem ugy mint a tigris. --· A szarvorrúnak pedig 
mutatni kell magát, hogy ,az oroszlány futásban keressen menedéket." 

* * * A másik igen elterjedt balhiedelem, melynek a régibb tankönyvek_ ~lapjá~ képzet~ 
tanárok és irqk is .széltére hódolnak, az: hogy a teve gyomrában az ivóviz napo
kig el áll tiszta és változatlan álla.p'Otban; szerintök a. t~vének egy különö~ 
ötödik gyomra lenne, mely ugy v~n alkotva, hogy egys~erre annyi vizet képes .?~~ogadm . 
hogy a: teve ~zomja ezen víztartó ,teleivása által 8-10 napig el v~n oltva!. s ezen ko;~~ményt 
a sivatag utazói olyformán forditanák hasznukra, hogy ha a sivatag k.ozepet~e v1zuk elfo
gyott, a rendszerint magokkal vitt tevék közül egyet leölnek, és ~nnak y1ztart6Já~ól la~ozva 
mentik meg magokat aszomjanhalástól. -Ezegyszerüen - nem ~gaz.A te:én~k~~ntmmden 
kérődző állatnak csak 4 gyomra van, e~eknek fala azonban szi;ac~szeru seJtszovettel van 
kibéllelve, mely igen nagy me~nyiségü ;izet képes ~a~ába felsz~vm, é_~ .e~ ~lt.~l csa~ugyan 
képes a teve, ha egyszer teleitta magat 8:-10 na~ng is a 1szomJa~ elturnl. ..To~bnyi~e szá
raz kóró képezvén eledelét, ha a gyomo;ba JUt a vizzel tehtett sz~:va~sszeru, seJtekb~l any
nyi nedvességet vesz át, hogy kérödzes alkalmával már pépnem~ tomeg~ep ~ér vissza~ 
teve szájába, és ujra megrágatván a többi gyomor falától az emésztes végbev1tele~e elegendo 
vizrészt von magához. Azonkívül . képes a teve a sivatag vizpáraszegény levegőJéb~n n:eg 
érezni a csekélyebb páranyomokat is, ha azt a s~él felé viszi, - s e ré.szben finom szaglas_a 
folytán gyakran vezeti a karavá_!lt forrásh0~ . és igy gyakran. megmenti az utazókat a szom
jan halástól, kik magoktól a gyakran távoli forrá~t fel~alálm képese~ nem lettek volna. -. 
De ha a tevét csak egy nappal is azután, hogy v1zzel Jólakott, levágiák: már akkor s~mm1 
vagy igen csekély, biizös, savanyú, nyálkás folyadékot találnána~ gyomrában, me}y ital~·a 
már csak undorító íze s szaga végett se volna használh.ató .. A. v1z leqnagyobb resze mar 
ekkor a sejtekbe ment át, honnan ezek összedarabolá~a és k1s.aJtolása alt~l lehetne ugyan 
ujra az előbb leirt folyadékhoz hasonló nedvet kapm, de szmtén nem ihatót; mert az a 
gyomorba jutása után azonnal a gyomor _falától elválasztott nyálkával ~_s egyébbel. kevere
dik, a test hőfokát magába veszi,. sajátságos bűzt kap - egy s~?val anny,irf:L ~tv~ltoz1k, hpgy 
abból iható vizet már csak bonyodalmas vegyészi uton lehetne UJra elöálhtam, mirea pusztán 
sem idő sem alkalom nem volna. . . 

Brehm - a nagyhir-ü_ természettudós - Afrikában utaztában ~zerette V?,ln~ kipuha-
tolni hogy ezen balhiedelem európai eredetü-e, vagy -talán az ottam utazók kozt is ~onos? 
és a~ok beszélték e mesét eurpóai touristáJ.rnak? ~ végből megkér~ezte az o~tam teve 
hajtsárokat, hogy mit hisznek e felől? -- Azok _Brehmet egyenesen kmevették, es c.sodál-
koztak azon, hogy efféle képtelenség Európában hivőkre talál. „ -

Ha a sivatag utazói a szomjanhalással küzdenek, sokkal. elönyosebben ~lthatnák szom
jukat a leölt teve vérével, melynek tápereje is lenne,-· mmt azon undoritó folyadékkal, 
melyet bármely más módon a teve testéből nyerhetnének. „ . 

A harmadik igen elterjedt balhiedelem a bolygótüzek körül forog. - Eze~ott mmtegy 
10 évvel heves vita folyt a külföld természet.ttudósaí között a fölött.: hogy lét~z1k-e valóban 
bolygótit"z vagy nem?- ~- A .hivök részint saját észleletökre, ré~z~_nt szavahihető ember~~ 
tanuságára hivatkoztak, kik közül többen ugyanazon helyen és idoben látták a bolygó tu
zet, tehát az optikai· csalódás v~gy hallucinatió létele föl nem v?lt tehető . A tagadók ellen-
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ben erősen bizonyoz.ták: hogy sem a villanyosság, sem a phosphorescentia amondott körül
mények között a tünemény oka nem lehetett; sem azon körülmény nem áll, hogy a teme
tőkben és mocsáros helyeken a rothadó állati 'lnyagok bomlási terménye a villanyköneg 
(phosphorwasser~toft) okozná e tüncmént öngyulladás által, A nevezett gáz nem fejlődik 
oly nagy mennyiségben, hogy a néha tetemes nagyságú bolygótüz lényege lehetne; továbbá 
- bár a légen önmagától meggyullad is, de füstöt hagy maga után, a fehér villanysavat, 
holott a bolygótüz általánosan ugy észleltetett mint kékes fehér láng, mely a körülötte lévő 
gyakran éghető anyagokat meg nem emészti, szóval csak fény de egyszersmind nem h ö -
tünemény is. 

A kérdés még maig sincs eldöntve, mert valóban a bolygó tiizek okairól és lényegéről 
- ha ugyan vannak - sem a természettan, sem a venytan kielégítő felvilágosítást 
nem nyujthatnak, a bolygótüzek bizonytalan és ritka megjelenésök és gyors elmulásuknál 
fogva, spectrosc.opiai vizsgálatokra igen alkalmatlanok, pedig csak ez uton lehet némi felvi
lágositást várm felőlök; hogy azonban számtalan esetben a vélt bolygbtüz tüneménye igen 
vár~tlannl egysze~ü m~goldást nyerhetne, arra · nézve két esetet mondok el, melyeknek 
egyike egy szavahihető ismerősömmel, a másik velem történt: 

~gy gazdatiszt sötét ny~ri éjjelen a városból a pusztára kocsizott. Utja a temető mel
lett vitt cl, r?ely a várostól JÓ tova feküdt. Egyszerre feltünt előtte, hogy a temetőben fel
f~llo?ba~ó világosságot, sőt fehér r~hába öltözö~t alakokat is látott mozogni. Végére akar
ván Járm a dolognak, leszállt a kocsiról, és kocsisa aggodalmas kérelme daczára, - a tüne
mény felé indult. - Mikor a tünemény színhelyére ért, akkorlátta, hogy 3, ingbe és gatyába 
öltözött szegény ember sírt ás egy lámpa vihígánál, melyet midőn hol egyik hol másik 
végére tettek a félig kiásott sírnak, ·e vagy amaz oldalra vetette sugarait és az ez irányban 
mozgó fehér ruhás alakot megvilágította. ' 

~érdésére, hogy mit csináln.ak? azt felelték: „Sírt ásunk uram, és mivel nappal a 
mezei munkával vagyunk elfoglalva, kénytclennek vagyunk éjjel, lámpafénynél dolgozni, 
mert szegény feleségemet holnap temetik." 

. Ha ezt olya? ember látta volna, ki a dolog végére járni vagy nem mer, vagy rcstel, 
legiobb esetben is bolygótüznek esküdte volna, ha csak nem hazajáró lelkeknek. 

, A _második eset szintén igen érdekes: Egy meleg nyári délután k~i tanuló koromban 
egy · paJt~somrnal .a városhoz egy órajárásnyira eső tóra mentünk fürödni; mulatságunk 
azonban igen rövid lett, mert roppant menydörgés és villámlás közben bőven öntötte a 
földre az esőt egy hirtelen előtólult felhőcsoport, ugy hogy késő este lett mikorra a kis 
gunyhóból - hova menekültünk - a végre megszünt eső után a hazatérő útra neki báto
rodtunk. ~ ziv~tar a mily gyorsan jött, oly gyorsan cl is távozott, mert hazavezető utun
kon már UJra kiderült. - Utunk szőllök közt vezetett haza és az árokpartokon temérdek 
szent Iván bogárkát láttunk fényleni. - A mint a szőllőkből kiértünk, balra a réten egy 
semlyékes és zsombékos lapály terült melettünk, mely most az összefutó esőviztől jóformán 
megtelt. 

.. .Pár száz l~pésnyire az uttól egy különös_ tünen:iény vonta ~agára figyelmünket; egy 
~lnyi ~a?as t?zoszloJ?ot lát~unk ~~kesfehér fényben ragyogm, ide oda hajlongva, meg
rnegs~un~. és UJra fölnllanó mtensiv1tással. „Bolygótűz" ! kiáltottunk föl meglepctésünk
ben. Késobb azonban szerettük volna közelebbről is észlelni a tüneményt különösen azért 
h~gy m~glássuk, igaz-e a mint nekünk tanították, hogy a bolygótüz a felé menők elöl elfut; 
mi~ a tőle ~utóknak utána ered? - Levetkőztünk tehát, és könnyü vérrel neki indultunk 
a viznek. Midőn a tünemény közvetlen közelébe értünk, akkor láttuk, hogy egy emelkedet
tebb helyen lévő zsombék mellett állunk, melyen egy csomó kákaszál .lengedeaett, és a 
kákaszála.k?_n száz Il)e~ -száz szent-ivánbogár fénylik. A dolog azonna~ vi!á
gos volt előttunk~ a szent-ivánbogarak, melyek ezen emelkedettebb helyen voltak, ammdm
káb b emelkedő v1z elöl a zsombékra. és a rajta levő kákaszálakra menekültek fel és ott 
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világítottak; a mint a szellő a kákaszálakat hajtogatta, a bogarak fénye is jobban vagy 
kevésbé világlott. 

Olyan tájakon, hol az ugynevezett „bolygótüz" honos, célszerű volna mindenesetre 
annak okait közelről megvizsgálni, hogy nem oszlana-e el az is valami hétköznapi tüne
ménynyé. 

A földmüvelő nép között igen elterjedt balhiedelem az is: hogy a gözü - egy kis 
mezei egérfaj - ha hét rakás buzát nem tud télire gyüjtr.mi, vagy ha az összegyüjtött 
készletet valami módon elveszti fölakasztja magát. - Darwin előtt is, de őutána 
különösen, az állatok között a kedélyvilág különös tüneményei lőnek megfigyelve, de hogy 
mégis egy állat két s é g be e s é s é b e n öngyilkos legyen, az hihetetlennek látszott előttem. 
Egy társaságban, hol erről · szó volt, ki is fejeztem e felől kételyemet, habár a jelenlevők 
közül számosan állították, hogy láttak gözüt a tarló száron fölakasztva. - Jtn erre igen 
kértem őket, hogy ha még egyszer látnak ilyesmit, legyenek szívesek engemet oda hívni. 
Egy pár napra rá csakugyan ajánlkozott az egyik, hogy elvezet és mutat egy fölakasztott 
gözüt. - A tarlóra érve csakugyan nagy meglepetésemre látom, hogy egy kis gözü a 4--5 
hüvelyk magos tarlószáron lóg fölakasztva. Körülményesen megvizsgáltam az esetet, és 
ngy találtam, hogy a tarlószár a kasza harántmetszése által igen hegyessé lett,· és ezen 
hegyes szalmavég volt a gözü álla alá beszuródva, a szalma végén és a finom állbőrön 
száradt vérnyomokat találtam. A gözü lábai nem érték a földet. - Valószinüleg tehát ugy 
történt a dolog, hogy a gözü ugrándozás közben állánál beleakadt a hegyes 
sza]mavégbe; minél inkább :fickándozott hogy magát kiszabadítsa, annál inkább bele. 
szúródott a szalma vége álla bőrébe s mivel a gözü sulya sokkal csekélyebb, mintsem hogy 
egy szalma szál meggörbülne alatta, vagy éhen veszett ott, vagy úgy fulladt meg. Tehát 
szerencsétlenség történt rajta, de nem volt öngyilkos. . 

Hasonló módon fogják rá a parázszsal körülrakott scorpióra, hogy meg ö 1 i önmagát, 
ha látja, hogy nem menekülhet; szegény állat 1 biz az vonaglik kínjában s talán meg is 
szurja magát, de azt bizonyosan nem öntudatosan cselekszi. 

Asalamanderrőlszinténhiszikés tanítják, hogy a tüzet eloltja, ha bele teszik. Innen 
származott t il z gyík neve. Igaz ugyan, hogy bőre hirtelen sok vizet képes kiizadni, ha 
tüzbe vetik, de nem annyit, hogy azt elolthassa s csak ugy megég benne, mint bármely 
más állat. 

Mindennemü babona és balhiedele:tn a körülmények felületes egybevetésén, vagy 
épen ignorálásán alapszik, - az oknyomozó természetbuvárlat előtt ugy foszlik a babona, 
mint a nap előtt a köd. - A természettudományok gyöketében támadják meg a babonát 
és qalhiedelmeket, mert kézzelfoghatólag bizonyítják be annak tarthatlanságát. Nyomozzuk 
a kétséges tünemények okait, míg csak egészen tisztába ne~.va~yunk velök: És egyszers· 
mind terjeszszük és népszerűs!tsük a természettudományt kikt saJát körében, a hogy szerét • 
teheti, akkor azután kivesznek a balhiedelmek, minta földből a szorgalmas művelés után a gaz. 
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