
30513~ . 

,./ 

l 



. 
ország orvos, kir. tud . egyetemi tanár stb . ! 

szül etett 180 1. 0ct. 1. 

meg halt 1863. ov.17. 

, 



A MAGYAR ORVOSOK 
ÉS 

1875. AUGUSZTUS 27-TÖL SEPTEMBER 5-IG 

ELŐPATAKON TARTOTT XVIII. NAGYGYŰLÉSÉNEK 

T ÖR T ÉNE TI 

VÁZLATA ÉS MU·NKÁLATAI. 
SZERKESZTETTÉK 

DR. GERLÓCZY GYULA 
A M. ORV. ÉS TERMV. KÖZP. ÁLLANDÓ VÁLASZT]IÁNYÁNAK 

JEGYZŐJE. 

DR. DULÁCSKA GÉZA 
A M. ORV. ÉS TERMV. KÖZP. ÁLLAXDÓ >ÁLASZTllÁNYÁ.NAK 

JEGYZŐJE . 

SAUER IGNÁCZ TANÁR ARCZKÉPÉVEL, TOBB FAMETSZETTEL ÉS KÖNYOMATU TÁBLÁVAL. 

BUDAPESTEN, 1876. 
NYOMATOTT A MAGY...f\..R KIRÁLYI EGYETEMI KÖNYVNTO:MDÁBAN. 



M.ACADEMIX 
KÖNYVTÁllA 

• 

TART A L 0 M. 

Sauer I g n á e orvo-tudor rövid életrajza . 

I. RÉSZ. 
A. XVIII. nag·ygyiilés alaJntlása s IDiiködéséJ.•e vonatkozó ol1:ID{myok. 

I. A magyar orvosok és természetvizsgálók 1875. évi augusztus 27 -töl september 5-ig Előpatakon tartandó 
XVIII. nagygyülésének elörajza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

II. .A magyar orvosok és természetviz gálók állandó központi választmányának tagjai 1876 1s-ban 
III. A nagygyülés tagjainak névjegyzéke 

1. Beirt s megjelent tagok . . 
2. Bejrt, de meg nem jelent tagok 
3. A megjelent hölgyek névjegyzéke 

1V. A XVIII. nagygyi.ilés tisztikarának és az állandó választmánynak 1875. évi aug. 30-án Előpatakon tar-
tott értekezletéről szóló jegyzőkönyv . . . . . . . . . . . . . . . . . 

V. A magyar orvosok és természetvizsgálók Előpatakon 1875. évi aug. 30-kán tartott első közgyüléséről 
szóló jegyzőkönyv, és mellékletei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1. Közgyülési jegyzőkönyv . . . . . . . . 
2. Knöpfler Vilmos elnök megnyitó beszéde az előpataki nagygyülésen 1875. augusztus 30-án 
3. Székely Gergelynek az előpataki közgylilésen tartott üdvözlő beszéde 
4. Küldöttségek s üdvözlő iratok jegyzéke . 
5. Az állandó központi válaszmány jelentése és ennek mellékletei . 

I. Az áll. kp. választmánynak a mult nagygyülés határozatainak végrehajtása körül eljárása . 
11. Pályakérdések elintézése . . . . . 

III. Indítványok . 
ci) Az albizottsá!S jelentése, illetőleg javaslata., az évkönyvek ezentul kiosztására és szer-

kesztésére nézve . . . . . . . . . . . . . 
b) Államorvostani pályakérdés. Mübirálati j egyzőkönyv . 
e) Magyar orvosi könyvészet pályakérdése 

1. Mlibirij,lati vélemény . 
2. Mübirálati vélemény . 
3. Mübirálati vélemény . 

cl) Orvosdiagnostikai pályakérdés 
1. Mübirálati vélemény . . 

. 2. Mübirálati vélemény . . 
3. :Mübirálati vélemény . . 

e) Babona-pályakérdés. Mübirálati j egyzőkönyve 
6 . .A mrtgyar orvosok és természetvizsgálók pénztárnokának XV1II-ik nagygyüléshez intézett je-

lentése . . . . . . . . . 
KIMUTATÁS a magyar orvosok és természetvizsgálók Győrött tartott XVII. nagygyülésének pénztári 

bevételéről és kiadásáról . . . . . . 
VI. Szakosztályi jegyzőkönyvek . . . . . 

l. Államorvosi-orvossebészi szakosztály jegyzőkönyvei 
a) Az orvossebészi szakosztálynak Sepsi-Szent-Györgyön 1875-ik évi augusztus hó 31-én 

tartott első üléséről jegyzőkönyv . . . . . . . . . . 
b) Jegyzőkönyve az orvosi és államorvosi szakosztály 1875. szeptember l-én Tusnádon tar-

tott szakgyüléseinek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
e) Jegyzőkönyve az orvosi szakoszMly 1875. september 3-án Kézdi-Vásárhelyen tartott 

szakgyülésének . . . . . . . . . . . . . . . . „ . . . 

d) Jegyzőkönyv a magyar orvosok és természetvizsgálók XVIII. nagygyűlése orvosi és 
államorvosi szakosztályának Kovásznán 1875. évi september 3-án tartott 5-ik üléséről 

2. Ásvány-, föld- és vegytani szakosztály j egyzőkönyvei . • . . . 

Lap. 
VII 

1 
2 
3 
3 

10 
11 

ll 

12 
12 
15 
19 
20 
22 
22 
23 
25 

26 
26 
28 
28 
29 
30 
31 
31 
33 
34 
34 

35 

- 37 
38 
38 

38 

41 

45 

46 
-i8 



IV 
Lap. 

a) Jegyzőkönyv a magyar orvosok és természetvizsgálók XVIII. nagygyülésének 1875. au- . 48 
g~sztus, 31 :én. ~epsi-Szt.-Györgyön tartott gyűlése, ásvány-, föld- és vegytani szakosz-
talya vegzeseirol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 

b) Jegyzőkönyv a magyar orvosok és természetvizsgálók XVIII. nagygyűlése alkalmával; 
az 1875., év~ sze~~e?1~~~ l-én a tusnádi fürdőben tartott ásvány-, föld- és vegytam 
szakosztalyanak uleserol . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 

e) A magyar orvosok és természetvizsgálók Előpatakon tartott gyülése alkalmával rende-
zett kiállitás biráló bizottmányának természetrajzi osztályát illető jegyzőkönyve . . . 49 

3. Állat-, növény- és természettani egyesült szakosztály jegyzőkönyve . . . . . . . . . . 50 
4. Gazdasági állatgyógyászati s műipari szakosztály jegyzőkönyvei . . . . . . . . . . . 50 

a) Jegyzőkönyv a magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi választmánya, 
gazdasági szakosztályának 1875. aprilis 28-án tartott üléséről . . . . . . . . . . 50 

b) Jegyzőköni v fölvétetett a magyar orvosok és természrttudósok XVIII. nagygyűlésének 
gazdasági, műipari és állatgyógyászati szakosztályának 1875. évi aug. 31-én Sepsi-Szt.-
Györgyben tartott ülésében . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

e) Jegyzőkönyv a gazdászati, állatgyógyászati és műipari szakosztálynak Tusnádon 1875. 
évi szeptember l-én tartott üléséről . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 

cl) Jegyzőkönyv fölvétetett a magyar orvosok és természetvizsgálók XVIII. nagygyűlése 
alkalmából Kézdi-Vásárhelyen, 1875. évi szeptember hó 3-án tartott egyetemes kiállí-
tás megbirálására kiküldött bizottsága részéről . . . . . . . . . . · . . . . . 54 

5. Társadalmi s régészeti szakosztály jegyzőkönyvei . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
a) Jegyzőkönyv felvétetett Szepsi-Szent-Györgyön, aug. 31. 1875. a magyar orvosok és ter

mészetvizsgálók XVIII. nagygyűlése alkalmával a társadalmi és avval egyesitett régé-
szeti szakosztálynak ülésében szép számmal megjelent hallgató közönség jelenlétében 56 

Adakozások a hunyadi vár helyreállítási költségeire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
b) Jegyzőkönyv Tfelvétetett usnádon, 1875. évi szeptember l-én a magyar orvosok és ter

mészetvizsgálók XVIII. nagygyűlése alkalmával, a társadalmi és azzal egyesített régé-
szeti szakosztályok második, folytatólagos ülésében . . . . . . . . . . . . . 57 

e) Jegyzőkönyv felvétetett Tusnádon, 1875. szeptember l-én a magyar orvosok és termé
szetvizsgálók XVIII. nagygyűlése alkalmával, a társadalmi és azzal egyesített régészeti 
szakosztály folytatólagos, harmadik ülésében . . . . . . . . . . . . . . . 58 

d) Jegyzőkönyv felvétetett Kézdi-Vásárhelyen a magyar orvosok és természetvizsgálók 
XVIII. nagygyülésének társadalmi és régészeti osztályülésén . . . . . . . . . . 59 

VII. A magyar orvosok és természetvizsgálók 1875. szeptember 3-án délelőtti 10 1/2 órakor Kézdi-Vásárhelyt 
tartott folytatólagos nagygyülése második közülésének jegyzőkönyve . . . . . . . . . . . . . 59 

VIII. A magyar orvosok és természetvizsgálók XVIII. nagygyűlése nagyválasztmányának Zajzon fürdőn 1875. 
szeptember 4-én délutáni 2-4 órakor tartott gyűlésének jegyzőkönyve . . . . . . . . . . . . 61 

IX. Á magyar orvo•ok és természetvizsgálók XVIII. nagygyülésének zárülésén 1875. szeptember 5-én Bras-
sóban felvett jegyzőkönyv . és mellékletei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

1. Schnell Károly brassói polgármesternek előbb magyarul , utána németül tartott üdvözlő beszéde 64 
2. Elnök Knöpfler Vilmos 1875. szeptember 5-iki brassói zárnagygyülésen tartott berekesztő beszéde 65 
3. A tusnádi ásványvizek 'S fürdők megvizsgálására kiküldött bizottság jegyzőkönyve . . . . 66 
4. A magyar orvosok és természetvizsgálók Előpatak-Brassóban tartott 18-ik nagygyülése által 

az előpit.taki ásványvízforrások és fürdők megvizsgálására kiküldött választmány jelentése . 68 

II. RÉSZ. 

il. XVIII. nagygyülés köz- és szakülései alatt tartott értekezései.: és a magyar 
orvosol.: s terlllészetvizsgál6k közegészségi törvényjavaslata. 

I. Az égi t estek lakhatósága, N e n d tv i e h K á r o 1 y tr-tól . . . . . . . . . . . . . 71 
II. A világ-mechanismusról, Dux Ad o 1 f-tól. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. 81 

III. Előpatak gyógyforrásai s a Büdös barlang, S 7 ab ó V az u 1, tr. Felső-Fehérmegye főorvosától 91 
IV. Kétszáz év előtt, rajzok a brassói életből, T r a u s eh e n f e 1 s Jenő, városi tanácsost1il . . . . . . 99 
V. Adalék az ember hasi együtt érző fonatán levő Pacini-testek ép- és kórbonctanához, Dr. G e ne r s i eh 

A n t a 1 tnr-tól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
VI. A. pikkelyeg (psoriasis) isméje és gyógyítása, P o o r Imre tnrtól . . . . . . . . . . . 117 

VII. Közlemény a jeruzsa~emi leprások kórházából, Dr. London Jenő, karlsbadi fürdő-orvostól 138 
VIII. Poor tnr. észrevételei London tr. lepra-közleményére . . . . . . . . . . . 142 

IX. A gége összenövéseinek kezeléséhez, J e 1 e n f f y Z o 1 t á n tr. gégeorvostól . . 144 
X. Műtétek a dobhártyán és a dobürben, L i eh te n be r g Kor né 1 tr. fülorvostól 150 

XI. Tusnád méltatása orvosi szempontból, L e n gy e 1 Gy u 1 a tr-tól . . . . . . . . . . 158 
XII. Tusnád, Sze~t-A.n~a ~ és toija~ kénbarlang geologiai szempontból, M o 1 n ár Kár o 1 y-tól 161 

XIII. Tusnád égalJa s vizei, és a torJai Büdös élettani szempontból, P o 1 i eh r o ni e C. A. tr-tól 164 
XIV. A görög egyesült és nem egyesült románoknál dívó böjtről, L o v r i eh Gy u 1 a tr-t6I . . . . 167 
XV. A tordai és szamosfalvi sós tavak ázalagfaunája, Dr, Entz Géz a, kolozsvári egyetemi tanártól 170 

A tordai és szamosf'alvi sós tavakban talált uj ázalagok leirása 180 
l. Holopbrya Gulo n. sp. . . . . . . . . . . _ . 180 
2. Chanostoma margaritiferum n. g. et sp . 182 
3. Chlamydodon Cyclops n. sp. . . . . . 183 
4. Vorticella nebulifera Ehrb. var. salina . 186 

v 

5. Vorticella microstoma Ebrb. var. halophila 
6. Vaginicola cr,ystallina Ehrb. var. annulata 
7. Cothurnia imberbis Ehrb. var. curvula . . 

Lap. 
186 
188 
189 

XVI. A sulfocarbonsavas és xanthogensavas ka!-iról, ~ o z s ny a y Mát y '~s tó. 1 . . : . . . . . . . ·.. . 
XVII. Jelentés a magyar orvosok és természetvizsgáloknak a magyar orsz<tggyüléshez is már benyuitott koz-

190 

egészségi törvényjavaslata szerkesztéséről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
194 
195 

1. A magyar orvosok és természetvizsgálók központi vál_as~tmányának felirata a bel~gyminist~~~ez 
2. A m. orvosok és tv. központi választmánya orvos-sebeszi osztályának folyó hó 21-en tartott ulese 
3. A ma"yar országgyülés mélyen tisztelt képviselőházához intézett alázatos kérvénye a n_iagyar 

orvos~k és t ermészetvizs,,.álók állandó központi választmányának, a magyar orvosok es ter
mészetvizsgálók megállapodásai alapján készült közegészségi törvényjavaslat tárgyában 200 

4. A m. ol'vosok és tel'mészetvizsgálók közegészségi töl'véuyjavaslata. 

I. RÉSZ. 
Közegészségi intézke(lésel.:. 

I. TAG. 

Állami egészségügy (belegészségügy). 

I. SZAKASZ. 

Az egészség megőrzésére és fentartására vonatkozó szabályok. 
1. Fej ez e t. A nép erőteljes fejlődését előmozditó általános intézkedések. 1-37. §§. 
2. Fej ez e t. Védhimlő-ojtás. 38-48. §§. . . . . , . . . · . · • · · · · · · 
3. Fej ez e t. Kfö~tisztaság. 49-58. §§. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . 
4. Fej e z e t. 'rápszerre, élelmezés eszközeire, ivó vizre s egyéb italokra való felugyelet. il9-66. §§. 
5. Fej ez e t. Mérgek forgalomba hozására, tartására s használatára vonatkozó szabályok. 67-74. §§. 
6. F ej ez e t. Épitkezésre, lakviszonyokra voi:iat~ozó szabályok. 75-84. §§. 
7. Fej ez e t. Személybiztonságra vonatkozó mtézkedP.sek. 85-93. §§. . 
8. Fej ez e t. A hulla és eltemetése körül eljárás. 94-110. §§. 

II. SZAKASZ. 

A hiányzó egészség visszaszerzésére vonatkozó szabályok és intézmények. 
1. Fej ez e t. Nyilvános betegápo~ás. 111-118. _§§. . . : . . . . . . . 
2. Fej ez e t. Gyógy- és közfürdőkre s ásványvizekre felügyelet. 119-126. §§. 
3. Fej ez e t. Kórházak és gyógyintézetek. 127-136. §§. . . 
4. Fej ez e t. Tébolydák. 137-143. §§. . . . . . . . . 
5. Fej ez e t. Gyógyszerészet és gyógyszertárak. 144-152. §§. 
6. Fej ez e t. Járványok. 
I. Czim. Emberjárvány. 153-167. §§. . . . . . . . . 

II. Czim. Állatjárvány. 168--173. §§. . ...... . 
7. Fejezet. Bujakór és egyéb ragályok. 174-180. §§ .. 
8. Fej ez e t. Baleseteknél nyujtandó segély. 181-185. §§. 

II. TAG. 

Nemzetközi egészségügy (külegészségügy ). 
1. Fej ez e t. Nemzetközi egészségügyre vonatkozó értekezletek s egyezmények. 186-191. §§. 
2. Fej ez e t. Határzárlat s vesztegintézetek. 192--195. §§. . 
3. Fej ez e t. Külforgalomra felügyelet. 196-200. §§. . . . · . · · · · · · 

II. RÉSZ. 
Ii:özegészségiszervek. 

I. SZAKASZ. 

Közegészségi szervek általában. 
1. Fej ez e t . Orvosok és orvosképzés. 201-210. §§. . . . . . · · · 
2. Fej ez e t. Gyógyszerészek. 211-221. §§. . . . . . · 
3. Fej ez e t. Bábák. 222-224. §§. . . . . . . . . : . . . . . 
4. Fej ez e t. Közegészségj szervek rendtartása (közegészségi kamarák). 225. §. 

. ' 

. 201-204 
204 
205 

205-206 
206 
207 
208 

208- 209 

210 
210-211 
211-212 

213 
213-214 

214-216 
216-217 

217 
217-218 

218-219 
219 
219 

220-221 
221-122 

2222 
222 



VI -

H. SZAKASZ. 

A közegészségi törvény végrehajtására szolgáló . zervek. 
Lap. 

1. Fej ez e t. A községnek, mint közegészségi hatósá~nak köre s fel~data. 226-240. §§ .. _. . . 222-225 
2. Fej ez e t. A törvényhatóságnak, mint közegészségi hatóságnak kore és feladata . 241-2~0. §§. 225-229 
3. Fej ez e t. A belügyministernek (kormánynak), mint központi közegészségi legfőbb haté ágnak köre s 

feladata. 251-253. §§. . „ . . . . . . · · · · · · · · · · · · · . . • . 229-230 

III. SZAKA Z. 
Közegészségi birói hatóságok (szervek). 254-256. §§. . . . . 230-231 

ill. RÉZ. 
A közegészségi törvény megszegése, kellő végrehajtíasa köi•iil sziilcséges 

általános átmeneti, s kÜlönös intézke(Jések 257-260. 
XVIII. A földdelejesség elemeinek megközelítő meghatározása, Dr. Abt Antaltól . . . . . . . . . 

XIX. I~ézdivásárhely multja és jelene, Szék e 1 y J á n o s, ref. paptól . . . . . . . . . . . . 
XX. Őskori leletek Beregszászon és Tarpán Bercgmegyében, 1 e h o e z k y T i • a d a r l . . . . . . . 

XXL A vajdahunyadi várnak társadalmi uton történendő végleges kitatarozását ajánlja. Dr. Ará nyi 1.-tól 
XXII. Gy:fír vidékének kőkorszaki leletei. Eb e n h ö eh F ere ne. győri kanonoktól . . . . . . . . 

Őskori kő-fegyverek és szerszámok . . . . . . . . . . . . . . . . 
XXIII. Háromszék gazdasági viszonyai, S z é k e 1 y G e r g e l y tői . . . . . . . . 
XXIV. Magyarország címere egy moldvai érmen, Iván fi Ede. gymna . igazgatótól 

FÜGGELÉK. 
I. Emlékirat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A) Je9yzök~nyv a magyar orvosok és természetvizsgálók Xvirr.· n~gygy0

ill é. é~ek keb~léböi :Bor~ 
szeki:~ kir~.ndult tagok társaságának Borszéken 1875. szeptember -án reggel órakor t ar-
tott ulésérol . . . . . . . . . . . . . . . 

B) Jegyzök~nF a magyar orvosok és természetvizsgálók x-virr.' n°ag~g.}:ülésé~ek kebelébői Bor~ 
szék~e k:r~ndult tagok társaságának Borszéken 1 75. zeptember -án délutá.n 7 órakor tar-
tott uléserol . . . ' 

C) Jegyzők~nyv a . magyar' o;vo~ok é~ ~r~é ~et
0

vi; .,.á_Jók x-vin.' n°ag;·Úülé inek kebeÚböi Bor~ 
~Í~:é:ölki~án~u~t ~ag~k. tá~sa ágának Borszéken 1975. szeptember ~l -én r ggel órakor t.artott 

II. A "málnási" ásványvíz vegyi vizso-álata. . . . · · 
III. A torjai -. Büdösön" előforduló "k6'nsav-fon:ás~kr

0

ól; : 
IV. A magyar orvosok és természetvizsgálók pályakérdései 

231 
232 
233 
23 
240 
249 
249 
261 
266 

274 

275 

277 

279 
2 0 
2 3 
2 5 

SAUER IGNÁC ORVOSTUDOR 
1•ödd életrajza. 

Született 1801. october 1., meghalt 1863. november 17. 

N agygyűléseink határozatából a m. orvosok és természetvizsgálók évkönyveiben el
hunyt jeleseik emléke nemcsak emlékbeszéddel, életrajzzal, - hanem arckép e i k ne k 
kiadásával is örökittetik meg. 

A X. nagygyűlés Marosvásárhelytt 1864-ben kegyeletesen emlékezett vissza (a.lel
nöki beszéddel) Sauer tanárra : mi pedig az előpataki nagygyűlés évkönyvét diszitjük fel 
12 év előtt elhunyt jelesünk jól talált arcképével. Ehez mellékelj ük Sauer rövid élet
rajzát b. e. Szabó József tr kolosvári tanár tollából. Bővebb életrajzát a m. tudom. aka
démia „Sauer Ignác emléke" cím alatt 1871-ben tette közzé Poorimre tr. elődása nyomán. 

S a u e r Ignác 180 l-ben született Veszprémben; gymnasiali;; tanulmányait a pesti 
gynma3iumban és az orvosi tanfolyam három első évét a magya.r tudományos egyetemben 
végezte kitűnő előmenettel. A gyakorlati tanfolyamot a bécsi egyetemben, a Hartmann, 
Raimann, akkori nagyhirü tanárok vezetése alatt, a legjobb sikerrel hallgatta, a minek 
következtében 1826-ban orvostudorrá avattatott. 

Sauer azon kevés szerencsések közé tartozott, kinek a már tanulói pályájukon kitű
zött célt ernyedetlen oda törekvéssel . nemcsak elérni , hanem azt tulszárnyalni is sikerült. 
Mint tanuló már azzal a kedvenc eszmével foglalkozott : vajh a siker ü 1 ne néki, 
mint királyi magyar egyetemi tanárnak, életét a belgyógyászati 
szak tud o mán y na k szent e 1 ni. Ez a vágy lelkesité az ifjat, ez sarkalta előre a férfit, 
ebből fejthetni meg sokoldalu vállalkozását. Isten megáldá a célját szem elől soha nem 
tévesztő férfinak nemes törekvéseit, s megadá neki azt, a mit óhajtott, a mit keresett. 

E célra törekedve, a bécsi átalános kórház többféle kórosztályaiban három ev1g 
másodorvosi hivatalt viselt, azután pedig épen elsődorvosi működés bizatott reá. E közben 
kiütött a még akkor merőben ismeretlen keletindiai cholera, és Sauer már akkor annyira 
feltűnővé tette vala rua3át, hogy a bécsi hadtanács intézkedése által Galliciába küldetett, 
hogy az nj, ismeretlen elemmel mérkőznék. - A mint a.cholera tovább terjedett, Sauer 
mindenütt nyomában volt, most Bécsben, most Csehországban szállva szembe a rettegett 
ellenséggel, s ott mí'tködve legtöbbet, hol legnagyobb volt a veszély. 

A járvány megszünte után Bécsben is még mint elsőd orvos működött, mig nem 
Enzersdorf város főorvosának hivatott, a honnan azonban ujból Bécsbe kellett menni, mint 
városkerületi főorvosnak. 

Sauer eddig csak - mint gyakorló orvos - a szenvedő emberiségnek látszott élni, 
de nem igy volt; kitűzött célját most sem téveszté szemei elől, és ez okból a medicinának 
minden uj moz7.anatait figyelemmel kiséré. Wagner rég a sírban, az élők közül pedig Ro
kitánszky és Skoda legjobb bizonyságok arra, minő részben pártolta, segítette az irányt, 
mely a medicinába uj korszakot hozott. 

Addig gyűjtött tapasztalatainak fölötlő első mutatványát 1841-ben adá ki : "Di e 
vier Cardinalformen des Typhus" cimü művében, melynél a hagymázról, a nagy 
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Hildebrand óta, önállóbb nézettel akkorig nem lépett fel senki. Ugyanazon évben közrebo
csátá „Doctrina de Percussione et Auscultatione" cimü munkáját, hozzá 
akarván mint tényező járulni a nagy mozgalomhoz, mely föladatul tüzte vala ki magának 
a medicinát a gyanitmányok téves ösvényéről leterelni, s a természettudományok segít
ségével gyüjtött biztos adatokra alapítani. 

Az uj tanhoz való ezen ragaszkodás nyitá meg előtte a magyar egyetem kapuit is 
ez ada néki hasonlóképen igen jeles vetélytársai fölött előnyt, a nagy emlfkezetü Ben~ 
Ferenc leléptével, a gyakorlati orrnstan ürességbe jött tanszékének elnyerésére 1843-ban 
mely alkalommal - ezt nem hallgathatom el - Sauer ékes magyar be zéddel köezöntött 
be; első példa a magyar egyetem csarnokában. 

Gazdag szakismeret és annak könnyű előadá a, helye ítélet, nemes buzgalom cél
szer? tanmód valának azok a tanítói kellékek, melyekkel Sauer mindvégig tündöklött~ Tan
elve1t kevés szókba lehet foglalni, azok egyszersmind a "chlendrián bilinc eiből most kibon
takozott uj iskola elvei valának. 

"Szükséges, hogy i~kolánk az ezer éves tapasztalatokon alapuló tanokat az uj isme
retekkel ?s~~han?ba~ adja el?. Szükséges, h~gy az orvostan aját hiányait eli. merje, s azo
kat .szakert?k elot.t, ures elmeletekkel ne .palastolja, ne homályo it~a a két éget : vallja be, 
a mit nem ismer,. JOl tudva azt, hogy a µ11ket tudunk, igen is zük korlátok közé szoritvák." 

Ezek szen,nt Sauer. ig~n t~rn:észet~sen a divatozó systemák közül egyiknek se hó
~olha~~', s ez ok~ol, ha tamtvan.Ya~ kerdezek: hogy az orvo i rend zerek közöl, melyiknek 
a~ elsoseget, Sch1~lernek ama sorai.:a} felelt : "Azt kérdezed barátom, hogy melyik vallást 
k,ovet~m ~' - egyiket sem ~zok kozol, melyeket megnevezél, és miért nem~ -- épen val
lasossagbol." 

Sauer ~agadta. az allopathia létezését, megmutatva tanítványinak, hogy az allopathia 
nevezet semmit sem Jelent, hanem csak értelem nélküli cég, Habnemanntól ana az orvosi 

. re~dszer~·e~agasztva, a mely nem homoeopathia, de csak oly szerenc ével, mint a milyennel 
N~metoisz~gba~ p~otestanso~na~ 1'.ev;ztek azokat, kik nem valának katholiku ok, vagy a 
I?mt ak~oi szer~tte~ mo~dam, pap1stak. Valamint a prote tan nevezet legtávolabbról em 
erte

1
lmezi a val~a~ lenyeget, ugy az allopathia is csak ferde képet ád egy orvo i felekezetről 

me y erre ugy illik m · t S l ' b ' · ' . 11 ' m ~ panyo or"zag an a sok leanynév figyerm kre. Maga Hahnemann 
18 a opathoknak azokat az orvo k t t k.k · ' ' b. t 1 t , ~0 .a ne:~z e' 1 a Jelen szazad elejen kere ték ugyan a 
e~:e~~e~~~o ' d~ ezen keres~sben biztos iran_ytűt nem találva, zana zét bódorogtak, midőn 
z e tő ü 1 1 ~ g: 1 áo:~ez~~h;~ dé:~ : t~ m t a 1 á 1 t i rá n Y tűt, f ö 1 v e t t m a g á na k v e -

· A homoeopathiá 'l S t ·t ' : 
irány nélkül az el 'l r ro. a~er a~1 vanyamak azt !11ondá : Ezer évnél tovább tévelygett 
termett s temetet~e e I orvos an, m1 haszno.t sem haJtva a praxis zámára. Minden század 
nyagság eszmélethi~l tanre~~szereket, de mmden rendszernek maradtak pártolói, kiket ha
tak száz~dokon át s n~, ~~o d ~s ~kegyelet sze,dett össze s tartott együtt. ezek átszármaz
hasznot sem huzott. ma 0 ana egyszerre, es lett chaos, miből a praxis természetesen mi 

Kellett az Axiadne-fonál e tö k 1 b , , . 
kik a visszaélések feletti b k dt~ e eg en, erze mmden gondolkodó orvos. De voltak, 
mány minden eddi"gi· be oszan ° , asukban vakon' vandal kézzel romba dönték a tudo-

cses szerzemenyét me ·t lt . . , 
sem hig~adtak nem tudva lenni itél t··kb' I1 ~;m vo meg mmden, - sem 1g~zsagosak, 

E , e 0 en. gy Jart el Hahnemann 
s meg sem ehet mondani hogy e " . · , . „ 

Használt mert a) munk, . , ' nagy iergeteg nem lett volna termekeny1to. ' ara rrnszta a schle d · ' ' , · , „ 
gyógyszerek vegyitésébe . 1:1 nan parna3an tespedoket; b) figyelmeztetett a 
semmiségig higitott gyógn' s .n·a~y t ~d~gJaiban folytat.ott visszaélésekre; e) megtanított a 

E tények bebizonyy.~zeie~. a„a~avall ~rra, hogy a, természet maga sokat meggyógyít. 
1 va, icsosegge arasztandottak Habnemannt, de minthogy kép-
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zelt szereinek tulajdonitá a természet minden hatását, csak sajnálkoznunk kell az utat 
vesztett, s az ábrándok sivatagában elveszett nagy tehetség felett, ki pár évtized mulva 
születve, a haladás biztos utjába igazodott tudománynak első rangn bajnoka lehetett vala. 

Mikor Sauertől tanítványai a vizgyógymód felől kértek véleményt, igy felelt: 
"Nem tagadható, hogy a vizgyógymód sokat gyógyított meg, vagy segített javulásra. 
Ez figyelemre méltó, de nem megmagyarázhatlan. A viz egészséges állapotban is jó, 
hasznos, szük3éges, annak kell tehát lenni beteg állapotban is, valamint segité a termé
szetet az egészség fen tartásában, segitendi az egészség visszaszerzésében is. Csakhogy a 
siker céljából józan értelemmel elhatározandó, hol, mennyit s minő modorban kell gyógy
célokra alkalmazni. 

A vizgyógymód tulzott alkalmazása nem egyszer károkat okoz; - féltett, bátor
talan alkalmazása pedig kellő helyén nem képes a kivánt cél elérésére segitni." 

„ Azonban ma még nem mondhatunk végítéletet felette, egyfelől a tapasztalat-hiány 
s enthusiasmus zavarja a bírálót, másfelől az elhittség gunymosolya ellöki azt, mi avatott 
kezekben Isten áldása lehetne. De biztos a remény, hogy a józan ítélet s becsületesség fel 
fogja karolni, s megtisztitva salakjától , megmentve a ráaggatott cafrangoktól, be fogja 
keblezni a természeti rendszerbe a szenvedő eml)eriség javára. 

Igen természetesen találkoztak Sauer hallgatói közt olyanok, kik azt kérdezték: 
Miféle rendszert fog tanáruk az elvetett divatos rendszerek helyett ajánlani~ Nem aj2,nlok 
én néktek barátim most, hanem csak arra utallak : vessétek el szemeitekről a fátyolt, és 
tekintsetek szét a nagy természetben: valamint a mindenség alkotóját biztosabban föl
találjátok itt, mint a szent könyvekben, ugy biztosabban föltaláljátok itt a legjobb gyógy
módot is, mint a hypothesisekre, bal véleményekre, ábrándokra épített összes gyógyrend
szerekben. Ne higyjetek el vakon barátim semmit, hanem igyekezzetek mindenről tudomást 
szerezni, minekutána csak az . nem csal, a mit kezeitekben fogtok, szemeitekkel láttok, 
füleitekkel halltok és többi érzékeitekkel is azt észlelitek, hogy i gy van, i gy k e 11 
1 enni, más kép e n nem is 1 ehet. Ez a medicinában azon tájtű, melyhez juthatni 
épen a mi időnknek szolgált a szerencse, s a mely épen ugy el nem veszhet többé, mint 
Galilei földgömbje meg nem állhat, bármit parancsoljon Jo~ue. 

Ma barátim, csak bebizonyított tényeket ismer el a medicina, nem hódol semmi áb
rándnak és arra épített rendszernek, legyen annak neve allopa.thia vagy homoeopathia, hy
dropathia vagy állati magnetismus, átlátva, hogy a legcifrább mysticismus sem ér többet, 
mint bármely ronda cigánynőnek otromba kuruzslása. 

A mai medicina egyet sem lép addig, mig az összes természettudományok segedel
mével tisztába nem jött azzal, a mi az egészség Z§l-Vart állapotát teszi, és csak azután keres 
ellene szert, a melyi·ől ismét nem kérdezi, vajjon allopathiai vagy homoeopathiai elv sze
rint működik-e~ hanem arról igyekszik meggyőződni : vajjon annak a természettudo
mányok elvei szerint kell-e szükségképen azt a hatást tenni, melyre szükségünk van. Igy 
leve az ábrándok, képzelődések, költemények bálványozása megtörve a meztelen valóság 
által : igy mondá ki épen a mi korunk örök időkre : "faragott képet többé ne csinálj ma
gadnak, hogy azt imádjad." 

Nagyon természetes, hogy a végetlen természetben még nem juthattunk mindennek 
nyomába; ilyen, de csak ilyen esetekben kénytelenittetünk még ma is helyet adni némely, 
tudományon ugyan nem alapult, de a tudománynyal legalább nem ellenkező tapaszta1J1tok
nak, mindig arra törekedve, hogy az ilyen esetek száma napról napra kisebb legyen. Es ki
sebb lesz, mert erről bizto3it minket uj szövetségünk, melyet az összes természettudo-
mányokkal kötöttünk. ' 

Hogy a jeles tanár elveit termékeny földbe hintette, jele az, hogy tanítványai azokat 
átvitték az életbe, és igy a tanártól beszívott becsületességtől és tudományos meggyőző-
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déstől védelmeztetve, egy sem lett közü1ökse homoeopatha., se hydropatha, se magnetiseur, 
se semmi más orvosi különc, ábrándozó vagy cbarlatan. 

Sauer tanszéke megnyerésével célját érve, nem $Zakitá félbe tudományos működését, 
hanem, ha lehetett, még nagyobb buzgalommal folytatta. Keze:::kednek erről önálló nézetei, 
melyek a gyakorlati orvrn:!tan fejlődési történelmében nem hangzottak el nyom nélkül. 
Ó hozta be az ipecacuanhát 9holera ellen, a jodot hagymázban, sulfas cupri-t tüdölobnál, 
mint rostonyabontó szert. Epen ugy figyelmet gerjesztettek a folytonos és váltólázról, 
tussis convulsiváról, s az evülékes toroklobról nyilvánított nézetei is. 

Az elismerés a tudomány és tudományos egyletek részéről nem maradt el; a bécsi 
és pesti orvosi és természettudományi egyletek, sőt maga a magyar tudományos akademia 
is tagjai közé számitotta, a magyar tudományos egyetem orvostanári kara pedig, mihelyt 
szabadon teheté, dékánsággal tisztelé meg. 

Sauer a tudomány mellett hü bajnoka volt a hazafiságnak is. Ezen tekintetből 
1848-ban a magyar kormány ország orvosának nézte vala ki, a mi miatt idők változtával 
el lőn mozditva tanszékétöl egy évre. Vi szajöve, noha siker nélkül, csaknem egyedül meré
szelt harcolni azon törekvések ellen, melyek az orvosi tan hivatalos nyelvének a németet 
tették. Mikor a bécsi kormány a pesti egyetem fekvő javait eladandóknak nyilvánitotta, 
Sauer merészelt ismét azon elv mellett harcolni, hogy az áruba boc ájtott javak nem a bécsi 
ministerium, hanem az egyetem tulajdona. 

1861-ben az alkotmányos magyar kormány, minthogy tudományos, becsületes és 
közbizodalmu férfira volt szűk ége, ismét Sauert szemelte ki ország orvosának, mely hiva
talát, látva, hogy a haza politikai hány kódása és a nemzet s kormány közt megtört bizalom 
minden közvetítést lehetlenné, a legjobb terveket kivihetlenné teszen, elhagyva, visszatért 
azon pályára, mely egyedül látszott a gondviseléstől számára rendelve, lett megint a 
magyar egyetem osztatlan kinc8e, a hol a tisztelet s érdemeinek méltánylása és a közbiza
lom 1 63-64-ik évre az egyetemi rectorság magas méltóságának terhes hivatala vitelére 
kérte fel. Fájdalom, hogy a végzet itt csakhamar kettészakitá a pályát, melyen több meg
tisztelteté:ssel s szeretettel az élet nem árasztbatta már el. 

Sauer 1863 september havában Pesten tartott nagygyülésünknek még tevékeny 
munkásságu tagja volt; octóberben és novemberben, noha már testben meggyengülve, 
mégis a lélekben erős tanár ernyedetlenül, szenvedélylyel folytatta jeles előadásait addig, 
míg a dicső halál - mondhatni a csatatéren - utolérte. November 17-kén még előadást 
tartott, az utolsót; - délután· részt vett a szigorlatban, és már estve nem volt többé 
az élők közt. Szivtultengés vetett véget munkás, jótékony, érdemdus életének, kora 63-dik 
évében. 

Sauer elvben és tettben következetes emberbarát és tanár, tanítványainak atyja és 
barátja, ügytársai iránt méltányos és mindenek iránt igazságos volt, kit a méltósági és 
vagyoni fény büszkévé nem tett, ki a becsületesség utjáról soha félre nem lépett. 

Köztünk és az ő szelleme közt a tisztelet kapcsát a tudomány hozta létre; ezt a 
halál szétrombolni nem képes, mert mi az ő emlékében a tudományt tiszteljük, és önma
gunkat becsüljük. Adja az ég, hogy ily férfiakban mindig bővelkedjék a haza! 

ELSÖ RÉSZ. 

A XVIII. NAGYGYŰLÉS ALAKULÁSÁRA S MÜKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ OKMÁNYOK. 

I. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1875.évi augusztus 27-töl szeptember 
5-ig Elöpatakon tartandó XVIII. nagygyiilésének elörajza. 

A mul.t ,évben G7őrött t,artott XVII-dik nagygyűlés az előpataki fürdő-birtokosság 
ha~afia~ megh1vasa folytan ~lh~tarozta, .hogy a XVIII-ik nagygyűlés a f. évben Elöpatakon 
t~rtasse~r ~eg, melynek eloraJza az Előpatakon alakult rendező bizottság által az állandó 
kozponti valasztmány helyeslésével a következőképen állapíttatott meg: 

.Aug., 27.; 28. és 29-én beíratás Előpatakon a födött sétatéri helyiségben. Délelőtt 
9-12-1g, delutan 2-6-ig. 

Aug. 29-én délelőtt 9 órakor a gazdasági ipar- és termény-kiállitás megnyitása a. 
Bogdán-féle üvegteremben. 

Ugyanaz nap este 7 órakor ismerkedés a gyülésteremben. 
Aug. 30-án délelőtt 10 órakor megnyitó közgyűlés a gyülésteremben. 

, A~g. 31,-én reggeli 7 órakor indulás Sepsi-Szent-György-re. Ott szakülések. Délután 
2 orakor mdulas Málnásfürdőre, melynek megtekintése után továbbutazás Tusnádra. 

Szept. l-én Tusnádon délelőtt s esetleg délután szakülések. 
Szept. 2-án reggeli 5 órakor indulás Szt.-Annatóhoz, onnan a torjai "Büdös" nevű 

barlanghoz; honnan délután lemenet Kézdi-Vásárhelyre. 
. , ~zept. ~-án, Kézdi-Vásárhelyen második közgyűlés és esetleg szakülések. Délután 

k1randulas Kovasznara. 
, Szept. ,4-é~ reggel i~d~lás Kov'.18znáról - a meste1;séges haltenyésztés megtekin-

tese végett Prasmart utba eJtven - ZaJzonba s innen estve Brassóba. 
· Szept. 5-érr Brassóban reggeli 8-10-ig az ottani híres orgona s egyéb nevezetes

ségek megtekintése. 10 órakor bezáró közgyűlés. 
~ nagygyűlés rendező bizottmánya által gondoskodva lesz arról, hogy a fuvarok 

kellő sza~a, nemcsak az Előpataktól egy órányira eső utolsó vasuti állomáson Földvárt 
h~nem, mmdenütt, ugyszintén az elszállásolás és ellátás a nagygyűlés tartama alatt mér~ 
sekelt aron moglegyen. 

. M~thogy, a ma~yar or~osok é,s ~e~mész~tvizsgálók nagygyűlésének ügyrendje III. 
feJ . 7. §-a ertelmeben tobb napig tarto kirandulas a nagygyűlés tartamának keretén belül 
nem eszközölhető : nemes Csíkszék és a borszéki birtokosság szives meghivásának megfe
lel,ően, .a bo~széki kirándulást a zárűlés után megtenni ohajtók számára a rendező bizott
~any, irodáJában Előpatakon beírási ív álland készen azon célra, hogy kellő számu fuvar
rol mar eleve lehessen gondoskodni. 

1 
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A nagygyűlés elnöksége megtette a kellő lépéseket, hogy a nagygyűlés tagjai a 
közlekedési vonalokon a szokásos kedvezményekben ez alkalommal is részesüljenek, s az 
erre vonatkozó részletesebb adatokról, valamint arról is, ha netalán bekövetkezhető kö
rülmények miatt ezen elörajz változást szenvedne, a t. közönség a napi sajtó utján fog 
€rtesittetni. 

II. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi választmányának 
tagjai 1875/6-ban. 

Arányi Lajos, tnr. 
Balogh Kálmán, tnr. 
Batizfalvy Samu, tnr. 
Barbás József, tr. 
Bene Ferenc, tr. 
Bókai János, tr. 
Chyzer Kornél, tr. 
Dulácska Géza, tr. 
Ferenczy Alajos, tr. 

Dux Adolf. 
Gerlóczy Gyula, tr. 

Frivaldszky János. 

Fauser Antal. 
Handtken Miksa. 

Jármay Gusztáv. 

Berecz Antal. 
Darvas Lajos. 

Arányi Lajos, tnr. 
Havas Sándor. 

Entz Ferenc. 
Gerlóczy Gyula, tr. 

Elnök: Nendtvich Károly tnr. 
Alelnök: Poor Imre tr. 

Titkárok : Gerlóczy Gyula tm·. 
Dulácska Géza tr. 

L a) Orvos-sebészi szak: 

Fromm Pál, tr. Kovács S. Endre, tr. 
Gebhardt Lajos, tr. Knöpfler Vilmos, tr. 
Hamary Dániel, tr. Kurcz Gusztáv, tr. 
Halá z Géza, tr. Linzbauer Ferenc, ti-. 
Havas Ignác, tr. Lumnitzer Sándor, tnr. 
Jelenffy Zoltán, tr. Markusovszky Lajos, tr. 
Kátai Gábor, tr. Oláh Gyula, tr. 
Kelen József, tr. Otrobán Nándor, tr. 
Korányi Frigyes, tnr. Plichta Soma, tr. 

b) Társadalmi szak: 

Halász Orbán, tr. 
Orbán Balázs. 

Toldy István. 
Vadnay Károly. 

II. Füvészeti és állattani szak : 

Gönczy Pál. Margó Tivadar. 

IIL Ásvány- és földtani szak : 

Pollák László, tr. 
Poor Imre, tr. 
Rakita· Alajos, tr. 
Rózsay József, tr. 
Siklósy Gyula, tr. 
Zelizy Dániel, tr. 

Zichy Antal. 

Xántus János. 

Ifj. Kubinyi Ferenc. 
Nendtvich Károly, tnr. 

Szabó József, tnr. 

IV. Vegyészeti szak : 

Sztupa György. 

V. Tet·mészettani szak : 

Jedlik Ányos, tnr. 
Rónay Jácint, tr. 

VL Régészeti szak : 

Henszlmann Imre. 
Rómer Flóris, tnr. 

Than Károly, tnr. 

Schenzl Guido, tr. 
Stoczek József, tnr. 

Rónay Jácint, tr. 

VII. Gazdasági és állatgyógytani szak : 

Gerlóczy Károly. 
Hideghéti Antal. 

Hunfalvy János. 
Korizmics László. 

Morócz István. 
Szabó Alajos, tr. 

Számi 

10 

20 

30 

40 
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III. 

A nagygyiilés tagjainak névjegyzéke. 
I. Beirt s megjelent tagok. 

Név \ Citn, hivatal vagy foglalkozás 1 Lakhely 
1 

Tudományszak 

dr. Abt Antal egyetemi tanár Kolozsvár természettan 
Almer Imre gyógyszerész Mátészalka vegytan 
Antal Mihály gyakorló orvos Kovászna orvosi 

báró Apor Károly kir. táblai elnök Maros-Vásárhely társadalmi 
dr. Arányi Lajos nyug. egyetemi tanár Budapest régés~et 
dr. Argay István orvostudor Győr orvosi 

Baczoni ~1átyás orvostanhallgató Ny én orvosi 
Ballagi Mór tanár, akademiai tag Budapest társadalmi 
Balogh Béla lelkész Putnok régészet 
Balogh Gyufa t anuló Nagyvárad társadalmi 

dr. Barbás József kórházi főorvos Budapest orvos-sebészi 
Bárdosy Mihály plébános Zsérzen régészet 
Barna Zsigmond fővárosi törv. hatós. főjegyző Budapest régészet 
Barnay Ignác nyug. titkár Budapest természettan 
B:irtel György építész Nagyvárad társadalmi 
Básthy Ignác földbirtokos Heves gazdasági 
Batta Bálint birtokos Zádorfalva társadalmi 

dr. Batizfalvy Sámuel egyet. tanár, akadem. tag Budapest orvos-sebészi 
Beke Mihály · ügyvéd Debrecen ásvány és archeologiai 

Békey Imre fővárosi tanácsnok Budapest társadalmi 
Béldy Gergely főispán Vörösmárton társadalmi 

dr. Béldy Károly kórházi orvos Brassó orvosi 
Béldy Tivadar földbirtokos Bodola gazdasági 
Belke Tivadar gazd. tan. intézeti tanár Keszthely gazd~sági 

dr. Bende Albert orvostudor Békés-Csaba orvosi 
Benedek Ignác ref. pap és birtokos Karatua gazdasági 
Berecz Antal ev. főg. tan., nagygyül. titk. Buclapest természettan 
Berényi Dániel főgymnasiumi tanár Baja régészet 

dr. Berks Lajos cs. kir. ezredorvos Kolozsvár orvosi 
Bernárdy Dániel gyógyszerész Betlen vegytani 
Bernáth Elemér kir. törv. széki bíró S.-A.-Ujhely gazd. és társadalmi 
Bernáth József tanár Budapest föld- és vegytan 
Bezerédy Lajos joghallgató Győr természettan 
Bezerédy Sándor földbirtokos Kisgörbő természettan 

id. Biásiny Domokos birtokos Kolozsvár társadalmi 
ifj. Biasiny Domokos birtokos Kolozsvár társadalmi 

Bizotny Tamás kir. törv. széki bíró Miskolc társadalmi 
dr. Blau Adolf orvos Beregszász orvosi 
dr. Bocz József megyei főorvos Nagyenyed orvos-sebészi 
dr. Bódogh Albert megyei főorvos Miskolc orvos-sebészi 

Bodola János kamarai elnök Marosvásárhely társadalmi 
Bodola Sámuel jogász Marosvásárhely társadalmi 

dr. Bozoky Alajos jogtanár Nagyvárad társadalmi 
dr. Böckh Béla orvostudor Pozsony orvosi 

Böhlert Ede gyakorló orvos Brassó orvos-sebészi 
dr. Brancsik Károly megyei orvos Trencsén orvos-sebészi 

Brasoványi József r. k. lelkész Sándorháza régészet 
Brenenberg Ferenc városi tanácsos Brassó társadalmi 

dr. Bruszt Lajos főorvos Fogaras orvos-sebészi 

1* 
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Szám Név Cím, hivatal vagy foglalkozás Lakhely 
1 

1 
Székesfehérvár 50 Burghard Leo 1 tanár 

Buzás Pál 1 jog- és államtud. tanár Debreczen 
Bük Géza szigorló orvos Budapest 

dr. Chyzer Kornél megyei főorvo Sátoraljaujhely 
dr. Concha Győző egyetemi tanár Kolozsvár 

Csapó Ferenc megyei főmérnök Nagyvárad 
Csató János alispán Nagyenyed 
Csoma József birtoko Devecse 
Csotka Vince földbirtoko Nagyvárad 

dr. Csősz Imre főgymna iumi igazgató Nyitra 
60 Daniel Joachim tanár Kolozsvár 

Dank Alajos magánzó Arad 
Debiczky Mihály gyógyszerész Baróth V"' 
Dengl József birtoko Arad 

dr. Dezső Dénes tanár Béc 
Dobos Ferenc fővárosi bizottsági tag Budapest 

dr. Dobránszky Péter műegyetemi tanár Budapest 
Duha Bálint birtokos Koloz megye 
Duha Kristóf birtokos Szamosujvár 

dr; Dulácska Géza orvostudor, központi titkár Budapest 
70 dr. Dux Adolf Kisfaludy-társaság tagja Budapest 

Ebenhöch Ferenc székesegyházi kanonok Győr 
Éder József 

1 

gyakorló orvos Székesfehérvár 
Eckhárd Oszkár földbirtokos Makó 
Éltes Elek iskola-igazgató Gyergyóalfalu 
Emperty József 1 gazdatiszt Somodor 

dr. Encz Géza egyetemi tanár Nagyszeben rfl 
Eötvös Pál gyógy zerész Szepsi-Sz.-Györg 

dr. Ercsey Imre megyei főorvos Nagyvárad 
dr. Fabriczius József orvostudor Brassó 

80 dr. Farkas László kórházi orvos Budapest 
Fehér Ipoly fögymnasiumi igazgató Esztergam 
Fehér János káplán Tard 
Fekete József ügyvéd Kisu j szállás 

dr. Fekete Lajos tiszti orvos Kisuj szállás 
Fischer Gyula joghallgató Győr 
Fittler Béla ügyvéd Székesfehérvár 
Fodor Károly érettség. vizsg. Szeged 

dr. Folbert Frigyes orvostudor Megyes 
Forster Géza gazdatiszt E sztergam 

90 Fördős Géza végzett bölcsész Kecskemét 
Frits József városi nyomdaügyvezető Debrecen 
Fuchs Ignác fővárosi bizottsági tag Budapest 

dr. Fuchs József kórházi főorvos Nagyvárad 
Fülöp Elek földbirtokos Mihályfalvl\ 

dr. Gabely Imre tanár Bécs 
Gábor József vinczellér képezd. igazgató Ér-Diószeg 

ifj. Gajzágó Jáno birtokos Szamosujvár 
dr. Gajzágó László főorvos Szamosujvár 
dr. Genersich Antal orvostanár Kolozsvár 

100 dr. Gerlóczy Gyula műegyet. tanár, közp. titkár Budapest 
dr. Glück Teophil orvostudor Bukarest 

Gombos Lajos orvosnövendék 

1 

Cegléd 
Gouth Sándor ügyvéd Budapest 
Gowrik Arthur orvosnövendék Mezőpetri 

Tudományszak Szám i 

társadalmi 
társadalmi 
orvosi 
orvos-sebészi 
társadalmi 
gazdasági 
állat- és növényt. 

110 

régészet 
gazdasági 
régészet 
vegytani 
társadalmi 
vegytani 
társadalmi 
földtani 
társadalmi 120 
társadalmi 
gazdasági 
gazdasági 
orvos-sebészi 
társadalmi 
régészet 
orvos-sebé zi 
gazdasági 
társadalmi 

gnzd. és állatgyógyászat 130 
,„ természettan 

vegytani 
orvos-sebészi 
orvosi 
orvosi 
természettan 
régészet 
term. és régészet 
orvos-sebészi 
természettan 140 
régészet 
társadalmi 
orvos-sebészi 
gazdasági 
természettan 
társadalmi 
társadalmi 
orvos-sebészi 
régészet 
természettud. 150 
gaz;dasági 
természettan 
orvosi 
orvosi 
természettan 
orvos-sebészi 
orvos-sebészi 
gazda:sági 
orvosi 
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Név 1 Cim, hivatal vagy foglalkozás 1 

Gowrik Ödön 
Görög József 
Gregus János 
Grois Béla 
Grosz Károly 
Grosz Sámuel 
Grusz Lajos ~/ _! 
Grün János V W'IJ 
Gyárfás Albert kir alvi 1 

Gyárfás György 
dr. Gyöngyösy Sámuel 
dr. Halász Géza 
dr. Hamary Dániel 

Hámory Lajos 
Haniker Timót 
Handtken Miksa 

dr. Harmath Béla 
dr. Hauzer Henrik 

Hegyi Mihály 
Hembach Gyula 
Hlátky Miklós 
Hoffman József 
Hornyay Béla 
Horváth Endre 
Hubesz János 
Hunfalvy Pál 
Irinyi János 
Ivánfy Ede 
J ablons~ky Sándor 
Jancso Adám 
J aecso Albert 
J andrasits János 

dr. Jármay,Gyula 
dr. Jedlik Anyos 

Jekelfalusy Andor 
dr. J elenffy Zoltán 

Kafka László 
Káloczy Lajos 
Káloczy Zoltán 
Kanizsay Károly 
Karassay Kornél 
Karika Pál 
Kármán József 
Kasztowsky János 

dr. Kátai Gábor 
Kavulák János 

dr. Kelen József 
Kerekes Sanmel 
Kern István 
Kinizsi Pál 
Kiss Andor 
Kiss Ferenc 

dr. Kiss Ferenc 
Kiss Gusztáv 
Kiss Károly 

birtokos 
birtokos 
bánya-igazgató 
orvostan hallgató 
gymnasiumi tanár 
hivatalnok 
orvosnövendék 
hittanár 
birtokos 
birtokos 
városi tiszti főorvos 
t. főorvos, akad. tag 
m. kir. honvéd dandárorvos 
gyógyszerész 
bencz. áldozár 
m. k . oszt. tan., földtani Int. Igaz· 

gató, nngygyülési alelnök 
előpataki főorvos 
kórházi orvos 
ügyvéd 
okl. gazdász 
gymnasiumi tanár 
árvaszéki ülnök 
orvos 
gyakorló orvos 
egyetemi tanár 
akad. tag 
vegyész 
gymnasiumi igazgató 
kir. albíró 
ref. gymn. tanár 
gazdatiszt 
k. főgymn. tanár 
gyógyszerész 
egyet. tanár, kir. tanácsos 
kir. törvsz. biró 
gége orvos 
földbirtokos 
közalapitv. főtiszt 
tanuló 
apát-plébános 
birtokos 
törvényszéki ülnök 
lelkész 
egyet. tanár 
Nagy-Kun ker. főorvos 
plébános 
kerületi orvos 
szerkesztő, tanár 
fővárosi bizottsági tag 
birtokos 
közjegyző 
birtokos 
m. és városi főorvos 
gymnasiumi tanár 
ügyvéd, kam. elnök 

Lakltely 1 Tn1lományszak 1 

Mezőpetri 1,...gazdasági 
Marosvásárhely gazd. és állatgy6gy. 
Baród v földtani 
Kolozsvár orvosi 
Brassó V archeologiai 
Nyíregyház társadahni 
Budapest orvosi 
Zombor társadalmi 
Lécfalva v 
B'&:ta ....., 
Gyöngyös 
Budapest 
Budapest 
Elek 

gazdasági 
társadalmi 
orvos-sebészi 
orvosi 
orvos-sebészi 
vegytani 
társadalmi 

Budapest földtani 
Torda orvosi 
Budapest orvosi 
Debrecen gazdasági 
Budapest gazdasági 
Ujvidék természettan 
Erzsébet város társadalmi 
Sátoralj aujhely természettan 
Sátoraljaujhely orvosi 
Brassó "'"' társadalmi 
Budapest ethnographia 
Debrecen vegytani 
Sátoraljaujhely régészet 
Gyöngyös társadalmi 
Kecskemét növénytan 
Nyujtod gazdasági 
Szathmár társadalmi 
Budapest vegytani 
Budapest földtani 
Miskolc gazdasági 
Budapest orvos-sebészi 
Belényes gazdasági 
Győr régészet 
Győr társadalmi 
Tisza-,Örs. régészet 
Békés-Csaba gazdaság 
Szamosujvár társadalmi 
Ujverbász gazdasági 
Budapest társadalmi 
Karcag orvosi 
Berzence régészet 
Budapest orvos-sebészi 
Marosvásárhelf' természettan 
Budapest társadalmi 
Székcsávány gazda.sági 
R.-Gladna gazdasági 
Kapriora gazdasági 
Nagyszalonta e,~ orvos-sebészi 
Marosvásárhely vegytani 
Nagyszeben gazdasági 
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Szám Név 
1 

Cim, bhatal vagy foglalkozás 1 Lakhely 
1 

Tn!lományszak 

Mocsáry Miklós földbirtokos Szemere gazdasági 
Molnár István törvényszéki biró Zombor társadalmi 

dr. Molnár József csíkszéki főorvos Csik-Szereda t- orvosi 
Molnár Károly reáltanod. tanár Székelyudvarhelj társadalmi 
Müller Gyula gyógyszerész Brassó V vegytani 
Mütter Ferenc járásbiró Élesd társadalmi 

220 dr. Nagy Albert orvostudor Kolozsvár orvos-sebészi 
Nagy Ferenc gymnasiumi tanár Kecskemét társadalmi 

dr. Nagy Gusztáv orvos Szepsi-Sz.-GyörgY orvos-sebészi 
Nagy István reform. lelkész Nagyvárad régész. és termész. 
Nagy János szigorló orvos Budapest orvosi 
Nagy János városi aljegyző Turkeve társadalmi 

dr. N agy József plébános Eperjes, Pozsony m. gazdasági 
dr. Nagy ~ároly megyei főorvos Abrudbánya orvos-sebészi 

Nagy Odön kir. törvényszéki biró Nagyvárad társadalmi 
Nagy Pál róm. kath. lelkész Knéz, Temes m. társadalmi 

230 Nagy Sándor szerkesztő Szeged társadalmi 
gróf Nemes János birtokos Hidvég v gazdasági 
dr. Nendtvich Károly müegyet. tanár, nagygyül. alelnök, Budapest vegytani központi bizottsági elnök. 

dr. Nichita János ügyvéd Zilah természettan 
N ogel István tanár Nagyvárad gazdasági 
N ovoszád János aljárásbiró Budapest társadalmi 
Olaj Lajos ügyvéd Baja társadalmi 
Orbán Antal tanár Budapest természettan 

báró Orbán Balázs ngyül. titkár, orsz. képv. Lengyelfalu 
,,. régészet 

dr. Orbay Antal Jász-Kun ker. főorvos Jászberény orvosi 

240 dr. Otrob:ín Nándor nagygyül. titkár, m, kir. h, dandár· Brassó " orvosi on·os. 
dr. Pados János orvostudor 'fördemic, Zala m. orvosi 

Páll Károly ref. gymn. tanár Marosvásárhely mennyiségtan 
Pálfy Ferenc földbirtokos Szeged gazdasági 
Pálfy Győző tanuló Szeged társadalmi 
Pálfy János plébános Kis-Görbő természettud. 
Papp Gyula ügyvéd Fülek társadalmi 

K. Papp Miklós szerkesztő Kolozsvár társadalmi 
Pápay Pál reál tanár Debrecen term. és régészet 
Párty Ferenc megyei főpénztárnok Békésgy_ula régészet 

250 Paskuj Lajos apát-lelkész Szathmár társadalmi 
Perl József fogorvos Kolozsvár orvosi 
Piczek Ferenc fővárosi bizottsági tag Budapest társadalmi 

dr. Pollák Gyula orvos Arad orvos-sebészi 

dr. Polichronie 0. A. orvostudor Bukurest orvosi 
Poor Ede kereskedő Neszinye társadalmi 

dr. Poor Imre föorv., egyet. t ., közp. v. aleln. Budapest orvosi 

Pozsgay György mérnök Ujfehértó társadalmi 
Pozsonyi Ferenc magánzó Makó gazdasági 
Pulcz Imre kir. törvszéki biró Kassa gazdasági 

260 dr. Rákosy Béla községi orvos Gyergyó-Sz.Mikl6'- orvosi 

Ráth Károly jogász Budapest társadalmi 
· Reich Albert orvos, vesztegintéz. igazg. Sanca orvos-sebészi 

dr. Rétey Gyula plébános Püspöki természettan 

dr. Rhénes Imre járásorvos Ujfehé1ió orvosi 
Richter Sándor képezdei tanár 

1 

Nagyszombat természettud. 
La Roche Manó főhadnagy Budapest társadalmi 

dr. Rodiczky Jenő m.-óvári akad. tanár 1 Magyaróvár gazdasági 

Szám/ Név \ Cim, hivatal vagy foglalkozá L h ly Tudomány zak 

160 dr. Klein Eberhárd cs. kir. főorvo 1 Budap . orvo i 

dr. Knöpfler V. - zarándi 
főorvos, ngyül. elnök, or. z. Maro vá árh Ol'VO. i 
képviselő, kir. tanác o 

dr. Koch Antal 

1 

egyetemi tanár 
dr. Kopp Gyula megyei föorvo 
dr. Kopony Ede orvostudor 

Kosa Sándor birtoko , közjegyzö 
Kováts Ede kir. tanácso 
Kováts József reformatu gymn. tanár 
Koncey Elek földbiiioko 

170 Kőszeghy János törvény ze1ci bíró 
Köszeghi Winkler János kir. törv zéki biró 
Köváry Tivadar gymn. igazgató 

ifj. Középessy Gyula földbfrtoko 
Kraynik Kálmán birtoko 

dr. Kresz Géza keri.üeti orvo 
dr. Krisch Ferenc orvo 

Krisztinkovits KovátsEde tanuló 
dr. Kurcz Gusztáv orvo 

Kuthy Albert szerke ztö 
Künnle József ügyvéd, or zággy. képvi l" 

180 Kür~hy Antal hevesmegy. gazd. egyl. elnök 1 
Lányi Gyula ügyvéd 
Lassu Pius nagy gymn. tanár 

1 

Lauchsz Lőrinc plébáno 
dr. Lázár Albert orvo tudor 
dr. Lechner Károly orvo tudor 
dr. Lechner László gymna iumi tan. 

Lehoczky Tivadar ügyvéd 
dr. Lengyel Dániel államgymna iumi igazgató 

Lengyel Gábor biotoko 
190 dr. Lengyel Gyula törvény zéki é fürdőorvo 

Lengyel Sándor földbirtokos • „ 
dr. Lichtenberg Kornél 

or 
fölorvos Budap t 

Lojka Hugo 
orvo i 

tanár udap t növé~ytan 
dr. London Benő karlsbadi fürdöorvo 1 Karl bal 

Lonovits Gyula 
rvo i 

megyei tisztvi elö ~lakó tár adalmi 
Lovassy Kálmán joghallgató agy zalonta tár adalmi 
Lörinczfy János fögyám Eaer tár adalmi 

dr. Macseszku István egyeteini tanár Bukare t 
Magyar Gábor 

orvo i 

200 
tanár zeged tár adalmi 

Major József ügyvéd Béké gyula gazda ági 
Márky Frigyes földbll-tokos N yiregyháza tár adalmi 
Martinengo Alajos tanár Poz ony tár adalini 
Márton Ferenc kir. járásbiró 

dr. Mauer Károly Csik- z.- Iár gazd~sági 

Meak Gyula 
orvostudor Ujverbász orvosi 
biiiokos zegecl gazdasági 

Medgyessy Sándor kii-. albiró 
Mednyánszky Sándor Vámo -Mikula társadalmi 

Mendl István 
ügyvéd Eaer tár adalmi 

dr. Mesko János 
fővárosi bizotts. tag Budape t társadalmi 

210 Meuchendorfer József 
megyei főorvos Makó orvosi 

Meyer Rezső 
lelkész Bra só V természettud. 

Mikecz János 
gyógyszerész Miskolc vegy-és ásványtan 

Milkovits Imre 
földbiiiokos F.-Li zke gazdasági 
birtokos Nagy-Igmánd gazdasági 
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Szám/ :r é v Cim, hivatal vagy foglalkozás Lakliely Tudomáuyszak Számi Név 1 Cim, hivatal vagy foglalkozás 1 Lakhely 'l'udományszak 

Gyergyó-Ditro v Román J ózsef ügyvéd Nagyvárad társadalmi dr. Szöllösv Máté orvos orvos-sebészi 
dr. Szöts Emil elsőd orvos Kolozsvár orvosi dr. Roth József orvo tudor Brassó V-- orvosi 

Spatz Lajos reáltanod. tanár Győr vegytani 270 dr. Rottman J óz ef föorvos Beregszá z orvosi dr. 
Róza Ferenc föreáltanod. tanár Szeged társadalmi Sztraka Gábor tanár Keszthely rég~szet 

Sztupa György gyógyszerész, orsz. képviseló, nagy- Budapest vegytani Roz nyay Mátyá gyógy zeré z Arad vegytani gyűl. pénztárnok 

Tacznauer Béni hittanár Nagyszombat társadalmi Römer Gyula gymna iumi tanár Bra só v természettan 
Rö er Miltló felsóbb kere•k. tan. és nevel6·intézet 

Budape t társadahni Tamássy Béla gyógyszerész Debrecen vegytani 
tulajdonos 

Tamássy Károly gyógyszerész Debrecen vegytani Rubint Károly gyógy zeré z Salgótarján vegytani 330 
Tarczy Sándor birtokos Nagyvárad gazdasági amuel Józ ef reform. lelké z Nagykend // régészet dr . Tartler Frigyes orvos Brassó Y orvos-sebészi ajóheayi Frigye föreáltan. tanár, földt. titk. Budape t ásv. földtan. Telman Ferenc fögymnasiumi tanár Csik-Somalya b természettan ánta Dez ö üayvéd Ta nád társadalmi Teme~.váry János bécsi egyet. papnövendék Bécs régészet ánéty Lajo gyógy zeré z Berettyóujfalu vegytani Téry Odö;i- joghallgató Budapest társadalmi 2 0 dr. ebe Károly m. éj z. kel. va uti föorvo Budape t orvosi Turóczy Agoston ügyvéd Galantha társadalmi ee hal Ferenc (Matech.) földbirtoko Háromszék v tár adahni Tichler Tibolt segédlelkész Budapest társadalmi chimmer György föváro i bizottsági tag Budape t társadalmi Tischler Albin kerületi esperes, plébános Csanálos régészet chön Józ ef fövárnsi bizottsági taa Budape t társadalmi Tóth Dezsö ügyvéd Nagyvárad társadalmi chriker Rudolf bfrtoko Győr társadalmi 340 Tóth Lőrinc ' legföbb itélöszéki biró Budapest társadalmi imay I tván polg. i kola igazgató Arad társadahni dr. Tóthfalusy Gyula egyetemi tanársegéd Budapest orvosi imon Józ f ref. lelké z Budape ·t gazdasági Török Antal ügyvéd Nagyenyed régészet ipo Pál ügyvéd zikszó régészeti dr. Trauschenfels J euő városi tanácsnok Brassó Y társadalmi moczer Ignác prépo t, kanonok Szathmár társadalmi Turnovszky Jenő orvosnövendék Budapest orvosi olté z Farka reform. lelkész Tetétlen társadalmi Tüzkövy István m. kir. pénzügyi tanácsos Nagyszeben társadalmi 290 omogyi I tván ti ztviselö Erzsébetváros társadalmi ifj . illrich István tanár Félegyháza társadalmi omoayi Rudolf tanár Budapest természettan. Urányi ~.mre megyei föszámvevő ~.-Sziget <Tazdasági 

0 , • teinhauzer Raphael földbirtokos Eger gazdasági Ujváry Odön ügyvéd Er-Diószeg gazdasagi dr. tern Jáno orvo Kolozsvár orvos-sebészi Ujváry Sándor gyógyszerész Maros-Ujvár vegytani zabado J áno taná nok Szeged társadalmi 350 Unger Leo kereskedő Budapest társadalmi 
dr. zabó Alajo m. kir. állat-intéz. igazgató Budapest gazdasági Usz Róbert m. kir. adópénztárnok Eperjes gazdasági 

Neme loti zabó Antal megyei tiszti ügyész Nagykároly társadalmi V adona János gyógyszerész Keszthely vegytani 
zabó Ferenc prépost, plébános Félegyház társadalmi V ámosy Károly hites ügyvéd Budapest társadahni 
zabó Géza gazdá z Budapest gazdasági V ámosy Mihály fögymnas. tanár, igazgató Budapest természettan 
zabó ándor gyógyszeré z Pápa vegytani Varga Emil nagy gymnas. igazgató Gyöngyös természettan 300 dr. zabó Vazul felsö-fehérm. főorvos Nagyszeben orvos-sebészi dr. Varga Géza kerül. föorvos H.-Böszörmény orvos-sebészi 
zalay Alajo · birtokos Budapest gazda:sági Varga Lajos tornaegyleti elnök Debrecen társadalmi 

dr. zá z Károly szepsiszéki orvos Szepsi-Szt-Gyö orvosi V arj assy József ügyvéd Arad társadalmi 
zá z Róbert szénbányaegyl. titkár Marosvásárhel · természettan. V écsey Róbert szerkesztő Szepsi-Sz.-GltJrgy társadalmi 

Száz Zoltán joghallgató Nagyvárad társadalmi 
360 Véges Mihály földbirtokos Puszta-Gyanta gazdasági 

záva Győző gyógyszerész Brassó V természettan Véges Sándor tanuló Puszta-Gyanta gazdasági 
zéchy Gyula birtokos Kalocsa gazdasági Veres Ignác gymnasiumi igazgató Nagyszeben társadahni 

Szegfü György jegyző Zenta társadalmi Veres Vidor Alföld tudósitója Arad társadalmi 
Székács Béla orvosnövendék Budapest orvosi Vész János Armin műegyetemi tanár Budapest természettani 
Székely Gergely földbirtokos Kilyén v gazdasági Vikolinszky Kálmán gyógyszerész Fülek vegytani 

310 Székely György birtokos Kilyén V természettan Vimmer. ~i\.n.tal fővárosi bizottsági tag Budapest társadalmi 
Székely Imre földbirtokos Pusztasal. gazdaság Viola Kálmán városi ti ztviselő Esztergam gazd~sági 
Székely Károly végzett Kilyén v társadalmi dr. Viziák Antal orvos Szepsi-Sz.-Gyö1'-Y orvosi 
Szemák Pál plébános Szinérváral ya gazdasági Volf Károly ügyvéd Eger társadalmi 

ch·. Személyi Kálmán jogtanár Nagyvárad társadalmi 370 Vőneky Pál tanár Nagykanizsa természettan 
zénert János gyógyszerész Ki.sszeben vegy- s természt. Wágner Nándor tanuló Szeged társadalmi 

Szentmihályi Lajos mérnök Békés társadalmi vV ahrman Jakab ügyvéd Arad társadalmi -
Marosvásárh~ Arad társadalmi Szentpétery János gymnas. tanár és áldozár természettan W alfisch Lajos kereskedő 

zilágyi Károly gyógyszerész Forró természettan W alfisch Mór kereskedö Arad gazdasági 
zlubek Ernő technikus Pozsony természettan Weisz János nyomdász Bukarest ' társadalmi 

320 zlubek Gyula vegyész Pozsony vegytani dr. W eizenbreuer N. orvos Kassa orvosi 
dr. Szmolay Vilmos orvos Temesvár orv. és állattan Wilim János ügyvéd Békés-Csaba gazd. és társad. 
dr. zombathelyi Gusztáv városi főorvos Kolozsvár orvos-sebészeti 2 

.HP 
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1szám/ Név 1 Cim, hivatal vagy foglalkozás 1 LakJtely Tudományszak 

Wissinger Károly muzeurni segédőr Budapest ásvány- és földt. 
Wurmb Imre birtokos Budapest társadalmi 

380 dr. Zelizy Dániel 
~iskay Antal 

gyakorló orvos, akad. tanár Debrecen orvos-sebészi 
ch. főapátsági ügyész Györ-Sz.-Márton régészet 

Ziskay Pál 
Zsigárdy Aladár 

kegyesrendi házfőnök Nagykároly régészet · 
orvosnövendék Galantha orvos-sebészi 

384 Zacharias János városi tiszti ügyész, küld. tag Zilah gazdászati 

2. Beírt, de meg nem jelent tagok. 

dr. Alberty Fe1·enc (de Montedego), rn. kir. 
főtanfelügyelő; Eger. 

Antal Gábor, tanár; Pápa. 
Bereczky Endre, földbirtokos ; Tass. 

id. Czibur Lajos, birtokos; Podorác. 
5 ifj. Czibur Lajos, birtokos ; Podorác. 

Czibur Pál, birtokos ; Feled. 
Czigány Károly, földbirtokos; Kővágó-Eörs . 

dr. Darányi J ános, városi főorvos ; Arad. 
Denk Gyula, m. kir. mérn., igazg.; Budapest. 

10 :Qokus Gyula, árvasz. illnök; S.-A.-Ujhely. 
Egethö László, földbirtokos ; Belényes. 

dr. Feichtinger Sándor, főorvos ; EszterO"Om. 
Feichtinger Elek, t anuló; Esztergo;. 
Fényes István, földbirtokos ; Nagyvárad. 

15 Fertsek J ózsef, főgymnas. tanár; Arad. 
dr. Fleischer Antal, egyetemi tanár; Koloz vár. 

Fodor Károly, magánzó ; Szeged. 
Forgács Antal. 
Fuhrman J ános ; Miskolc. 

20 dr. Francz Alajos, főorvos ; Eger. 
Fűzy Kálmán, megy. alj egyző; S.-A.-Ujhely. 
Gömöry Gyula, végzett ; Polomka. 
Gömöry Pál, szolgab.; Polomka, Gömör m. 
Gyulay László, rajztanár; Selmec. 

25 dr. Heinrich Nep. J ános, orvos ; Budapest. 
dr. Herczeg Mihály, egyetemi tanár; Budapest. 
dr. Horváth János, gyakorló orvos ; Kecskemét. 

Hrabár Mihály, gymnasiumi tnr; Munkács. 
Irsay József, földbirtokos; Irsa. 

30 lvanovics Iván, tanuló; Baja. 
dr. Ivanovics Pál, gyakorló orvos ; Baja. 

Iványi István, főgymnas. tanár ; Temesvár. 
Jókay Károly, földbirtokos ; Komárom. 
Karl József, gyógyszerész ; Galantha. 

35 Kartsay László, Pestm. t. i.igyv. ; Budapest. 
Kiss Ignác. 
Kováts Ferenc, föesp., pléh.; M.-Vásárhely. V 
Kováts Rezső, birtokos ; Boglár. 

dr. Kövessy Ferenc, kórh. főorv.; Sz.-Fehérvár. 

40 dr. KruezKrizostom, pannonh.föap.; Pannonh. 
dr. Kürty János, kir. jogtanár; Nagyvárad. 
dr. Lang Fei:~nc, főorvos ; Beregszász. 

Lechner Odön, birtokos ; Budapest. 
dr. L:inczbauer X. Ferenc, nyug. egyet. t anár; 

Budapest. 
45 Lukácsy Miklós, ügyvéd ; Arad. 

Machik József, műegyet. tanár; Budapest. 
dr. Magaziner József, főorvos ; Beregszász. 

Matyako Izidor, birtokos ; Munkács. 
Mészáros Ámánd, fög. tan.; Székesfehérvár. 

50 gróf Mikó Imre; nagy gyi.il. elnök. // 
Mindszenty Péter, füvésztanár; Tarnócza. 
Milhoffer János, gyógyszerész ; Kecskemét. 
Nikl Aurel, technikus ; P alonka. 
P a:key Miklós, ügyvéd; Nagy-Enyed. 

55 Pap János, alj egyző ; Nagyvárad. 
Pászthory Károly, ügyvéd ; Budapest. 

dr. Pataky Lucidus, orvostudor; Pécs. 
Pillick Kálmán. 

dr. Püspöky Emil. 
60 Sebök ~e, ügyvéd ; :Budapest. 

dr. Schmidt Agoston, egyetemi t anár; Gladna. 
dr. Schreiber Lőrinc, községorvos. 
dr. Schwarz Dávid. 

Somogyi Laszló, hivatalnok ; Arad. 
65 Soltra Alajos, reform. lelkész ; Ráckeve. 

Szabó Alajos, uradalmi igazgató; Sikula. 
dr. Szabó Ferenc, orvos ; Kalocsa. 

Szalay Bálint, birtokos ; Boglár. 
Terner Adolf, egyetemi tanár ; Kolozsvár. 

70 Torjay György, gyógyszerész; Kassa. 
Torkos Pál, jószágfelügyelö ; Modor. 

dr. Török József, tanár ; Debrecen. 
Valtner Mihály, 
Varga János, ügyvéd ; Arad . . 
Varnay lm.re, birtokos ; Zsombolya. 
Vidos László, ügyvéd; Szombathely. 
Vozáry 'l'.1tmás, gyógyszerész ; Gyöngyös. 

Osszesen: 79 tag. 
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3, ,t. megjelent hölgyek névjegyzéke. 

Abt Antalné, Kolozsvár. 
Arányi Hortense k. a., Budapest. 
Barnay Igáncné, Budapest. 
Batizfalvy Samuné, Budapest. 
Beke Klára, Debrecen. 
Béldy Gergelyné, Veresm.árton. 
Benedek Mária, Tetétlen. 
Chyzer Kornélia k. a., S.-A.-Uj-

hely. 
Concha Győzőné, Kolozsvár. 
Csapó Ferencné, Nagyvárad. 
Csernovigs Roxán k. a., Budapest. 
Csomos Aronné, Mátészalka. 
:Qamjanich J ánosné, Budapest. 
Eder Józsefné, Székesfehérvár. 
Fitler Béláné, Székesfehér;;ár. 

Hegyi Mihályné, Debrecen. 
Horváth Endréné, S.-A.:..Ujhely. 
Hunfalvy Pálné, Budapest. 
Joachim Anna kisassz., Budapest. 
Knöpfler Mária k. a., M.-V ásárh. 
Knöpfler Vilmosné, M.-V ásárh. 
Koch Antalné, Kolozsvár. 
l\'.opp Gyuláné, Szilágy-Somlyó. 
Lehoczky Tivadarné, Munkács. 
Lengyel Dánielné, Fehértempl. 
Nagy Károlyné, Abrudbánya. 
Olaj Lajosné, Baja. 
Petrán Jánosné, Baja. 
Reök Paula kisassz., Búdapest. 
Sántha Dezsőné, Tasnád. 
Sárréty Jánosné, Beretty~-Ujfalu. 

IV. 

Soltész Farkasné, Tetétlen. 
Székely Gergelyné. 
Székely Ilona k. a., Puszta-Suly 
Székely Im.rené, Puszta-Suly. 
Székely Margit kisassz. 
Szombathelyi Elise, Kolozsvár. 
Szöts Emilné, Kolozsvár. 
Sztupa Engenie k. a., Budapest. 
Tarczaly Berta k. a., Tasnád. 
Tarczaly Sándorné, Váncsod. 
Vas Jenőné, Be1~etyó-Ujfalu. 
Véges Irma k. a., Puszta-Gyenda. 
Wilim J ánosné, Békés-Csaba. 
Ziskay Antalné, Győr-Sz.-Márt. 

Összesen : 4:5 tag. 

A XVIll. nagygyiilés tisztikarának és az állandó választmánynak 1875. évi aug. 
30-án Előpatakon tartott értekezletéről szóló jegyzőkönyv. 

Elnök: Knöpfl.er ·Vilmos. Jelen voltak: Jedlik Ányos, Hantken Miksa, Halász Géza, 
Arányi Lajos, Batizfalvy Samu, Nendtvich Károly, Poor Imre, Szabó Alajos, Bodog Albert, 
Berecz Antal és Orbán Balázs, nagygyűlési titkárok. 

1-ső tárgy volt a "Napi Közlöny" üg,Ye, melyre nézve elnök előadta az első szám 
szerkesztése körül történt előleges intézkedéseket, mely szám Sepsi-Szent-Györgyön nyo
matik, s a nagygyüléskor fog a t. tagok közt szétosztatni. 

Tudomásul vétetett. 
2-szor. Elnök a szakosztályokra nézve előadta azon intézkedést, mely szerint az 

eddigi hét szakosztály számát ötre vonta össze, az elnökség a rokon tudomány-ágakat egy
beadván, felkérte az állandó bizottságot a szakosztályok vezetőinek kijelölésére. 

Ezen intézkedés méltányoltatván, kijelöltettek : orvosi SZftkosztályhoz : Dr. Szabó 
Vazul. Állat-, növény- és természettani szakosztályhoz : Jedlik Anyos. Az ásvány-, föld
és vegytani szakosztályhoz: Nendtvich Károly. Gazdasági állatgyógyászat és műipari szak
osztályhoz : Szabó Alajos. Régészeti és társadalmi szakosztályhoz Sepsi-Szt.-Györgyön: Dr. 
Arányi Lajos. Tusnádon és a további helyeken : br. Apor Károly. Berecz Antal titkár 
megbizatot.t, hogy az egyes szakosztályok tagjait összeiratva, valamint a tartandó felolva
sásokat is feljegyezve az egyes szakosztályok vezetőinek átszolgáltassa. 

3-szor. Elnök az elöpataki birtokosság azon kérését terjeszté elő, hogy egy szakbi
zottságot nevezzen ki, geologusok és balneologokból, mely bizottság Előpatak fürdő 
talajviszonyait, gyógyforrásait megvizsgálja, a teendő javitások iránt tervezetet és javasla
tot adjon, hogy Előpatak jövőben való kifejlesztése körül szakszerű intézkedés történhessék. 

A nagy választmány e felszólításnak a legnagyobb készséggel és örömmel kíván 
eleget tenni; e bizottság elnökségeül a nagygyűlés elnökségét kérte fel, tagokul az állandó 
közp. választmány összes tagjait, ezeken kívül Ercsei Bosnyai Mátyást, Totfalusit, Zelizyt, 
Kátai Gábort, Szabó Vazult, Chyzer Kornélt, ReichAlb., dr. Harmathot, id. Lengyel Dánielt, 
dr. Otrobán Nándort, dr. Rothmant, s egyszersmind felkérte az elnökséget, hogy e bizott-

2* 
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ság ~ű~ödését ~ég ma megkezdve s holnap folytatva, munkálatát an k · d · 'b • 
pataki brrtokossag kezéhez juttassa. na 1 eJe en az elo-

.. . 4-szer. A nagygyűlés szabályszerű folyamára nézve t d "kn · 
kozti feloszt~sa sz~s~ges levén, határozatilag felkéretett. a een o ek a hivatalnokok . 

A kozponti bizottság jelentéseinek felolvasására· G l' G ·· · · 
az üdvözletek, levelek és .átiratok előterjesztésére: Bere~z t~;k~~zy Yf Ja, k~zponti ~1t~ár ; 
r?nd es-etleges felolvasására : Orbán Balázs titkár. - nagyg ··'1 ~z .a aps.~ka„ aly~k es u~y-
lere : Berecz Antal. ' JU es Jegyzo onyvenek vite-

5-ször. Dr. Dubay levele e's t" ' · 1 t 
ügyében. orvenyJavas a a az egészségügyi kamarák felállitása 

A szakbizottsághoz tétetik át. 
Jegyzette: Orbán B. 

v. 

.A. magyar orvoso~. é~. ter~észe~vizsgálók Előpatakon 1875. évi aug. 80-kán 
tartott elso kozgyulésérol szóló jegyzőkönyv, és mellékletei. 

1. 
Elnök : Zarándi dr Knöpfle. v·l k. , 

roly s Hantken Miksa. Jeg~zők: B:rec
1 
n:st 

1
11

•0 t~~acsos., Alelnökök : dr. Nendtvich Ká
gyűlési titkárok. z n a ' r an Balazs, dr. Otrobán Nándor, nagy-

1) Elnök felolvassa a megnyitó be z, d t 1 . 
harmadszor tartják a m. orvosok t s, e ~ '. me, Y,ben felemhti, hogy ezen alkalommal 
lenti, hogy gr. Mikó Imre ő nmltsg s er.m;sze vizs?alo~ n~gygyülésüket Erdélyben; beje
s a f. évi szeptember 5-én N itrá:' tm~n a~ or~:a? zas~lo~a az o:·szággyűlés megnyitása 
jelenhetik meg a nagygyüléseny s igy ar ~n?ot ~~rtenelmr tarsulati közgyűlése miatt nem 
nyissa és vezesse. ' ne JU 0 azon szerencse, hogy ezen gyűlést meg-

Vi_sszapillant az összes közegészsé ü t ·, , . . , . 
azoknak Jelenkori állását ecseteli, s ezek !tá~ as ~rme.~z~t-tudoma?y UJabb . v1vmanya1ra s 

A nagy szakavatottsággal szerkesztett kozg~l?st megnyitottnak nyilvánitja. 
nezte; s az a~ évkönyvben fog megjelenni. megnyrtot a nagygyűlés lelkesen megélje-

2) Szekely Gergely az előpataki b. t .k , , 
beszéddel üdvözli a nagyg;,alést. ir 0 ossag neveben hazafias érzelmektől áradozó 

t) kDözgyülés élJenez~ssel ·adott köszönetének kifejezést. 
r. Nendtvich Karoly felolvass ' t k , , , 

.A hallgatóság az elő dt t a ere ezeset: ."Az egi testek Jakhatóságáról". 
éljenek és tapsvihanal nyilvá:it~~ nagy figyelemmel kisérte, s végeztével tetszését dörgő 

1) Berecz Antal titkár felolvassa „1, 
<löttségek névsorát. a nagygyu eshez érkezett üdvözlő iratokat és kül-

Örvendetes tudomásul vétetett. 
5) Elnök kérdést intéz a közg ülésh .. 

Yastatni, vagy azokat felolvasottaknak fek" t·~\ VaJJOn az alapszabályokat kívánja-e _felol-
A k" „ 1, m1e. 
6) ozgyu ~s ~z ala~szabályokat felolvasottaknak tekinti. 

Az elnok Jelenti hogy a Napi K·· l"" " " , 
alatt meg fog jelenni. ' " oz ony elso szarna még e közgyűlés tartama 

Tudomásul vétetik. 
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7) Az elnök jelenti, hogy Borszék birtokosai a nagygyűlés tagjait Borszék meglá
togatására felhivják; továbbá, hogy Torda városa fölkéri a tagokat, hogy visszautazásuk 
alkalmával Tordát és környékét megtekintsék, mely alkalommal az illető tagok fogadása 
és elszállásolásáról gondoskodni kiván. Előterjeszti végre, hogy az erdővidéki birtokosság 
az ottani kőszéntelepek megtekintésére kéri fel a nagygyűlésen jelen levő szakférfiakat. 

Tudomásul vétetik. 
8) Dr. Gerlóczy Gyula felolvassa a központi választmány jelentését. 
Tudomásul vétetik s arra vonatkozólag következő határozatok hozatnak: 
a) az évkönyv kiosztását illetőleg a központi választmány által kiküldött albizott

ság mellékelt véleménye Kátai Gábor tr. azon módositásával fogadtatik el, hogy az év
könyv megjelenésének határideje márczius hó vége leend. 

b) A győri nagygyűlés gazdasági szakosztálya részéről függőben maradt ügyek 
elintézése a jelen nagygyűlés gazdászati szakosztályára bizatik. 

c) Az emléktáblák felállitására vonatkozó központi választmányi intézkedés a 
nagygyűlés által is elfogadtatik. 

d) A Rózsay tr. által kitűzött 200 frtos pályadíj Széll Lajosnak „Az emberi vér el
s kiválasztások, ki- s átizzadások vegyi és górcsöi vizsgálata" cimü munkájaért kiadn.tni 
ha tároztatik. 

e) A közegészségügyi törvényjavaslat érdemében dr. Kátai Gábor tervezete, a 
mellé való biráló iratokkal együtt megvitatás végett az orvosi szakosztályhoz tétetik át, s 
a Kátai Gábor tudornak 100 frtnyi jutalom kifizetése tudomásul vétetik. 

f) Kovács S. Endre l 00 aranyos pályakérdésére vonatkozólag pályázati idő ujra 
meghosszabbittatik egy évre. 

g) A Szurmák tr. által kitűzött 200 frtos pályadíj, mely most már negyedízben 
volt kihirdetve, de jelenleg sem adható ki, teljesen beszüntettetik, s más alkalmasabb pá-
lyakérdés fog a központi választmány által k:itüzetni. , 

h) Halász Géza tr. 100 darab aranyból álló pályadíja Török János tr.-nak "Allam
orvostan alapvonalai" cimü munkájaért az áll. közp. választmány, illetőleg a biráló bizott
sági kijelentés értelmében kiadatni rendeltetik, egyuttal Bódogh Albert tr. inditványára 
Halász Géza tr.-nak a nagygyűlés legmelegebb köszönetének ad jegyzőkönyvileg kifejezést 
azon hazafias áldozatkészségért, melylyel ezen jelentékeny díj kitűzése által a nagygyűlés 
eredményesebb működését előmozditotta, s e köszönet az illető tudor urnak irásban kiadat
ni határoztatik. 

Ezen határozathozatal után a tagok hosszan tartó éljenzés és tapssal üdvözölték 
Halász Géza tudor urat, ki viszont a meleg rokonszenv ezen nyilvánitásaért őszinte kö
szönetének ad kifejezést. 

i) A Poor Imre tr.-féle 100 aranyos pályakérdésre pályamunka nem érkezvén be, a 
pályázat ujra ki fog hirdettetni. 

k) A babona kiirtását célzó 300 frtos pályakérdésre vonatkozólag a központi vá
lasztmány javaslata elfogadtatott, s a jutalom Varga János ügyvéd urnak "A babonák 
könyve" cimü műveért kiadatni rendeltetik, s egyuttal határoztatik, hogy a magas kor
mány ezen munkának a nép között való terjesztésére és esetleg kiadására tisztelettel 
felkér essék. 

1) A Hamary-féle 100 frtos pályadíj kérdése az áll. kp. választmány javaslata értel
mében intéztetik el, és e 100 frtnyi díj dr. Fekete Lajos kisujszállási városi orvos urnak a 
gyűlés zajos éljenzése közt az elnök által átnyujtatik. 

m) A XI-ik nagygyűlésen megkezdett gyűjtésekből eddig már egy 100 aranyos pá
lyadíjra 60 arany összegyűlvén, dr. Batizfalvy Samu, dr. Halász Géza s Sztupa György a 
gyűjtések folytatásával bizatnak meg. 

• 
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n) Az állandó központi választmányi tagokat illetőleg, a közgyűlés kimondja hogy 
azon tagok, kik egy éven át a választmányi üléseket indokolatlanul elmulasztják; a vá
lasztmányi tagok sorából kitörölte senek, a tagok kiegészítése pedig csak közgyűlésen tör
ténhetik. 

o) Megbizatik a központi állandó választmány, hogy a jövő nagygyűlés elé átvizs
gált alapszabályi és ügyrendi tervezetet te1~eszszen. 

9) Az elnök felolvas a gr. Mikes Benedekné táviratát, melyben jelenti hogy családi 
körülményei miatt, nem jelenhetik meg. ' 

Tudomá ul vétetik. 
10) A pénztárnoki előtei:ie ztése folytán határoztatik: 
Hogy a fiumei emléktáblára begyűlt ös zeg az ezen tábla felállítására külön kineve

zett bízott ágnak rendelkezésére bocsátta ék. 
' 11) Felolvastatik a pénztári jelenté s annak megvizsgálá ára Hantken Miksa el-

nöklete alatt dr. Arányi, dr. Entz, dr. Fabritius, di·. Halász, dr. Poor, di·. Gerlóczy és Székely 
Gergely küldetnek ki. 

12) Szako ztályok vezetöiül kineveztetnek: 
I. az orvosihoz : dr. Szabó Vazul; 

II. az állat-, növény- é termé zettanihoz : dr. Jedlik Ányos; 
III. az ásvány-, föld- és vegytanihoz : dr. Nendtvich Károly; 
IV. a gazdászat-, állatgyógyászat- s műiparihoz : dr. Szabó Alajos; 
V. régészet s tár adalmihoz : Sep i-Szt.-Györgyig dr. Arányi Lajos, azontúl báró 

Apor Károly. 
13) Az elnök a napi teendőkTe nézve te z némi közléseket. 
Tudomásul vétetnek. 
14) Janc ó Ádám ajánlá e tagoknak Kászony gyógyhely megtekintését. 
Tudomá ul vétetik. 

, 15) ~e~ér Ip,oly kérdé t intéz az elnökhöz, vajjon a nagygyűlés jövő évi megtartása 
vegett meghiva ok erkeztek-e be~ 

Mire az elnök kijelenti, hogy hozzá ez ideig semmiféle meghivás nem érkezett be. 
16), ~lnök jelenti, hogy gr. Mikes Kelemenné a nagygyűlés tagjait Zabolára, ozso

nára meghívJa. 
Örvendetes tudomásul vétetik. 

, 17) Az elnök értesíti a közgyűlést, hogy idő rövidsége miatt nagygyűlési elnökség 
v~~enyle~e .alatt or,vosok,. ~egyésze~ s g~ologokból álló bizottságot nevezett ki, kik az 
el?~~taki birtokossag o~autasa szerrn.t . Elopatak gyógyhelyi s természeti viszonyait átvizs
galJak, s a tapasztaltakrol a nevezett birtokosságnak véleményüket átnyujtsák. 

Helyeslőleg tudomásul vétetik. 

18) A szakosztályok vezetői :figyelmeztetnek, hogy a nagy választmányba küldendő 
tagokat annak idejében megválasztassák. 

Egyuttal határoztatik, hogy egy szakosztályból legfeljebb 5 tag választandó. 
19) Dr. Szabó Vazul értekezést tart "Az elöpataki gyógyvizek és a torjai Büdösről." 
Az érdekes értekezés éljennel fogadtatott. . 

~O) A,z ,idő nagyon_ előre haladván, Dux Adolfnak bejelentett értekezése: „A világ 
mechamsmusarol" a második közgyűlésre halasztatván, elnök a tagok éljenzése mellett az 
első közgyűlést berekesztette. 

Kelt mint fent. 

Dr. Knöpfler Vilmos, 
elnök. 

• 

Dr. Nendtmch Károly, 
alelnök . 

· Jegyzette: 
Berecz Antal. 
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2. Knöpfler Vilmos elnök megnyitó beszéde az előpataki nagygyülésen 1875. 
augusztus 30-án. 

Tisztelt közgyülés ! 

Harmadszor szorítja ma Erdély meleg kebléhez a magyar orvosok és természet
vizsgálók vándorgyűlését. A három közt mekkora időközök, mily különbségek! 

1844-ben az akkor még önálló Erdély feudalis rendszere fénykorában elősz<)r Ko
lozsvár - Erdély akkori fénypontja, lüktető szíve - gazdag uri fénynyel fogadta Bene 
Ferenc szellemének ma már 35 éves szülöttjét - a magyar orvosok és természetvizsgálók 
akkori V. gyűlését. Tudós Teleky József gróf fényes palotájában ép ugy, mint Kovács 
püspök díszes termeiben időztek akkor Magyarország és Erdély tudornánybajnokai. 

Következett a 48-as forradalom, mely után csak 1864-ben a nyomasztó kényura
lom és nemzeti passivitás korszakában Maros-Vásárhely szabad székely város szerény pol
gársága szivélyes vendégszeretetétől környezve napolt volt másodszor a X-dik vándorgyű
lés Erdély bércei közt. 

És ma tizenegy év letelte utó.n, mely alatt közös hazánk visszanyert alkotmányos 
szabadságának meleg sugárai a királyhágói válaszfalat ledöntötték, hazánk ezen délkeleti 
sarkában Elöpatak veiénylete alatt vállat vet és kezet fog Felső-Fehérmegye, összes Há
romszék Csikszék és Brassóvidék népeivel, hogy ezen XVIII-dik vándorgyűlést hazafiui 
szeretettel és készséggel harmadszor a már unialt . közbazánk e bérces kis részében fo-

gadhassa. . " l ' é . , lk , El " t k t , 
Igenis a mult évi XVII-dik gyori na~ygyü es _a szer ~y~n aJan "ozo o~a ,a, o, v~-

lasztotta ·mai gyűlésünk helyéül. A~ elnökle~s~l ~edig gr. Miko. Imre o nag~melt?s~gat ~s 
csekély személyemet tisztelte meg. 0 nagymeltosaga engemet bizott meg mely saJna.lkoza
sának önök előtt kifejezést adni : mely szerint, mint országzászlósa folyó hó 28-kán meg
nyílt országgyüléseni köteles jelenléteért, részint szeptember 5-kén Nyitr~n tar~andó tör
ténelmi társulat már korábban elvállalt elnöki teendőiért közöttünk megJelellllie lehetet
lenné vált· hanem a soknemü előmunkálatok rendezésében és az illő fogadtatások lehetsé-' . 
gesitésében szokott hazafi készséggel segédkezett. 

És igy nekem jut azon váratlan szerencse, örömtől dagadó kebellel tisztemnek első 
legszebb és legkedves~bb kötel~sségét teljesíteni, midőn. sziv~lyes ",Ist~n hozott~-tal azon 
gyülekezetet üdvözölm szerencsem van, melyben az orvosi tevekenyseg es a termeszettudo
mányi kutatás minden köreinek legkitűnőbb képviselői engem itt körülvesznek. 

· Nemcsak az én benső érzésem szól ezen üdvözletböl; ez egyszersmind kifejezése 
azon hódolatnak, mely e gyógyhely birtokosaitól a székely néptől - ezer meleg baráti 
kebelből viszhangzik, kiknek szívei hazánk e szűkebb részében is a magyar tudomány nagy-
ságáért és dicsőségeért hangosabban do~ogna~. . , , .. .. „ , , •. 

Engedjék, hogy együttes munkalkodasamk be;ezeteseul ~z ossze~ ~o~e~es~s~gugy 
és természettudomány ujabb vívmányait érinthessem es azo~nak Jelen~on ~ll,asat i~~~Ji;~
len szavakkal ecseteljem, melyek egy oly emberhez ille1:1ek, kit komor.h1vatas~nak kor~bol, 
mely szónokokat nem szül, életének egy ünnepélyes pilla~ata eze~. díszes gyulekezet elé:e 
állitott · de hol a tárgynak nagysága annyira maga magaban reJlik, hogy hangzatos szo
noklatok szükségfelettiekké válnak ott talán elfogadható a szónok egyszerűbb alakban is. 

Legyen szabad elébb hazai' orvosainkról és közegészségügyünkről á~alában ~zóla
nom; az elsőkre nézve az ujabb kor nagy haladást mutathat fel, a mennyiben a felszeg 
sebészi tanfolyam eltöröltetett ugyan, de másrészt még mind ne~ lett gondoskodva arról, 
hogy nemcsak sok időbe, pénzbe és munkába kerülő mély tudomanyu tudorok, h,anem, ha 
mindjárt kevesebb theoriával, de mindenoldalu praxisban kiművelt oly orvosok kepeztes~e-
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nek, kik nemcsak a váro okban, hanem künn a z g'nyebb n 'pü köz égekben i szerényebb 
igényekkel é követelé ekkel elegendö zámmal kitelepedh enek. 

Nemcsak az orvo i, hanem mind n tudományra nézve, még nagyobb haladást jelez
hetünk különö en az erdélyi ré zekben a koloz vári tudomány-egyetem félállitásával, mely

en már is a valódi tudományo élet é annak zakavatott szorgalmas művelete erös gyö
kereket vert. 

Igaz, miszerint a tudományok átalában oly óriá ilag haladnak, oly határtalanul 
terjednek hogy az egyetemek nemcsak hazánkban, hanem világszerte már csakis szakem
bereket - pecialistákat - foglalhatnak el; c oda-e, ha ok tanár, ki szakmájának kiter
jedt mély égeibe minden e:rejével é tehet égeivel behatolni igyekszik, tudományának csak 
egy-egy ágával ré zletesen foglalkozni és azon gy ideig mintegy kedvenc paripáján lova
golni kénytelen~ Ez okozza, hogy különösen az orvosi facultások, az egyetemek egyedüli 
céljául csaki az exact tudományok művelé ét tekintve, a mi különben főfeladatok is, inkább 
csak tudós specialistákat nevelnek. 

Hazai közegé zségügyünk, mely 48 elött protomedicusok, az absolut kormány alatt, 
pedig országo közegé zségügyi tanácso ok vezénylete alatt, ha mindjárt egy régi, de az 
okszerű fejlődés csiráit magában rejtő rendszer mellett is - szakértők - az orvosok ke
zébe volt letéve, ma többnemü kísérletek után ujabb vajudásokban szenve'Cl. 

Tény az, miszerint az ujabbi állami. felfogások szerint az orvosok a közegészségügy 
tettleges rendezéséből és vezetéséből - mely kizárólag a közigazgatás szakavatatlan köze
geire bizatik - kirekesztetnek és csakis esetről esetre, tanácsadásra vagy szakértői segéd
kezésre használtatnak fel. 

Tény, miszerint az annyira fontos megyei és községi közegészségügyi szolgálatokra 
az orvosok választásai egyedül a vak szavazatokra bizatnak a nélkül, hogy képességeik 
felől az állam magát tökéletesen biztosit a; fizetéseik pedig ugy szabatnak, hogy abból 
egyedül nem élhetnek, és minthogy nem is nyugdijaztatnak vénségükre, vagy szolgálati 
képtelenségük e etére, minden segély nélkül hagyatnak. 

Tény ennélfogva az is, miszerint a hivatalban levő orvosok önfenta1·tási ösztönből 
gyakran inkább a magán praxis és más gazdasági és ipari vállalatokkal foglalatoskodnak 
és a hazánkban még szinte ismeretlen prophilaxis nagy mezejét elhanyagolják, mely mint 
első feladata az állami közegészségügynek egyedül biztosíthatja az ugyis gyér és erőben. 
hanyatló népünk szaporodá··ának célszerűbb viszonyait, azoknak egészségük és erős testi ép
ségüket is megóvja a soknemü káros és pusztító külbefolyások, ragályok és járványok ellen. 

Államunk ujabb alkotmányos átalakulásának már 7-dik évében valahára - hirlapi 
ujabb értesitéseink szerint ezen - mostoha közegészségügy rendezésére is törvé:i:J.yj.av~sl~t 
fog az országgyűlés eleibe te1jesztetni, melynek valószínűleg a többnemü külön mditva-
nyok, javaslatok és testületi munkálatok alapjául szolgálhattak. · 

Hazánk sajátságos közegészségi, mint sok más az európai kulturállamoktól nagyon 
is eltérő állapotaink a beharapózott indiferentismussal és nyeglességgel szemben, sajátságos 
törvényeket és erősebb rendszabályokat követelnek, azoknak közigazgatás utjáni kezelése 
pedig hazánkban csakis künn az élet terén már kipróbált szakértőkre bizható, és az ily 
állami közegészségügy igazgatására szükséges szakértők megnyerhetésére a már mindenütt 
létező közegészségügyi államvizsgák törvényszabta behozatala már kikerülhetetlen. 

Szabad legyen mind a kormány, mind a törvényhozás erélyességétől reménylenünk : 
miszerint nem fog megint egy oly törvény létesülni, mely talán csak, mint egyoldalu az 
annyira zilált hazai közegészségi állapotainkon segíteni nem tudó írott malaszt törvény
tárainkat szaporitandja, hanem hogy egy minden oldalu, kikerekitett, hazánk összes köz
egészségügyi kivánalmainak megfelelő életbevágó, practicus és erős közegészségügyi tör
vény létesittetni fog. 
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A természettudomány kutatásainak vívmányai, melyek e század második felében, 
ugy a népek, mint különösen az egyesek életét, nézeteit és felfogásait oly örvendetes irány
ba átváltoztatták, legyőzték egyszersmind azon szívós előítéletet, mely szerint az ember a 
régi megrögzött szokásoktól oly nehezen válik meg . . A szemlélő és számitó csillagászatnak~ 
a világegyetem mintegy bonc- és élettanának eredményei, a szemet az éj legtávolabb üre
geibe vezetve, az ember alárendelt szerepét az anyagország mérhetetlen birodalmában ki
mutatták ugyan; de másfelől az emberiség javára munkálkodó tudomány ujabb meg ujabb 
diadalai az elvonult s a nagy tömeg által alig észrevett tudósok elmélkedései által az em
beriség sorsára mind nagyobb meg nagyobb befolyással vannak. 

Csak a tüz feltalálása előtt is az ember csak állatias életmóddal és felfogásokkal 
ténykedhetett. A földön létező elemeknek és anyagoknak igen sok physikai és legtöbb-ve
gyészi tulajdonságai mindaddig ismeretlenül aludtak, azaz reá nézve nem is léteztek, mig 
a tűz által felébresztve, ujabb meg ujabb vivmányokként tenger-sok anyagcseréknek, 
átalakulásoknak és sok elrejtve lebilincselt uj elemek feltalálásának rugóiul szolgáltak. Leg
több gyáraink csakis ezen erőnek, a tűznek köszönhetik a nyers anyagok legmagasabb 
kulturai fokokra való feldolgozhatási tehetségeiket, melyekkel a népeket az egész földgöm
bön civilizálni, és mind feljebb fejleszteni képesek, ugy, hogy most már a culturnépek tele
peit és városait nagyságra, vagyonosságra és hatalomra nézve nem a sok torony, hanem a 
sok magas gyári kémény után birálhatni. 

Igenis a természettudomány ujabb fényes diadalai megépítik a világ1~észeket össze
kötő vaspályákat, leküzdik a térbeli távolságot és legyőzni segítik az emberi akarat ellen 
szegülő természetet. 

A természettudomány, mely ezelőtt csak természetrajz volt, ma már természettör
ténelemmé nőtte ki magát. 

. A földgömböt ezelőtt változtathatlannak hitték; a mely tájon az apa élt, azt uno
kája is ugy találta; ezen állandónak tetsző felületen csakis az ember változott szüntelen, 
mig minden egyéb változhatatlannak tetszett. Ez volt minden költészet, minden philoso
phiának alapes~méje is. Mily változott látkörök mutatkoznak ma ! A mai világ csak első 
lapja azon régieknek, melyek előttünk felnyílnak, és melyek mind távolabb és távolabb 
esnek, nevezzük mi azokat negyedes-, harmados-, másod- vagy elsőrendű képleteknek; a 
nyelv is késik, ingadozik ezen uj feltárult világokat megnevezni. Már rég sejtették ugyan, 
hogy a külső természet csak takaró, mely mélyebbeket fed; - a takaró szétszakadt és az 
eddig fedett végtelenségekbe betekinthetni. 

A földtani tudomány földünk kiszámithatlan multjának minden egyes redőit ujból 
benépesítette és minő eszközökhöz nyult a földkéreg annyiszor összedőlt épitményeinek 
ujból előállithatására ~ Épen nem azon óriási ős lények - emlősök, négylábu gerincállatok 
csontváza segítik a tudóst, azon időben magát hel.yreigazitani, melyek~en m~g ~em élt; 
ezen őskori óriások a föld történelméről mit sem tamthatnak, mert vagy igen ntkak, vagy 
igen ujkoriak annyira, hogy az őskor periodusairól alig tudhatnak többet az embernél. 

De ellenkezőleg épen a nagyon is kis' és egyszerű kagylósok tudnak legtöbbet a 
hegyek titkairól. A mastodon, az óriás mamuth az alperesekről mit sem mondhat, ~e ~z 
igénytelen kis foraminiferák egyedül képesek minket ezen büszke hegyek eredete es ki
emelkedése felől oktatni. 

Mily hideg vérrel hat most a tudós az ismeretlenek országába~ Mintegy üvegha
rangban leereszkedik ·az őstengerek fenekeire azok talaját ~kutatva. N yugod~an vá,ndorol 
az ősi szörnyek és rémek között mint egy muzeumban. Mmdent megmagyaraz a targyak 
és lények előbbeni állapotaik áÍtal; megváltoztatja időn~ént ~ földkérgé,t, és ~egnépesiti 
azt mind ujabb meg ujabb mindinkább és magasabbra feJlett lenyekkel, es a földtan meg-
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tanította öt, vizozon előtti teremtményeit azok megköve ült maradványai által hitelesi
teni é igazolni. 

. Minden ol~~hól há~rál tő.lünk mindinkább a mult - a vas, a bronz é a kőkoron tul 
nyilnak a geologia1 epochak, rnmt megfogható örökkévalóságok. Mik vagyunk mi a száz
e~res ~~rét~gek, közt! m~l~e~ minket környeznek~ Ha a legkisebb kavics nekünk egy örök
kevalosagrol szol, nut c malJ~k az emberből~ ha a termé zet minden évezredeivel felfegy
verkezve az em?ei:rel zembe all, hogy felemész ze, mit müveljen, hogy magát fentarthassa~ 
- a ropp~nt ki0 mynek szédülése kell, hogy elérje zemben a végetlen naay ágokkal me-
lyek az égi üregekben elve znek. 0 

' 

ondolkozzék és meije ezen uj végetlenségeket maaának alárendelni az által hogy 
titkait el ajátit a. 

0 
' . 

, Ha az e~ber ~ földkéreg rét~geine~. különb,öző országaiba belemerül, a lényeknek 
eg! vegetlen s?ra~ leh fel, melyek ~mdnyaJan akarmennyire különböznek is tőle, mégi 
zuntelen hozza kozelednek - ezen lenyek melyek minden rétegben változnak mind ma

gasabb zerv~zetüek és mindegyik a maga korában magát a legelső lénynek tarthatta. 
, „ AnnJ1 l~tünt szerves . ~ynasztiák. meggyőzheti~ az embert, hogy ő is csak egy ele

"?-yeszo uralkodo., és hogy elJovend a pillanat, mely ot is detronisálja, mert a multnak és 
Jelennek hamva1ban rejlenek a jövőnek csirái. Hány ezer változásokon nem ment volt ke
r~ ztül a föl~, é.s ,hányféle n~vény- és állatfajo~ pusztultak végkép, mig az első szem fejlő
do~t é~ a külvil~gnak tanuJa lehetett~ és nuly kevesek, és mennyire hiányzók a mi érzé
kemk 1 , hogy mmdazt felfoghassuk és észlelhessük, a mi fölöttünk és körülöttünk létezik~ 

A genealogia, mely ezelőtt csak királyok és e föld nagvjai számára létezett ma 
már kénytelen a legkisebb fűszálat, a legcsekélyebb rovart lapjaiba bevezetni - mit' mű
veltek elődjei~ ~ogy élték tul a harmad képletet~ hogy változtak át~ Csodálatos évköny
vek, mel!.e~ a vrr~go~ kehelyeiben ép ug:y, mint a tenger fenekében nyilnak meg. Igy lesz
~~k a novenye~ es ~?a~ok maradvanyai, a multnak levéltárai; eleven feliratok, melyek a 
fold forradalmainak torténetét elbeszélik. 

, De .ne~?sak, e földön, hanem az egen is ugyanazon fejlődési viszonyok uralognak 
- az egem taJekozasra szolgáló tökéletesitett eszközeink tanítják, miszerint minden nap
ren~szer szétszórt ősködőkből fejlődött, - hogy az egész mindenség a fejlődésnek örökös 
ke:nngéséb_en .forog, hogy, nemcsak parányi földünk, hanem a többi bolygók is a mi felfogá
s~m~ ~zennti életf~ntartasra. alkalmasak; és hogy az élet, végetlen alakjai a lények legkü
lonbozobb fokozataiban, a csillagok ezrem kell, hogy létezzen. A photometria behat már a 
legtávolabb üregbe, mig a spectralanalysis bebizonyitja hogy a mi elemeink a többi csil-
lagokban is léteznek. ' 

. A természet az örökkévalóságot mind ujabb változékony jelenetekkel díszíti fel, 
UJabb naprendszerek erednek, régiebbek elenyésznek, csakhogy mindaz, a mit most az éaen 
látunk, csak, különböző régibb időszakoknak tüneménye, mivel a sugarak csak idővel Jut
hatna.k hozzank ugy, hogy a Saturnustól 3, az Alcionetól 5 7 3 és némely ködfoltokból millió 
évek szükségeltetnek, mig sugarai szemünkbe érnek. 

, M?s~ már tudjuk, hogy az égi testek mostani állapota nem a hajdankori, hogy az 
v~g~tlen i~ok alatt zavargás állapotokból képződött, és magát csak örökös küzdelmek 
kozott ta~tJa, f~nn., De egy~zersmind azt is tudjuk, hogy a tettleges harmonia a mindenség
ne~ ~em ,1dealJa,, es nem is, l.e~z, hane~ hogy .ez egy örök?s .kiegyenlités, mely a szüntelen 
elofordulo akadalyokat 1elhantJ~; tudJuk azt is, hogy valoszmüleg az anyag az egyensulyt 
a.:irosmosnak c.sak eg! reszében erte el, mely azonban nem örökös, és hogy a mulandóságnak 
torv€:nye a mmdensegben ép oly kérlelhetlenül uralg, mint e kis csillagon, melyen élünk. 
- A hogy n~p1:endszerünk nem örökké való, hanem egy időbeli kezdetet vett, ép oly bizo
nyosan nem is allhat örökre fenn; hanem az időkben véget is fog érni. 
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Mindezekből felfoghatjuk, hogy minden látható, érezhető, felfogható és gyanitható 
lény az egész mindenségben az embertől az áza1ékig, az állat- és növényvilágtól a sejtig, a 
jegectől a parányig, a naptól az üstökösig, az ősvilág szerkezetétől a ködfoltokig örök vál
tozhatlan törvények szerint lesz, növekszik, fejlődik és széthull, hogy ujabb !éteknek szol
gáljon alapul. Az örökös mozgás a mindenség jellege, a parányok csak mozgások által fel
foghatók és észlelhetők, mozgás pedig erő nélkül nem képzelhető, de az erőkkel szemben 
minden parány, minden lényben, ép ngy mint a mindenség egyik parányában, az emberben, 
érzésnek és öntudatnak kell lenni, ha szabályos mozgásban él, természetesen, hogy nagyon 
lli különböző fokozatokban, és minthogy minden erő valószínűleg visszavihető egy átalános 
főerőre, azon főerőnek is öntudatosnak és érzésteljesnek kell lennie. 

De már leszállok ezen széditő magaslatokból és a magyar orvosok és természetvizs
gálók XVIII. nagygyűlését ezennel megnyitottnak nyilvánítom. 

3. Székely Gergelynek az előpataki közgyülésen tartott üdvözlő beszéde. 

Nagyságos Elnök ur ! 
Mélyen tisztelt közgyül és ! 

A nélkül, hogy a tudomány igényei szerint az okok vizsgálásába bocsátkoznánkr 
bőséges küljelenségek győznek meg arról, hogy a szerves testek szorosan öszhangzatos 
viszonyban állanak, melynek lazulása hátrányokat, felbomlál:;a az egésznek létét gyakran 
pótolhatatlanul veszélyeztető eredményeket okoz. Az ép és élet erős fa egészséges sarjakat 
nevel, lombjával üditő árnyat nyujt s zamatos gyümölcsöt terem; de ha testvéri viszony
ban erősödött ágait szétzuzza dühöngő vihar, vagy barbar kezek : törzs és sarjak megérzik 
azt, és idő kell, mig gondos ápolás mellett is természetszabta hivatá~ának megfelelni ismét 
képes lehet. 

Haso.nló jelenségeket tüntet fel végzetszerűen egy államtestté szervezett hazánk 
történelme is. 

Mig ·az ősi szervezet szerint nemzet-családunk egységes vala, erős karokkal birta 
megvédeni a hon határait és alkotmányos szabadságát a komoly veszélyek közt; de dühön
gő pártviszály, mohácsi vész és a hon területének szétválasztása szenvedésre juttatá a 
nemzet-testnek minden izmait, s ha bár mindkét hon fiai készséggel áldozák testvéri vérö
ket egymás védelmére, az egyéni s polgári lét feletti nehéz küzdelemnek három százada. 
alatt a boldogabb viszonyok közt gyorsan haladó polgárosult államoktól anyagi és szellemi 
érdekeiben visszamaradva, nemzeti jellegét, sőt édes anyai nyelvét is feledni kezdve, már
már vesztéhez közelgett a magyar ! 

Hogy nem veszett, hogy: "Annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, él nemzet 
e hazán", sőt hogy ma már ismét urai vagyunk ön hazánknak, kiv~ló~n tudós hazánkfiai 
kezdeményezésének s önfeláldozó honfi buzgalmának köszönhetjük. Ok voltak, kik gúny és 
üldözés között felkutatták és mutatták a vészes korjeleket; kik a dicső ősök szellemétől 
ihletve aléltságából felrázták s tevékeny munkásságra lelkesiték a csüggedező nemzetet; 
kik áthatva a meggyőződéstől, hogy nemzetünk missioja, a polgárosulás védbástyáját ké
pezni e földtéren, mely édes hazánk, s hogy a tudományos előhaladás nemzetünk létfelté
tele: alapítottak nemzeti irodalmat, s zengzetes dalokkal s lélekemelő szózatokkal behatolva 
a honfikeblek szivgyökerébe, a honszeretettel ugyanazon talajba plántálták a tudásvágy 
nemes sa1ját, s képeztek nemzedéket, mely megértve a kor intő szavát, a magyar tudomá
nyosság emelésére áldozatkészséggel nyujtá filléreit, s létesité a magyar tudományos aka
démiát) muzeumok, nevelő intézetek és tudományos társulatokat. Majd a tulnyomó ellennel 
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~er~be~ fegyverrel mérközve mut~tt~ meg, hogy: "él magyar, áll Buda még" s tudott tür
m neman és nemesen, tud feledm mmden zenvedé eket hódoló hivséggel r·::i.iong t' 
t 1. 1 1 • " . . ' -u va isz
~ i a „ ege o ~agyar embert, ki atyai kegyével szilárditja az ö ök által kötött szent 

fngyet hon é király között. 
Il~ ~1:~e~.e~ke~ v}vták ki a magyar tudó ok nemzetünk kegyeletes eli merését és a 

~o~fiak, hal_aJat. orok idok:re. - magyar .tudományo társulatok jelesbjeinek egyikét 
onok kepezik, kik neme feladatokul tűzték ki, ápolni, fejle zteni a termé zettudományokat 
haz~~bai;, e m~a ztos célból éV:enlónt változato an a hon különböző vidékein természet
~am viz ~alatok es ~ zmec erék utJán tapasztalataikat öregbítve, hasznositni tudományos 
1 mereteiket az orszag minden ré zeiben. 

. íidön előpataki birtokos águnk önöket a magyar orvo ok és természetvizsgálók 
XVII,I-dik közgyülésé~ek .itten tartá ár~ ti ztelettel felkérte, tudatával bírt akkori azon ne
hézse~e~nek, melyek ily Jelen~é~e~y . za~u s társa?almi ~llásukhoz képest magasabb igé
nyelne JO~osult tagoknak, ellá!asat illetoleg szereny gyogyhelyiségünkben mutatkoznak; 
de e feletti aggodalmunknal ero ebb vala a honfi.vágy, hogy hazánk ezen vidékét is önök
ke! általuk a t~dományo világgal természettanilagmegi mertetni alkalmatnyujthassunk' 
erosebb vala a vagy a több százados különlét után, viszont egyesült MaO'yarhon minde~ 
;idékeiről a .hon-mentő magyar tudósok méltó utódait saját tüzhelyünkön tisztelhetni s ez 
altal testvén~s egyesülé t társadalmilag is szivélyesebbé, szilárdabbá tehetni. ' 

, . Te~.tveri :neghivásunkat önök haso:i-ló t?stvériesen karolva fel, jelesebb verseny-
~arsamk kozt elso sorban ezt elfogadva, a tavolsag s zordon idők dacára szép számu meg
Jelenésekkel örvendeztetni sziveskedtek. 

, Fogadj~k tes~véri őszinte üdvözletünket s győződjenek meg, hogy elŐpataki birto
kossa~unk ~ ~mnden igaz szé~ely .ho~ a magyar ~udósokat kiváló tisztelete tárgyául tekinti, 
s forro ohaJtasunk, hogy hazank Ja vara, a tudomanyosság terjesztésére hosszasan és boldo
gul éljenek! 

4. Küldöttségek s üdvözlő iratok jegyzéke. 

, 1. M. tud. ~kade~ia küldö~tsége: Jedlik Ányos, Ballagi Mór, Hunfalvy Pál, Lenhos
sek Jozsef, Nendtvich Karoly, Batizfalvy Sámuel, Halász Géza, Poor Imre, Rózsay József. 

2. M. kir. kolozsvári tud. egyetem küldöttsége: dr. Entz Géza Terner Adolf dr. Ge-
nersich Antal, dr. Koncha Győző, dr. Koch Antal, dr. Fleischer Antai, dr. Abt Ant~l. 

3. M. kir. József-műegyetem szűkebb tanácsa üdvözlő iratot küld. 
4. Kisfaludy-társaság küldöttsége: Tóth Lőrinc, Hunfalvy Pál, Dux Adolf. 
5. Erdélyi muzeumegyesület: dr. Entz Géza, Biasini Domokos, Groisz Gusztáv, dr. 

Koch Antal. 
6. Kir. magy. természettudományi társulat: dr. Nendtvich Károly, Hantken .Miksa, 

Berecz A. 
, ? · Magy. földtani társulat: Sajóhelyi Frigyes, első titkár; Wissinger Károly, vál. 

tag; LoJka Hugó, r. tag; Greguss János, bánya-igazgató. 
8. Erdélyi természettud. társulat Szebenben: dr. Entz Géza, dr. Fabritius József, 

dr. Knöpfler Vilmos. 
9. Verein für Siebenbürgische Landeskunde: dr. Fabritius József, Meschendörfer 

József, Grosz Károly. 
. 10. Biharmegyei orv.-gyógyszer. s természettud. egyesület: dr. Ercsey Imre, dr. 

Kis Ferenc, Nagy István. 
11. Délmagyarországi természettudományi társaság: dr. Szmolay Vilmos. 
12. Kecskemét vidéki természettudományi társaság: Fördős Géza, Nagy Ferenc. 
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13. Budapesti orvosi kör: dr. Poor Imre elnök, Hamary Dániel, Kelen József, Halász 
Géza Kurtz Gusztáv, Batizfalvy Soma, Lichtenberg Kornél, Jelenffi Zoltán, Barbás József trok. 

' 14:. Brassói orvosi testület: dr. Fabritius József. , 
15. Magyar földrajzi társaság: Hunfalvy Pál, választm. tag, Mendel Istvan, r. tag, 

Berecz Antal, első titkár. , , . 
16. Debreceni orv. gyógysz. egyesület: Tamási Károly, dr. Sárosi Laszlo, dr. Zehzy 

Dániel, Tamási Béla. 
1 7. Általános magy. orsz. gyógysz. egyesület: Sztupa GyörgY:. .. , . , . 
18. Országos középtanodai tanáregylet: Berecz Antal, egyleti elnok, Mag3 ar Gabor, 

Wissinger Károly, Sajóhelyi Frigyes, választm,á~yi tag~k. „ „ . 
19. Debreceni ref. colleg. akadem. tanan kara üdvozlo irat. , , 
20. Debreceni ref. főiskola összes tanári kara külqöttsége: Buzas Pal. , 
21. Kecskeméti ref. Lyceum tanári kara: Jancsó Adám, Nagy .Ferenc, ,tanarok. 
22. Esztergomi szt. Benedekrendi főgyn~nasium: F?hér Ipoly, iga,zga:o. 
23. Csíksomlyói főgymnasium: Glosz Miksa, Telman Ferenc, ta~arok. , 
24. Brassói román főgymnasium: Légárd József, ~m:chez H~nnk, tan~rok. , . 
25. Gyöngyösi kath. nagy gymnasium: Var~a Emil., igazg~t~, .Lass~ Pms, ~anar.,. 
26. Kunfélegyházi gymn.: Szabó Ferenc, p,rep~st s igazg~to, ifJ. Ulrich Istvan, tanai. 
27. Maros-vásárhelyi ev. ref. főtanoda: ~al Ka~·oly, t~n~~" , , . 
28. Maros-vásárhelyi róm. kath. gymnas.n~m: ~zentpet~n Janos, tanar. 
.29. Szathmári kir. főgymnasium: Jandnsacs Janos, tana~" 
30. Keszthelyi gazdasági tanintézet: B~lke Tivad~r, tana;" , 
31. Országos gazdasági egyesület : Roditzky J eno, Szabo J ozsef, Gönczy Pál, Lu-

kácsi Sándor. . 
32. Bécsi cs. kir. gazdasági egyesület: Gamauf Vilmos. , , , „ „ 

33. Heves megye s Jász kerület gazda ági egyesület: Kovach Laszlo, elnok, Kurthy 

Antal, alelnök. 
34. Bereg megye: dr. Rothmann József. , „ „ 

35. Borsod megye: dr. Bódogh Albert, f~o:vos, Biz~ny Tam.as, t?rvsz. :~nok, Jekel-
falusy Andor, törvsz. ülnök, Bárdosy György, pleba~os, M~Je:· Rezs?, ,gy9gyszernsz. , . 

36. Csikszék: dr. Molnár József, Rákosy Bela, Szollosy Mate, Eltes Elek, Marton 

Ferenc, Mikó Bálint. . , , , , „ 
37. Doboka megye: GaJzago Laszlo, foorvos. 
38. Győr megye: Kálóczy Lajos, Zsizskai A~ta~. , "' 
39. Jászkun kerület: dr. Orbay Antal, dr. Katai Gabor, foorvos. 
40. Kraszna megye: dr. Kopp Gyula, főorvos. 
41. Trencsén megye: Bráncsik Károly, orvostudor. , 
42. Felső-Fehér megye: Apáthy Péter, a!ispán, ~~~ter Gábor,. Ben~dek Ignac, Hoff-

man József Könczei Elek, Pócsa Gyula, Béldy Tivadar, idosb S?mogyi Istva~. „ „ M d 
43. 'Alsó-Feh6r megye: Csató János, alispán, dr. Bocz Jozsef, dr. Kovacs Odon, e -

gyes Bálint, Pákéi Miklós, Török Antal. . , . , . 
44 Kolozsvár város: Szőcs Emil, főorvos, K. Papp M1klos, ?izottsagi t~g." . 
45: Árva megye: A megyei alispán: dr. Hammerschmidt Jozsef, megyei foorvos, dr. 

w esselovsky Károly Árva uradalmi orvos. . 1„. 
, 46. Sáros m~gye: Kőszeghi Winkle; János, ysz ~óbert,, Sáros me?ye k~p:ISe oik és 

4 7. Szathmár megye : Smoczer Ignac, Szemak Pal, ~ov~cs ~de, bizottsag~ t~g~. „ 

Moson György, N emestóti Szabó Antal, megyei ügyészek, Ziskai Pal, kegyesrendi hazfonok 

és Tischler Albin, esperes. H l' 
48. Budapest főváros: dr. Poor Imre, Barna Zsigmond, Batizfalvy Sámuel, a asz 
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G., .Ballagi Mór, Dobo Ferenc, Kern I tván Lohr Antal Me dl 
Schimmel György, Schön József, Tóth Lőrincé Wimmer Antal.n István, Pitzek Ferenc, 

„ , 49. Esztergom szab. kir. város: Takács Géza fő. " 
ugye z, dr. Feichtinger Sándor, föorvo . ' Jegyzo, Burány János, tiszti fö-

50. Sz~mos- jvár: Plat intár Dávid, polgárme ter. 
51. Szekely-Udvarhely: Nagy La· 0 kir t" . , , . .. 

zerész, Spanyik J~z ef, tiszteletbeli tisztl o~·vo : orvenyszeki elnok, Solymosi János, gyógy-

52· Arad v~o : Varjasi Józ ef, ügyvéd. 
5 3. N agyva;ad, vár~s: Nagy I tván, Szász Zoltán. 
54. Szathmarnemeti z. kir. város. Pá kui L . 't. 
55 fft ' s , h , · aJo , apa 

. i r?- ~ar egy e a bor zéki birt. : dr. zőllő Máté 
5 6. Tovabba elmaradásukat kime t „ .1 Y · 

kalocsai ér ek, Kruesz Krizo tom panno~a~m ~~- at~otzaétot küldenek: dr. Haynald Lajos, 

5 
, ' 1 oapa ' a pannonhalmi lyce 

7. Vegre Torda váro a· a na ··1é . , um. 
vizsgálóknak ez alkalommal kebelébengfgy~ r~ med~h~va.st, ~eg~öszönő és a természet

sz1ve 1oga asat igero nyilatkozatot intézett. 

5. Az állandó központi válaszmá.ny J. elentése és ennek mellékletei +). 

Az áll. kp. választmány megbízásából szerkesztette: 

Gerlóczy Gyida, 
tr. az áll. kp. választmány titkára. 

Az áll. kp. választmány a XVIlI. nag yül, t „ „. 1 „ „ „ „ . , 
h?gy ~ ~agygyülés sokat ígérő szellemi élv!~etébe:n ::.u:i~e tudvozollvet, ol.szmten ~vánja, 
reszesulJon ! n ag a eg e Jesebb rnervben 

Az áll. kp. választmány a XVII na ül, , . , „ 
hajtásáról, a nagygyűlés meghagyás · k" g~~y t ~~ meg ~hnt,ezendo ~atározatainak végre-
elintézéséről és vándorgyüléseink sike~es :~k„ ~~ e e~ mult e:.b~n kitűzött pályakérdések 
szerencsés a következőket el"t . t . u o ese feJlesztésekorulfelmerült indítványokról 

. o erJesz em : 

1. Az áll. kp. választmánynak a mult nag "I ' h t . . ygyu es a arozatamak végrehajtása körül eljárása. 

1-ször. Az áll. kp. választmány a XVII n "l' , 
ványát, illetőleg már határozatát - ho ~ agyg~ ~s ~lta~ elvben ~lfogadott azon indit-
részt vett tagoknak s nem a kö~etkezlyna nagJ'.:g!ules ~v~onyve mmdig az ugyanabban 
tárgyalván, Xantus János elnöklete alatt H fyg~les ~agJamak ,osztassék ki - behatóan 
alakított bizottságnak javaslatát általános a ;:tts'~bbr.,, Ro~saJ tr., es s,ztupa .György tagokból . 
gyűlést e javaslatot felolvasva a legalkalm!~~b~ s~~ge e, ~gadta, es. ké,n .a XVIII. nagy-

, 2-szor. A XVII. nagygyűlés ama határozat:o on veg e~esen elmtezm, kegyes~edjék. 
many a nagygyűlés nevében az auszt li . -. a vonatkozolag, hogy az all. kp. valaszt-
~agyása, a kereskedelmi növé~yek ten é:~t::é:~za~al tee~dő ,orsz~g~s ~isérletek abban 
~ a bábolnai méntelep fentartása iráJ a ma : k v~n~or- es ne~tamtok altal ismertetése, 
sagi congressus tartása végett pedi , ga ormanyhoz feliratot, az országos gazda-

, t . t , · g az orszagos magyar gazdas ' · „1 h ses m ezzen - az áll kp válas t , K . . , ag1 egyesu et ez megkere-. . z many onzm1ts Laszló elnöklete alatt Entz tr., Gerlóczy 

*) A többi nem közölt mellékletek a levéltárbá helyeztettek. 
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tr., Szabó Alajos tr. és Móricz István tr. tagokból alakult gazdasági bizottságnak javaslatát 
egyhangulag elfogadta, és kéri a XVIII. nagygyűlést., hogy e javaslatot - mivel a XVII. 
n~gygyülé~től n~e~t e megbizás?k végr~ha~tása az idő rövidsége s változott körülmények 
kovetkezteben reszmt feleslegesse volt, reszrnt a kereskedelmi növényekre vonatkozó indít
vány módosittatott, - e nagygyűlés gazdasági szakosztályához tudomás s netán teendő. 
további intézkedés végf'tt áthelyezni méltoztassék. · 

3-szor. A marosvásárhelyi - aradi - mehádiai - győri még hátralevő és a jelenleg 
még készítendő előpataki emléktáblák anyaga, alakja, tartalma, és ára iránt, az áll. kp. 
választmány Arányi trnak a legutóbbi választmányi ülésben előterjesztett javaslatát egy
ha,ngulag elfogadván, mindezeknek elkészítését s így legrövidebb idő alatt felállítását el
rendelte. A fiumei emlék feláUitása ügyében kiküldött, s a fiumei hatósággal érintkező külön 
bizottság pedig feladatát szintén mielőbb megoldja. 

Zarándi Knöpfler V. tr. érdemes elnöknek f. é. május 28-án tartott áll. kp. választ-
mányi ülésben elfogadott helyes indítványát: - "az emléktáblának mindig a nagygyűlés 
tartama alatt nyomban felállítása iránt" - az elfogadott java.slat következtében, csak 
annyiban véli fentartandónak, a mennyiben azt végrehn,jtani a nagygy-ülés helyének körül-

ményei megengedik. 
4-szer. A XVII. nagygyűlés megbízása alapján, Széll Lajos "Az emberi vér el- s ki-

választások, ki- s átizzadások vegyi- s górcsői vizsgálata" cimü orvosdiagnostikai 
munkát a benhelyzett bizalomnak megfelelőn elkészitvén, az áll. kp. választmány a Rózsay 
tr. által kitűzött 200 frtos pályadíjat részére kiadni határozta, ama megjegyzéssel, hogy a 
kinyomatás előtt Rózsay tr., Batizfalvy tr. és Plósz tr .-nak, mint kiküldött bírálóknak 
indokolt észrevételeit, a mű becse érdekében figyelemre méltassa. 

5-ször. A mult nagygyűlés ama határozatát illetőleg, - hogy „az áll. kp. választ-
mány a XVII. nagygyűlés államorvosi s vele egyesült társadalmi szakosztályának az:országos 
közegészségi tanács közegészségi törvényjavaslatára hozott elvi megállapodásainak fel
használásával, Magyarország szükségleteinek megfelelő közegészségi törvényjavaslat szer
kesztésével valamely alkalmas szakembert bízzon meg, és az ekként elkészült közegészségi 
törvényjavaslatot kellőleg megbirálván, a szerkesztőnek a nagygyűlés pénztárából a feltün
tetett munka eredményéhez képest megfelelő díjat utalványozzon" - az áll. kp. választ
mány a kérdéses törvényjavaslat szerkesztésével Kátai Gábor trt bízta meg, ki munkálatát 
a kitűzött határidőig f. é. april 30-áig, pontosan elkészitvén, megbirálására Poor tr., Lincz
bauer tr. és Gerlóczy tr. tagokat küldte ki, és a bíráló bizottság véleménye alapján Kátai 
trnak az előterjesztett törvényjavaslat szerkesztésénél kifejtett működésért 100 frt jutalmat 

utalványozott. Mivel azonban Kátai tr., a XVII. nagygyűlés megbízásának, a megbízó közülési jegyző-
könyv hiányosságának . megfelelőleg, csak részben felelhetett meg, és a mennyiben az általa 
előterjesztett törvényjavaslatban ujra az országos közegészségi tanács törvényjavaslatát 
ismerte fel, csak biven felhasználva a győri nagygyűlés államorvosi szakosztályának a tör
vényjavaslat szóbeli megváltoztatására vonatkozó határozatait - az áll. kp. választmány 
Kátai trnak a közegészségügy rendezéséről előterjesztett törvényjavaslatát, Poor, Lincz
bauer és Gerlóczy troknak ide mellékelt általános és különös bírálataival együtt további 
intézkedés végett, e nagygyűlés bölcs elhatározása alá bocsájtja. 

II. Pályakérdések elintézése. 

1. Az egri, aradi, mebadiai és győri nagygyülés határozata szerint kiirt Kováts S. 
Endre trnak száz aranyos pályakérdésére : „ Kívántatik a magyarhoni ásványvizeknek 
kimerítő leírása, különös tekintettel azoknak a legújabb nézetek szerint való beosztására s 
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vegyelemzé ére," ,Erdély' jelige alat egyetlen egy pályamunka érkezett, melyre vonatkozó
lag az áll. kp. vála ztmány, - dacára annak, hogy Linczbauer tr. egyik bíráló tagnak 
indokolt véleménye zerint, a kérdé e dolgozat kevé tartalma é számos hiányai miatt, 
vi szautasitható lenne - a kiküldött bll:áló bizott ág többi tagjának véleménye beérkeztéig, 
e pályamű felett hozandó véglege határozatá felfügge zte te, é ajánlja a pályázatnak 
i mét a jövő évig ama hozzáadá al megho zabbitá á ujra kiírását, hogy a kérdéses 
műnek i meretlen zerzőj~ i munkáját kellő kijavitá égett, a jelige alatt az áll. kp. 
vála ztmány titkárától átveheti. 

2. A negyed izben kihirdete t zurmák V. r. 900 frto pálya kérdésére: - Van-e 
ha igen, mi befolyá a van a ápnak a méhbeteg ég kr , a zülé folyamatára és ~ gyer~ 

mekágyi beteg égekre" - "Exitu acta probat." vid. jeligével ellátott s beérkezett 
egyetlen pályamű, a pályakérd tudományo é gyakorlati követelményeinek távolról sem 
felelvén meg, e pályakérdé további ki üzé étől az áll. kp. vála ztmány elállott és Szurmák 
tr. kíván ágához képe t, helyette má alkalma~abb pályakérdé t fog megáliapitani és a 
jövő éVl'e kihirdetni. 

3. A fiumei, mehádiai é győri nagygyülé határozatából már harmad ízben kihir
detett Halá z G. trnak a mult fiumei nagygyülé alelnök nek 100 drb aranyból álló pálya
díját, "melylyel 1 70. juniu l-től 1 75. juniu l-ig te1jedő öt év alatt magyar nyelven 
megjelent legjobb gyakorlati irányu, ab olut becsű a tudomány szinvonalán álló eredeti 
államorvosi munkát kell megjutalmazni," - az áll. kp. választmány Halász G. tr. elnöklete 
alatt Linczbauer, Poor, Hamary é Dulácska trokból álló s kikülgött biráló bizottság jegyző
könyve értelmében Török Jáno Gömör megyei tiszti orvos "Allamorvostan alapvonalai" 
cimü munkának véli odaitélendőnek, mivel a munkát a bíráló bizottság egyhangulag elis
meré i·e - di.e éretre méltónak, több ége pedig az egész jutalomdíj kiadására ama meg
jegyzé sel tartotta érdemesnek, hogy a biráló bizott ágnak a kérdéses munka némi 
hiányaira tett és közlendő é zrevételeit a nyomtatá ban megjelent munka ujabb kiadásánál 
tekintetbe vegye. 

4. Az aradi, mehádiai és győri nagygyűlés határozata következtében, Poor tr. által 
adott 100 drb aranynyal jutalmazandó pályakérdésre, "hogy t. i. közöltessenek: 

1. Az osztrák-magyar államban jelenleg irányul szolgáló közegészségi szabályok. 
2. Német-, Angol-, Franciaország és az Amerikai Egyesült Allamok közegészségi 

szabályai, illetőleg törvényei, végre 
3. Terjesztessék elő Magyarország szükségleteinek megfelelő közegészségi törvény

javaslat," -
egyetlen egy pályamtmka sem érkezvén be, az áll. kp. választmány e nagygyűlés 

hozzájárulásával, e pályakérdésnek a jövő évre ujra kihirdetésében állapodott meg. 
4. A babona kiirtását célozó, a nagygyűlés meghagyásából az áll. kp. választmány 

által kiirt 300 frtos pályakérdésre beérkezett három pályamunka iránt, Vadnay Károly 
elnöklete alatt: Barbás tr., Berecz Antal, Dux Adolf és Gerlóczy tr. v. tagokból alakitott 
bíráló bizottság jelentését az áll. kp. választmány egyhangulag elfogadta. Ezt, valamint Varga 
Jánosnak levelét ama megjegyzéssel kéri felolvastatni, hogy a biráló bizottságnak a külön
ben megfejtett pályakércrés gyorsabb elintézése érdekében hozott megállapodása következ
tében Gerlóczy titkár által a lapokban közzétett ama felhivására hogy a Pénteken 

, ' " :eg~zt~1?' nem lesz sz~rencsém" jeligével ellátott műnek ismeretlen szerzője e m 1 i t e t t 
J e li ~e J e a 1 a t t nyilatkozzék, valjon hajlandó-e a bíráló bizottság utasitásainak meg
felelm ~ ... a szerző a fent jelzett levele szerint neve alatt válaszolva neve idő előtt 
ismeretessé vált. Valjon azonos-e ő a jeligés levélben foglálttal: a levél~ek felbontásakor 
fog kitűnni. 
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• . „ , atározata következtében kiirt Hamary Dániel honvédván-
5· Agyon nagy~y:l~·!·a: melylyel azon iró jutalmazandó meg,~ magyar n~elven 

dororvo nak 100 frto~ ~aly 1 48-t'l 187 4-ig bezárólag megjelent orvosi szakmunk~knak, 
eredetiben vagy f~rdita ba~ 1 e„ l ~ebb könyvészetét, rövid tájékoztató birálattal ~~én:e 
zaklapok s folyouatokna egJl~-~ t em i meri kiskoru jeligével ellátott levél k1serete-

szerkeszti" .• \. tár ulat, mel~ mu aa b n ' 
tl Pályamű erkezett e. . , · 1 · , 

ben egye en egy , , , Batizfalvy és Linczbauer troknak brralata1 a apJa~~ 
.A.z áll. kp. valasztmany B;ozsay, . „. , k a jutalomdíjat ama feltétel alatt veh 

az említett jeligés mű külön~en erd~m.es sz.ert~~lenejele szorgalommal irt művét a birá~ó~ 
kiadni, ha szer~ő e ·zé~ sz~kl-tirol d_al~:t:s::::vételekhez és utasitásokhoz képest, kiegész1ti. 
és az áll. kp. valasztmany a a is 

Ill. lnditványok. 

, k, sőbb e év leforgása alatt, a magyar orvosok 
1. :Mivel ~ nagy~yülé~_f~lyo .vagy~~~ eré zt f~Űiasználtatnak, az áll. kp. választmá~y 

és termé zetviz galok palyad1Ja1 le~~agy .. k 'gesnek tartja néhai Balassa Janos a m. ory. 
Halá z G. tr. iuditván~.a ,k?ve~ke~\e ··~e s~~al eke~dett száz ~ranyu pályadíjra,,---; mer~;na: 
é term. XI-ik nagygyule ~~e a e no a ülé becses figyelmét, ama keresse~ e ::rn;' 
eddig 60 drb arany gyűlt OS ze, a XV"J!f; Dt gy?~nak áldozatkészségéhez folyam?do gyuJ~es 
méltóztas ék ez ös zegnek a nagy~yu ,es ·t ~~J~l ez idén befejezéséről és az igy begyult 
utján, vagy más alkalma ~ódon kie~e~z~ es~r i ' a 3 év alatt megjelenő absolut, bec~~se~ 
teljes pályadíjnak megfelelo alkalmaza~aro;t d ~ányi munka jutalmazásáról, s mar a Joyo 
biró legjobb orvostani vagy o1:voste~mesze ~'fa ztmány megbízásából a gyüjté~s~: B,atiz
évben kitűzéséről gondoskodm. A; a_ll.F ~t .": é Sztupa György pénztárnok muk?dven, ~ 
falvy Bókay J., Halá z G., K~~:fe1 t~Íá~olegcélszerübben e gyüjtőbizottságnak Jelenlevo 
nagygyűlés tart~ma alatt a gyuJ . 
tagjai bizathatnanak meg. , . .. , a választmánynak több mmt . 60 t~got 

2. Mivel az áll. kp. választmanyi ule._en Í5-nél többen ritkán szoktak megJelen~1, ez 
magában foglaló száma dacára - rendszennt o ztása mellett' a szükséges_ szak;erfiak 
által e dig a teher nagy s egye~etlen ~eg akadás és zavar keletkezhetik,. az. all; kp. 

hiány! m~att, még s~ks1zor 1~~~1~I:it;J~őe~n~~rJ~~;ét biztositand~, ~oor .. aleln~e1~!~J::ir:, 
választmany rendes es ega a , , . zatának elfogadasat s ugsi:~n' .. , 't 
1 . , ke'ri a XVIII. nagygyülest, ama hataIO ··1' k kitüntetésével Jaro kotelessege 

a apJan , . t agygyu esne e , ·· tnek 
hogy a mely áll. kp. választmany1 ag~ a n 'll kp választmányban tagsaga megszun 
egy év alatt indokolatlanul elmulasztJa, az a . . . 
tekintessék. , . . 1„. különösen ez év folyama alatt . ~zerzett 

3. Mivel az áll. kp. választmany t~.s~tv1s,e ~~ezetében s ügyvitelében oly hianyokat 
tapasztalatok következtéb~n, a nagygy~l::ü~~e és sikeresebb működését könnyen :,e~:é~:~~ 
észleltek, melyek a nagygyuléseknek ~~:s az áll. kp. választmányt, hogy a na1y~y?l~aslatot 
tethetik, bizza meg a xvnr.,na?yg~u ... ő nagygyülésig rendszeres re OIIDJa 
vezetét, ügyrendét kellőleg atv1zsgalva, a JOV 
készitsen. 

Kelt Budapesten, 1875. augusztus hó 21-én. 

Dr. Nendtvich Károly, 
az áll. kp. választmány elnöke. 

Jegyzette: 

Dr. Gerlóczy Gyula, 
' 11 kp választmány titkára. az a . · 

4 
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a) Az albizottság jelentése illetőleo· J·avaslata a . k" k 
, o e . . , z ev onyve ezentul kiosztására és 

szerkesztésére nézve. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók áll k , 1 , 
n. gyűlés által hozzá utasitott kérdést. H 1. h. t p. ~a ~sztma:nya tárgyalván a XVII. 
ne a t' k ·· k „ , · " ogyan e e ne mtezkedm ug h , 

z. u ana ovet ezo even osztatnék ki oly tagokn k 1 k .!' . ogy az evkönyv 
nem ;s vettek, - de a gyűlés évkönyve azon ta okna a ' me ye, a~ e_lobb1 gyűlésben részt 
- b~vebb megfontolás és javaslattétel végett ~ik"ld~t~szta~ne~ k1,kik,abban résztvettek" 
tus J~nos elnöklete alatt, Halász Géza orvo t R ~ 0 ~,a · v~lasztmany kebeléből Xán
pénztarnokot. s r, ozsay ozsef foorvost, és Sztupa György 

„ ~evezett küldöttségi tagok közől alólirottak 
nok urnal megjelenvén, következőt határoztak: május 19-én 18 7 5. Xántus János, el-

, 1 . Alólirtak fontosnak és korszerűnek tart. ák , .. 
resztvett tagoknak küldessék meg. J ' hogy az evkonyv ezentul az abban 

2. Annyira fontosnak és elodázhatlan• k t ·t· 'l . , . , 
dés már a XVIII-ik, Előpatakon tartandó nagnyag „~~ Jba r, miklent ~Ja~já~, hogy az intézke-

3 T ki t tb , yu s en eme tessek ervenyre 
· e n e e veve, hogy e szerint az Elő t k · 1 „ · 

ve_t kapnának, t. i. beiratkozáskor a gvőrit s utá p~~ on megJ~. enen~o tagok két évköny-
rmatt csomagolási és póstaszállitás1· di'J-: "e!ié'b 1:1 d vte az elopatakit; ezen kedvezmény 

i1.., en mm en ag 1 frt kül „ d'·t fi 
4. Ezen 1 fr·t ku"lo"n dí" t' t , on 1J zetne. J azu an artando g "l' k t · · , 

~ert a mult gyűlés évkönyve szállitásának k" , yu es~ agJa~~ol, nem szedetnék többé, 
tasra fordittathatnék. oltsege ugyis megszunven, ez a póstai szálli-

5. Hogy az évkönyv a kor igényeih k, t , 
alólirottak, hogy az évkönyv szerkesztése s:=ka~~~~ttg~~fst? szet.~üldh.~tő l~gye~, ajánlják 
Budapesten nyomassék minden értekező t 1 , , .' e ?s, szei esztore b1zassek, mindig 
a titkárságnak beadni különben az évkö arb ozzek e:tekez~set a, nagygyűlés folyama alatt 

. <l~ly~k ,háritva, a· szerkesztőre kötelezöle;y~o~~ ~e~e{~n~i nem f~g, ~ igy el lévén az aka-
ho vegeig szétküldessék a tagoknak. asse n, ogy az evkonyv legfelebb január 

. 6. Végül ajánljuk, hogy ily szakavatott szerkeszt" k" k , . . . , 
veendi a folytonos munka megfelelő tisztessé ,. ,o, me, 4 ~10nap1 ideJet igénybe 
szen biztositva látJ"ák alófü~ottak a t , tg~s d1Jazasban reszes1ttessék, s ekkor egé-

nk . pon ossago es gyorsaságot . k . , .h 
napu ban már nélkülözhetlen - k""l" .. . . , ',m1 a or igenyei ez képest 
közzétételénél, hogy öiönviz előtti ódo:soa;igoskekn, orvos~l.es termeszettudományi értekezések 

o a ne va Janak. 
Tisztelettel maradván 

· Sztupa György. 
Dr. R6esay József. 

Xántus János 
' küldöttségi elnök. 

b) Allamorvos tani pályakérdés. 
Mübiráiati jegyzőkönyv. 

a magywr a:~:s~is természe:v~zsgálók fiurn_~ nagygyülésének akkori alelnöke Halász Géza tr. által 
. ' aranynya Jutalmazando allamorvosi pályamű tárgyában. 

A.pályázat a nagygyűlés s álland' k'· t· b" 
ujitva, utoljára 1875. J·an. 10„én ko·· etk 

0
„1 ozp

1
?n hir1. izottság határozatából többször meg„ 

v , ezo eg on detve : 
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"A m. orv. és t. fiumei, mehádiai és győri nagygyüléseik határozatából a Halász G. 
tr. ur által adot,t száz db aranynyal jutalmazandják ama legjobb, gyakorlati irányu, abso
lut becsű, s a tudomány szinvonalán álló, eredeti államorvosi munkát, mely 1870. jun. l-én 
1875. jun. l-én terjedő öt év alatt fog magyar nyelven megjelenni. Megkivántatik, hogy a 
pályázó különös· figyelmet fordítson hazai viszonyainkra, s az államorvosi függő kérdések 
megoldására. 

E kérdésre pályáznak a) mindazon akár rejtett, akár ismert szerzővel biró művek, 
melyek sajtó alól kikerülvén, 1875. jun. l~-én a m. o. és t. közp. áll. választmánya elnökéhez 
Budapestre beküldetnek; b) pályáznak a jelzett 5 év alatt megjelent többi, be nem küldött 
szakművek is. A pályázat eredménye a magyar orv. és természetvizsgálók .1875. nagygy.ü
lésén fog kihirdettetni, s a pályakoszorusnak a száz arany kézbeaittetik." 

A biráló bizottság tagjai Halász G. tr. elnöklete alatt: Linczbauer, Poor I., Hama
ry D. és Dulácska Géza, mint jegyző f. é. aug. 14-én és 16„án együtt levén, biráló eljárás.uk„ 
nak következő eredményeit terjesztik elő: 

1-ször. Elnök felhivja a tagokat, hogy a fentebb kijelölt időközben megjelent állam
orvosi munkákról adják elő véleményüket. 

Egyhangulag ugy nyilatkoznak, hogy a nyomtatásban megjelent államorvosi mun
kák között csak egy van, mely a kiirt pályázatban foglalt kérdésekkel foglalkozik. E sze
rint a birálatnak ez képezi tárgyát. 

E munka jeljgéje: 

"Nehéz az ut, de célra visz, 
S nehéz pályán szép küzdeni. " 

Cime: "Az á 11 a m orvostan a 1apvona1 a i." 
Szerzője: Török János tr., Gömör megyei tiszti orvos. 

2„szor. Megkezdődvén az érdemleges tárgyalások, egy oldah·ól (Linczbauer Xav. Fe„ 
renc és Hamary Dániel) irásba foglalt véleményeiket felolvassák . 

Megjegyzéseik, melyek 1 ./· 2 ./· alatt csatoltatnak, leginkább a munka szerkezeté
nek, nyelvezetének, meghatározásainak (definitio) gyengeségeire s egyes részek, nevezete
sen a járványokról szóló fejezet hiányaira vonatkoznak. Mindamellett ezen birálók is, te
kintve a szerző e tudományos téren - mely nálunk annyira meddőn, parlagon hever -
nagy szorgalmát, fáradságát, áldozatát, a művet elismerésre, dicséretre méltónak találják„ 

Más óldalról előadatott a többi biráló tagok (Halász G., Poor I., Dulácska Géza) 
által, hogy ha állnak is a fentebbi kifogások, ezek inkább csak az alakra tartoznak, holott 
a munkának belső becse van, gyengeségei mellett sok érdemleges előnynyel bir. Ugyanis. 
ezen munka az egész államorvostanra kiterjeszkedik, s azt helyesen 3 részre osztja. I. Tör
vényszéki orvostan (med. forensis). II. Közegészségtanra (Hygienia publ.). III. Közgyó
gyászatra. Mind a három részt a tudomány szinvonalán állva. adja elő, mindenütt kiemel
vén, s bővebben fejtegetvén a tudomány ujabb vívmányait. Hasonló az egész államorvos
tant felkaroló, gyakorlati irányu, azért a közönség, főkép ·az orvosok által .használható ere
deti művel még nem bir irodalmunk, minélfogva e munka, . mely hazánk viszonyaira is 
különös figyelmet fordit, méltán hézagot pótlónak tartandó, s nagyrészt megfelel a pálya
feladat azon feltételének, "hogy a jutalmazandó mű gyakorlati irányu, korszerű, eredeti 
legyen, melyben hazánk viszonyaira különös figyelem fordittassék". 

A szerző a feladat másik részével, hogy a pályázó "az államorvosi ~üggő kérdéseket 
is igyekezzék megoldani", sikerrel foglalkozik, mert ha nem minden kérdést tárgyal is ki
meritően s kellő érveléssel, de mindenütt számos adatot hoz fel, melyeknek hasznát vehetni. 

3-szor. Az előadottak következtében keletkezett eszmecsere után feltett kérdésekre 
a bizottság következő megállapodásokra jutott: 

4* 



' 
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a) Egyhangulag el lett i h 
jutalomra méltó; merve, ogy ezen munka elismeré r e, dicséretre valami 

b) hogy a zerzövef a munkának hiá . 
hogy azokat munkája ujabb kiadá ánál t k. tntybau·a tetté zrevételek a végett közöltetnek 

A · b e m e e vegye , 
„ rm azon an a jutalmazá t illeti . é ·. 

tobbség p~dig az egé z 100 arany díj kiadá ~r~e~e~:~~~~~~~:~' Hamary tr. 50 arany, a 
Keit Budape ten, 1 75. augu ztu 16-án. . 

Dr. Dulácska Géza , 
jegyző. Dr. Halász Géza. 

e) Ua o-yar orvo i könyv, z t pályak, rd ~ 

1. Mííbirálati véle1néuy. 

biz. elnök. 

„A magyar orvos-sebészi szakiroda.lom 1 4 -tól 1 7 4-ik e'v 
végéig megjelent termékei'' 

cimii pályamil felett. 

" A p~lyamű szerzőjében zakavatott komol , 
ero, ,nyomait. Az egyes művekre zóló bÍr 'l' y ~s hel~es~n gondolkozó tudó nak látjuk 
talalok, hogy a szakértő figyelmes olvasót v ~ ?b meg,Jegyz~ e1 alapo ak é ok esetben oly 

A , „ a o an meglepik 
z ege z mu hosszas, hangya zor l t , . 

sDz~b.ato~ é csinos, több helyen emelkedett Ega mu'l anul~any eredményeül tűnik fel. Irálya 
amel altal. kitüz,ött díjat. zen pa yamu telJesen megérdemli a dr. Hama1·y 

. MegJ egyzesem oda irányul, ho a k „ " 

ben igen becses művének kiegé ·t, !5Y ovetkezokben foglalt é ·zrevételeimet kül „ 
z1 e I szempontjából - a . " f, lh , . - on-

" Nevezete en: pótolnia, voltaké en ·ele " , ze1zo e asznalm szíveskedjék. 
elosorolt, s a pályakérdés körébe , a~ J . s muvebe fel kell vennie még a következő itt 
rekedtek. vaoo megJelent munkálatokat is' melyek jeles tollába 

A magyar ~udományos Akadémia 18 6 7 -1 . . . , , 
„ 1. Lenhosse~ József : A köz .d . .87~-iki ~iadasaban ~egjelent: 

kok eredeteinek ,tá~viszonyai. p. 1 egrendszer szurke allomál'.lyának és egyes ideggyö-
2. Jendrassik Jenő . Két , · , , 
3. Rózsay József: Ádato~J~s~:m~:·eszeti ~ód. (3 táblával.) 
4. Rózsay József : Adatok a . , g~ az okt~n~hoz. 
5. Frommhold K'. 1 . A „, Jarva?y0 k oki viszonyaihoz. 

aio Y · 1eloldah ideges főfájás. 

. 1870-1871; 
. , 1. Hirschler Ignác : Tapasztalataü . 

visszaelésekről,. mint a láttompulat okáról~ a szeszes italokkal, valamint a dohánynyal való 
2. Scheiber S H . A k tt" t . . . e os orz-szülés bonctan a (4 k" t , b , · onyoma u a raval.) 

1872: 
~. ~~ndhtvlich K~roly : Frivaldszky Imre életrajza 
· · irsc er Ignac · Adat a sz uh' t · 

téséhez. (1 táblával.) . ar ar ya gyurmájába lerakodott festanyag-ismerte-
3. Thanhoffer Laios . Ad t k , 

" . a o a zsu-felszivódáshoz. (5 táblával). 

1873: 
1. Lenhossék József: Hyrtl corrosio-anatomiája. 
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1874: 

1. Hirschler Ignác : Adatok a látahártya-maradvány kórodai ismeretéhez. 
2. Rózsay József : Tanulmány a régi zsidók orvostanáról. 

Végül hiányzik még a különben kitűnő pályaműből: 
P atrubány Gergely tr. : "Virchow sejt-kórszövet taná "-nak magyarított kiadása. 

Kelt Budapesten, 1875. évi julius 6-án. 
Bati.efalvy Sámuel tr., 

mint a magyar orvosok és természetvizsgálók áll. 
kp. választmánya által kijelölt biráló. 

2. 1'1Übfrí'1ati vélemény. 

„A magyar orvosok és termésietvizsgálók győri XVII-ik nagygyűlésének határa- · 
zata következtében az állandó középponti választmány Hamary Dániel adományából 100 
forint jutalmat tűzött ki azon irónak, ki 1848-tól 1874-ik évig bezárólag, tehát 25 éVTől 
szóló legjelesebb könyvészetét szerkeszti a magyar nyelven megjelent eredeti és fordított 
orvosi szakmunkáknak. Az orvosi szaklapok és folyóiratok is felemlitendők, és az eredeti 
orvosi szakműveknek rövid tájékoztató birálata is melléklendő". 

E feladat megoldására a kitűzött határnapig egy pályamű érkezett be a követ
kező jeligével : 

"A társulat, mely multját nem ismeri, kiskoru. A magyar orvosnak elengedhetetlen 
kötelessége ismernie szaktudományának nemzeti irodalmát, hazai multját; mert e multban 
van letéve a jelen alapja, mint a jövőé a jelenben. A mult idők vívmányait pedig okulásra 
nem forditani, bűn lenne". 

A pályázó tökéletesen megfelelt feladatának. 1848-1874-ig terjedő időkörben 
megjelent eredeti magyar és magyarra forditott orvosi műveket, magyar orvosi szaklapo
kat és folyóiratokat, ezek rövid tájékoztató birálatával együtt, időrendben, annyi gonddal, 
szorgalommal, pontossággal irta össze, hogy műve e nemben kitűnő. 

Munkálata kezdetén erős vonásokkal jellemzi azon időt, melybe 1849 után a nem
zet jutott, dermesztő ·zsibbadtság szállta meg a kedélyeket; a tudományok művelői is, ép 
ugy, mint azok, kiknek kezéből a kar<l kiesett, elnémultak; az orvos-sebészi szak is, mely
nek fölkentjei, első rangu hazai bajnokai, mint: Balassa, Bugát, Flór, Róth stb. börtönökben 
fogva tartattak, vagy az üldöző hatalom keze elől menekülve félre vonultak - semmi élet
j elt nem adott magáról, mint egy halálos lethargia köde borongott azon 1'. De a mint e 
kínos idők elvonultak felettünk, a nemzet aléltsága szűnni kezdett, megindult habár eleinte 
csak lassan, a mozgalom~ s bár még mindig bágyadt reménynyel és örömtelenül, de mű
ködtünk. Mig nem végre megvirradott, s a mi napunk sugaraiban akadálytalanul határo
zottan működheténk. 

Előadja egyetlen egyetemünk akkori helyzetét, a rémuralom németesítő működé
sét, a magyar nemzeti nyelv és szellem meggyilkolását. 

Előadja orvosi szaklapjaink keletkezését, előadja, mint törtettek a jeles szerkesztők 
és munkatársaik - a még mindig akadékoskodó idegen hatalom uralnia alatt a nemzeti 
nagy célok felé. Lelke melegével méltányolja az 0 r v o s i Heti 1 a p és Gyógyászat szer
kesztőinek szilárd maguktartását a nemzeti nyelv és szellem megóvása körül a ránk nehe
zedő német hatalom idejében. Elismeréssel adózik a többi, ezután keletkezett szaklapok és 
folyóiratok derék szerkesztőinek és munkatársainak. 
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A magyar orvosi könyvkiadó társulat működését na ' , · 
azonban : "vajha nagyobb súlyt fektetne jövőbe d t· gyon meltany?l.Ja, h?zzáteszi 

Adja továbbá az 1848-18 7 4 , é . n az ~re e 1 magyar orvosi termekekre ! " 

lás ki~utatását,3m54elyből megtudjuk, h~ge; ~ T~~iö~~~e~~~t ::f?t~r 6°;~~~~d~~tvtekmnu'~~et1ábt-meg ; osszesen . ' J en 
E táblás kimutatás után évről évre · d" · d ·1 ~T 

rövid tájékoztató birálattal együtt. 
1 

oren 1 eg 0 Jegyezve találjuk, a munkákat 

Az önálló szakmüvek kimutatása után a m . l ·· · 
folyóiratokat sorolja el kiváló gond és buzgal ' h ,agyl ar nye vu orvos-sebészi lapokat és 

H t' om eveve. 
a an e nagy gond és előszeretettel irt ál a • ' · · , 

csak az volna, hQgy olyan művet is föl' e ett d p y mu nemi hianyt mutatna, az tán 
neru jelent meg, csak hirdetve volt s ~z ~yzA h l~ ,~saf, e~?t, mely a kérdéses időkörben 
hirdetett műve. A másik hián me ' · " u a, ~,ege ese, ellen" Tomcsányi Imre tr. 
ben megjelent, de hirdetve ne~ vo~t a~e~IJ:i:, hogy ket J? mu~.k~t, me~y a kérdéses időkör
tan, irta Schulek, forditotta Donogá.n J a~agy1e~~~ fe~pal~a.~~v~be~, es ez az egyik: Vegy
és gyógyszolgák kiképzésükre A m kir h , d ·, n;as~ · ezerfonal a sebesült vivők 
56 fame~zvényn!el. Pancsová~, Wittigschla~~:~::~;:imara. Irta dr. Alföldi Uzor 1874. 

Nrncs feljegyezve még · az egés s' „ • 1 'l · 
honvédség számára. Hivatalos hladás Pes~ wugy1 ts~ot ga atra vonatkozó utasitás, a m. kir. 

És vé e a ma . ·, yo~a o, ,az "Athenaeum"nyomdájában. 1871. 
sincsenek föle~litve. gy. orvosok és termeszetvizsgalok nagygyüléseinek "Napi Közlönyei" 

Mindezen aprólékos hiány azonba „ t „ • , , 

mitsem von le. n rog on JOVa tehető, s a derék munka becséből 

E pályamű irója forró hazafiui lelkesedéss l d, 
gyán, a magyar nemzeti törekvéseket különö e' szenve elyes bu~~alommal csüng tár-
nyos szaJ9rodalom haladását melegen '„ d „ 1. ~en 8: magy8:r nemzet: irodalom, a tudomá
ködés~e. Ugy is tegyünk! u voz 1

' 8 mmden hivatottat oszintén buzdít a mű-
„ Mit a multban elődeink tenni elmulaszt' k , 

hagyományosai, fokozott szorgalom és bu , , af~ „' azt :1z utodok, a multak szellemi 
Irálya tiszta itt-ótt a fosztó k, Z_?i:~ga orekedJenek helyrehozni, kipótolni". 

számítva, szabatos. ' epzo e az -atlan és -etlennek hibás használatát le-

. A pályadíjra igen érdemes mű; és ki , t 
megjelenjen. vana os, hogy nyomtatásban is minél elébb 

Kelt Budapesten, 1875. junius 24-én. 

Hamary D~iel tr., 
mint a magy. orvosok és természetvizsgálók áll. kp. 

választmánya által megbizott egyik biráló. 

A pályázati feladat volt: 
3. M11.biráJati vélemény. 

„Az 1848 óta magyar nyelve · 1 t , 
összeállitása", ' n meroe en orvos- es természettudományi munkák 

melyre ,n~zve csak egyetlen egy irott és bekötött mű é ·k tt b 
~zent ke~1ra_t k ü 1~1 a k r a né~ve, minden tekintetben ~e~f:lel. e. 

ar a mara nezve szép szamu t i 367 " k t " 
m~t a mennyi az évenkint megjelent ~Űv~k , m~ve _e sor~l ~lo, ,és pedig 17-tel több, 
nn különben onnan eredhetett hogy a tisztá , s;~mat kimutato tablazatban foglaltatik, a 
uj művek jutottak. ' zas 0 yama alatt, a pályázó tudomására uj és 
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A feladat tulajdonképen "gyűjtés" volt, s a ki valamikor ilyesmivel foglalkozott, 
az közelebbről ismeri annak nehéz voltát. 

A pályázó igen nagy szorgalommal és szép számmal gyűjtötte össze e megjelent 
munkákat és röpiratokat, és pedig mindkét irányban olyanokat is, melyek nyilvá
nos árúba sem lettek bocsátva. Van ugyan még több munka, mely a pályázó tudomására 
nem jutott, de azt neki hibául felróni nem lehet ; 

egyrészt azért, mert egy 27 évi időszak, melyre a gyűjtés kiterjed, nem oly cse
kély, mint első tekintetre talán látszanék; 

másrészt azért, mivel "mint pályázó", a n o ny mit ás át megóvni kényszeritve 
volt, és szabadon nem fürkészhetett mindenütt. Ezen körülmény munkásságában nagy 
h át r á n y v o 1 t. 

Néhány művet magam is ismerek, melyeket a gyűjtésben felsorolva és felemlítve 
nem találtam; mindamellett a gyűjtőnek fáradságos szorgalma mellett, nézetem szerint, 
még azon kettő s érdeme van: 

1-ör, hogy az összeállított munkák felett legnagyobb számban igen talpra esett, és 
igazságos birálatot közöl; és 

2-or, hogy az orvosi és természettudományi f o 1 y ó irat o k ró 1 igen érdekes, rövid, 
velős, és minden személyeskedéstől ment tárgyilagos történelmi ismertetést szolgáltat. 

Tekintettel arra, hogy a pályázó a kérdés alatt levő magyar bibliographiát, ugy
szólván csak S hónapi időtartam alatt oly szép számmal és birálati szakavatottsággal álli
~otta össze, örömmel és teljes elismeréssel nyilvánitom, hogy a beterjesztett mű
v e t s a n n a k s z e r z ő j é t a k i tű z ö t t p á 1 y a díj e 1 ny e r é s ér e, 1 e 1 kii s m e r e
t e m szerint, igeni s méltónak és érdemesnek tartom, azon hozzáadással 
azonban, hogy az illető - tudománykedvelő buzgalmában bízván - felszólitandó lenne, 
miszerint jövő évi augusztus l-ig részint folytassa, részint pedig azt az eddig kimaradot
takkal bővitve, és lehetőleg kiegészitve, a központi választmánynak terjessze be. 

Ha ő eddig, a szoros a n megtartandó an onymi tás a mellett, az említett 
rövid idő alatt, annyit előállitani képes volt, ugy a még hátralevőt, egy egész éven 
át, mint a működésében teljes szabadsággal biró tudományos gyűjtő, és az eddigi h iá
n y ok a t is kétségkívül pótolni képes leend, mely munkálkodásában, reménylem, minden, 
a hazaszeretetet kebelében hordó s tudománykedvelö férfiu tőle a szives segédkezést meg
vonni nem fogja! 

S igy, egy év eltelte után, a magyar orvosok és természetbuvárok szeretett és tisz
telt dr. Hamary Dániel collegánknak köszönhetik majd az uj ab b idő szak b i b 1 i o
g r a p h i á j á t. 

Budapesten, 1875. augusztus 14-én. Dr. Linzbauer Xav. Ferenc, 
mint mübfráló. 

d) Orvosdiagnostikai pályakérdés. 
Készittess~k alapos útmutatás az emberi vér el- és kiválasztások (se et excreta), ki- és átizzadások 
(ex et transsudata) vegytani s górcsövi vizsgálatához, és a vizsgálatoknak a betegnél kórisméi segéd

eszközök felhasználtatásáho.e, stb. 

1. 1'1Übirálati vélemény. 

Ezen kérdés kidolgozásával megbizott Szél Lajos ur által benyujtott : „A z e m
b e r i vér el- és kiválasztá so k, ki- és átizzadások vegyi és górcsövi 
v i z s g á 1 a t a" címet viselő, és 3 40 lapon sűrű kézirat az előszón és bevezetésen kivül 3 
fejezetre oszlik. 
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A bevezetésben előadja szerző a vegyi s górcsövi vizsgálatoknak kórjeltani jelentő
ségeit átalában ; ezen vizsgálati módszerek történeti kifejlődésére is tekintetet vetve, s 
egyes, különösen elkülönzési esetekre vonatkozó példákkal illustrálva tárgyát, s bővebben 
megemlékezve a gombákról. 

Az első fejezet kizárólag a vér vegyi és górcsövi vizsgálatát tárgyalja, függelékül a 
vérfoltok kimutatási módszereit csatolván. 

. A második fejezet az el- és kiválasztásokkal foglalkozik, és pedig tárgyalja a hugy, 
teJ, ondó, nyál, nyák, köpet, epehányadék, bélüriték, magzatszurok, fagygyumirigyek vála
déka, izzadság, vegyi s górcsövi viz gálatát. Végre 

3: harmadik fejezet a ki- és átizzadá ok ( avós folyadékok) tárgyalásával foglalkozik. 
Atalánosságban előboc áthatom, hogy e három fejezet a vér, valamennyi el- és 

kiválasztások, ki- és átizzadá ok vegyi s górc övi vizsgálatát ugy azoknak rendes, mint 
kóros állapotában beható alapossággal s könnyen felfogható módon tárgyalja, főleg a ve
gyi vizsgálatoknál csaknem apró ágokig részletes, több készüléknek rövid ismertetését, s 
egyes kémfolyadékoknak készítési módját is beszövi. 

A munka gyakorlati téren használhatóságát igen elősegíti azon tervszerű beosztás, 
melyet írója minden egyes tárgynál lehetőleg keresztülvinni törekszik. Nevezete en a főbb 
tárgyaknál külön-külön előadva van a vegyi és górcsövi vizsgálat s a vizsgálati eredmé
nyekre a kórjeltanra vonatkozó része. Minden egyes tárgynál előbocsáttatik annak physio
logikus állapotábani rövid jellegzése, azután vegyi, ugy rendes, mint kóros állatrészei, az 
egyes vizsgálati tárgyaknak átalános vegyi magatartása, az egyes vegyi alkatré zeknek 
ugy minőleges, mint a fontosabbaknak mennyileges vegyelemzé i módja. A górcsövi vizs
gálatnál nyert leletek részletesen és pontosan felsorolvák, több helyütt pedig a górcsövi 
vizsgálat párhuzamosan s együtte en tárgyaltatik a vegyi vizsgálattal. Előadva van min
den egyes tárgy a kóro vi zonyok között is, és különös tekintettel a kórismészetre, s ille
tőleg a kórjóslatra i . 

A mennyilege vegyelemzé i módoknál több helyütt a leginkább i mert és használt 
eljárási módokok közül többeket egymás mellé állit, sőt nem egy helyütt azoknak előnyeit 
és hiányait birálatilag feltüntetni törekszik, mindig tekintettel levén arra, hogy a gyakor
lati szemp~ntna~ me~yik felel meg legjobban. Szintén csak helye elhető az is, hogy a ren
des, valamrnt koros allapotokba.n talált mennyileges vegyi összetételek külön táblázatok
ban mellékelvék. 

Ennyit átalános ágban. 
A mi az egyes tárgyak kidolgozását illeti, az orvosgyakorlatban legfontosabbak : a 

vé.r, .~ugy, köpe.t,. bélüriték, különös gonddal lettek kidolgozva. A vér egyes alkatrészeinek 
mmo- s mennyileges vegyelemzési módjai, nemkülönben a górcsövi vizsgálatokról irt feje
zet, a. vér kóros vi~zonyok közti magatartása stb. teljesen kimeríti a tárgyat, s aránylag 
legterJede~r;i~s~bb ,reszét foglalja el a műnek. A vérlégek vegyelemzését szerző az igen bo
nyolult elJarasi modok s a gyakorlati életben kivihetlenség miatt mellőzte. 

, . A hugyvizsgálatról irt fejezet a tárgy böségéhez képest elég rövid, s a tömör tár
gyala~i. modorban a gyakorlatra legfontosb vizsgálati módszerekre van főtekintettel, s fel
hasznalJa a legujabb tapasztalati eljárásokat. E fejezet egészen más beosztásu és tárgyalási 
mod?ru, mint a szerző által fordított s a magyar orvosi könyvkiadó társulat kiadásában 
~egJ~lent. uros~opicus mű, s gyakorlati szempontból különösen helyeseljük, hogy a kór
isr;i-e~ tekmtetbol legfontosb alkatrészeknek a betegágynáli rögtön eszközölhető vizsgálati 
modJát, nemkülönben, hogy egész külön fejezetben a hugyvizsgálat semiotikus részét 
könnyen ~tte~int~ető módon, lényegében rövidre foglalva adja. . 

s,zmt~n ki kell emelnünk a köpet vizsgálatáról irt fejezetet, melyben rövid beve
zetés utan targyaltatnak a köpet alakkal biró (morphotikus) és alaktalan alkatrészei, a 

• 
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köpet átalános vegyi magatartása, átalános felosztása, physikai jellege, összeállása, alakja, 
ulya, mennyisége, szaga, szine, mindenütt felemlitve a kóros viszonyok általi változásokat. 

Külön tárgyaltatnak azután egyes betegségekben a köpet tulajdonságai. Mindenütt előtér
be vonja a köpetnek kórjeltani s kórjóslati jellegeit. 

Igen kimeritőleg és gyakorlatiasan van előadva a bélürülék vizsgálata is, melyhez 
toldalékul a csecsemők bélürülékeinek vizsgálata s kórjeltana is van csatolva. 

Nem mulaszthatjuk el felemliteni a tej vizsgálatánaktárgyalásáról irt fejezetet sem, 
melyet gyakorlati szempontból a tejhamisitásokról és a tej mesterséges pótszereiről irt 
tárgyalással megtoldva találunk, mi bizonyára csak előnyére válik a munkának, s gyakor
lati becsét emeli. 

A többi tárgyak is mindannyian lehető terjedelmesen és behatólag tárgyalvák, kü-
lönös tekintettel folyvást a kórismészetre. 

Hocry a savós folyadékok tárgyalásánál a szerző által is érintett hiány tapasztal
ható, az abban leli magyarázatát, mert ezen folyadékok még csak kevéssé képezték ily
nemű vizsgálatok tárgyát, s igy jelenleg legalább többet, mint a mennyit e műben össie-· 
állítva látunk, kivánni alig is lehet. 

A műben megjelölve látjuk azon helyeket, hova a mindennapi rendes és kóros vi-
szonyok közt talált górcsövi leleteket a szöveg közi napokban beszőni tartja kívánatosnak 
szerző a mit is csak a munka előnyére szolgálható körülménynek vélünk. 

' Óhajtandó lenne, ha a műhöz be t ü rend e s tárgymutató is készittetnék, mi a 
gyakorlati életben használhatóságát nagy n:értékben elősegiten~. .. 

Figyelmet látunk fordítva e munkaban azon esetek1;e is, melyek es~tle~ orvos~.or: 
vényszéki tekintetből különös fontossággal birnak (igy a verfoltok, emberi s allat kozh 
elkülönzési támpontok felsorolásával is, továbbá a t~j, ,ondófoltok stb.) . . ~ tekinte~tel arra, 
hogy hazánkban a hugykövek - különösen né~ely videken- me?-lehet.os ~ya~ori~k, ne~ 
lehet, megelégedés nélkül emlékeznünk meg arrol, hogy a ~öve~e~esek ':~s9alati modszere1 
is igen világosan és tanulságosan tárgyalva vannak, s utbaigazito, az elJarast felette meg-
könnyítő táblázat mellékeltetett. , . . . 

Szóval szerző a kérdés fontosságát teljesen felfogta, s azt a tudomany igényei szermt 
ritka szorgalommal s a szükséges tárgyavatottságg~l telje~en megoldo~ta. . .. . 

Ezen munka eddig az orvosgyakorlatban erzett igen nagy hezagot fog kitoltem a 
magyar orvosi irodalomban, a tudomány s orvosi gyakorlat érdekében kívánatos volna e 
munkának kinyomatása. 

Az irály egyszerű, könnyen érthető, világos. 
Budapesten, 187 5. julius 12-én. Dr. Rózsay József. 

2) 1'1Übirálati vélemény. 
Budapest, 1875. augusztus 2-án. 

Szél Lajos urnak bírálat végett átküldött dolgozatára vonatkozólag, bírálatomat a 
következőkben gondolom összefoglalhatni. , . .. . 

A dolgozatban a körébe vágó irodalom eleg teiJedelmesen, tobbnyire helyesen meg- . 
választva, és majdnem mindig a szerző megnevezése mellett van ~ö}hasz~álv,a; ugy hogY: a 
dolgozat munka- és szorgalomról, valamint a szakirodalomban Jartass~grol .tanuskodik, 
minél fogva eltekintve attól, hogy egyetlen beérkezett pályamunka, magaban is a tetemes 
munka, a tudományos fogl~lkozás jutalmául a díjra érde_mes. . , , 

A további kérdésre vonatkozólag, hogy mennyiben volna kivanatos ~ munkalat~t 
kinyomni, nézetem az : hogy kisebbszerű változtatások mellett, e dolgozat kmyomathato, 

5 
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és minden esetre tanulságos és hasznos . kézikö r 1 , „ 

donképen hézagpótlónak lehetne nevezni miv~I ve enne] a n~~~l .~zonban, hogy azt tulaj-
benne tárgyalt vizsgálatokat tényleg vé~ezni ak .~~n rn, u o~osen azokra nézve, kik a 
jelenleg használatban .levő külföldi m" k t ~ aIJa ! nem fogJa né1~ülözhetővé tenni a 
le,hetöleg a )rülönböző céloknak meg~:~el~l~ 4 menn~1ben a.zokb~n a v1zsg~lati módszerek 
reszletesen és tüzetesen leírva a i g vai;na ~egbizha~oan megvalogatva, és oly 
határai közé nem volt szorítható. m ly sokoldalusag és reszletezes a jelen dolgozat szűkebb 

Dr. Plósz Pál. 

3) 1'11ibirf,lati vél em én y . 

Szél Lajosnak a „Közegészséai L k" , ·k „., 
el- és kiválasztások ki- é 't ' o4d'apo szei ~sztoJenek „Az emberi vér 

. „ 

1 
' s a izza asok vegyi és g, . "· . , ' 

c1mu a apos és komoly tanulmányozáson é ült 'l ~ „ , o I cs o i v 1zsga1 a t a" 
tr. királyi tanácsos ur által kitűzött 'l pd'' fal~muve tök~letesen megérdemli aRózsay 
ügyfelünk e kimerítő dolgozat áltata ya l IJa bb o at 1:Y~r u:odalmunk s minden orvos
egy későbbi tán kimerítőbb e szakba ', ~e y a an valod1 h~zagot pótol. Alapköve ez, 
fog szolgálni a késő.bbi haso . , . b va~o dolgozatnak, mely mmdenesetre iránytű gyanánt 
tam' mondhatom, le vann~~an;:kv:v~~na:·„ E .munktála~bbai;i, mely.e~ figyelmesen átolvas-
fejlődésnek. ap rnvei a ova bi ez iranyu haladásnak és 

Véleményem ezek után oda' , 1 h t , fejlődés mai magaslatán áll sőt 1 ~~~nyu '. ~gy a e~nerinte~t pályamű a tudományos 
A k't. "tt 'l dí' ' .va o 1 nyernmeny orvos1rodal:i:m szakunkra. 

1 uzo pa ya Jat telJesen megérde r ' . l"bb' kin tandó, de sürgetendő is ho . ~ 1' es nne 0 
, 
1 

yomatása nemcsak ohaj-
egészen világos és helyes.' gy e Jeles mu hovahamarabb közkézre kerüljön. Irálya 

Budapest, 1875. augusztus 12-én. Dr. Bat,izfalvy Sámuel, 
mint egyik bíráló. 

e) B abon a - pálya k é1· dé s. 
1'Iü~h·álati j egyzÖli.önyve. 

a magywr: orvos~k és természetvizsgálók állandó kö.zé onti választ , , , . " , . . 
15-ig szabalyszerüen beérkezett babonapályamun~k megbirálá;á~n;'~i{:Z::;t~iz:tt;d;:~~s hó 

Jelen voltak Vadnay Károly eln"kl t 1 tt , , n~g_Ygyülési t itkár, Dux Adolf és Gerl~czye e Ga al : tBarb?'81 Jozs~f t~-., ~ere~z ,~nta~, 18. 
sa.g1 tagok. yu a r. va asztmany1 es bu·alo bizott-

A kiirt pályakérdésre h ' „ • alsóbb néposztálynál mé . 'a· ogy neps:er,uen terJesztessék elő a hazánkban kivált az 
bebizonyított ártalmas hga:~~ ig uh~~lkodo ~laros bakbona különféle neme, alakja és példákkal 

Az 
„ arnm pa yamun a érkezett · 

elso következő jelige alatt : · 
„A babonának a tudomány az egyedüli ' . E semmi sem tör "lh t' ki b · · gyogyszern. zt a fekélyt a tudományon kívül 

· , u e i az em en lélekből. Buckle." 
A masod~: „ki könnyen hisz, könnyen csalodik" jeligével . 
A harmadik: „Babonák könyve cím 1 ' ' t k , · · jeligével. Mind a három munka beé ·k , ük met :s pen e en veg~ztem, nem lesz szerencsém" 

tagjaival áttanulmányozás végett k~ .. ~zetst ,u afnh~yomb~n a titkár által a bíráló bizottság 

ül
, b . oroz e ven . o 21 -en tartott b' 'l' b' tt ' . 
es en egyhangulag következőkbe 'll d tt . , „ ~ra 0 lZO sag1 összes n a apo 0 meg· A palyamuvek a pályakérdés minden 
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követelményének teljesen meg nem felelvén, a pályadíjat feltétlenül egyiknek sem véli 
kiadni, mivel tulajdonképen a három műben rejlő jó tulajdonok egyesitése által lenne a 
pályakérdés teljesen megfejtve. 

~z első. ~ely~n említett pály~mű tudományos alapon iparkodik ugyan felépülni s 
nyugodm, de hianyz1k benne sok tekintetben az alaposság, s állitásainak kellő indokolása 
és a megkivánt népszerűség, sőt egyenesen csak művelt ember számára - kinek e műre mi 

szüksége sincsen - van írva. 
A második helyen említett pályamű ismét a népszerű előadási modort elég helyesen 

fogta, de ezt következtésen és teljesen végrehajtani nem bírván, csekély tartalma mellett 
okoskodásai s indoko1ásai a természettudománynyal sokszor össze nem férnek, sőt egészen 
hibásak is. Még is tagadhatlan, hogy a pályakérdés által kitűzött egyik célt, hogy az a 
Il:épre, mint olvasmány jótékony befolyást gyakoroljon, pályatársai között részben leg-

s1kerültebben oldja meg. 
A harmadik helyen említett pályamű, tartalmának nagy bőségével, világos és élénk 

nyelvével mindkét pályatársát nevezetesen felülmulja, ugy hogy az itt lerakott anyag 
egélyével a pályakérdés által kitűzött célt egészen s legteljesebben elérhetni; de hiányzik 

benne több felvilágosító, a babona káros hatását kimutató példa. 
Mind e hiányok dacára - figyelembe véve különösen irodalmunknak e tekintetben 

hézagát és a népműveltségnek nálunk sajnos állapotát - a pályázatot s eredményét álta
lában sikerültnek, sőt dicséretre méltónak tartja és a pályakérdés megfejtésére kitűzött 
díjat a harmadik helyen emlitett viszonylag legjobb műnek feltételesen kiadandónak véli, 
ha t. i. e mű szerzője az áll. kp. választmány titkárának nyílt felhivására késznek nyilat
kozik művét magyarázó s felvilágositó példákkal bővíteni. Mely készség beváltása után a 
pályadíj kiadásán kivül, a ponyvairodalom áradó vészes terményeit kiirtandó, ajánlja egy
szersmind a biráló bizottság, hogy a nagygyűlés által a magas kormány felkéressék, e 
kijavított pályaműnek a népnél minél szélesebb körben célszerű módon terjesztéséről eset
leg kinyomatásáról gondoskodni, mivel a pályakérdés kitűzésének célja csak így leend 

teljesen betöltve. 
Tekintve azonban azt, hogy a másik két mű is jelzett tulajdonainál fogva sok 

tekintetben irodalmi becscsel birnak, és közzétételök jótékony hatást fog gyakorolni, a 
bizottság nem fojthatja vissza ama óhaját kifejezni, vajha szerzőik kellő átjavitással saját 
nevök alatt mielőbb 'kiadnák vagy alkalmas kiadó vállalatnak átengednék. 

A kiküld9tt bíráló bizottság megbízásából jegyzette 

Budapesten,' 1875. julíus 21-én Dr. Gerlóczy Gyula, 
az áll. kp. választmány titkára. 

6. A magyar orvosok és természetvizsgálók pénztárnokának XVIIÍ-ik nagy
gyüléshez in:tézett jelentése. 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! 

A magyar orvosok és természetvizsgálóknak 1874. évben Győrött tartott nagy
gyűlésének bevételei és kiadásairól s e szerint a pénztár jelenlegi állásáról, a kellő 
okmányokkal ellátott pénztári számodást ·/ . alatt van szerencsém benyujtani, melyből ki-

5* 
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a magyar orvosok és természetvizsgálók Győrött tartott XVII. nag·yg·yülésének pénztári bevételéről és kiadasáról. 

Bevétel \ forint 1 kr. ,Év,~~:ap, I 

Pénztármaradvány 1872. XVI. Mehádián tar· 
tott nagygyülésről . . . . . . . . . , 6547 

Kamat, beszámitva 1874. év febr. 25-ig . . . 617 

16 

91 

1873. 
April 5. 
Május 
Jun. 6. 

" 13. 
Jul. 4. 

" 6. 
Első hazai tarékpénztár ajándéka 1873. april 

havában . . . . . . . . . . . . . , 100 

A győri nagygyiHésre 404 tag per G frt befizetett 2424 
Sept. 26. 

- · Dec. 23. 

Bevétel 

Kiadás 

----1---1--

1 1 1 
" " Összesen . 9689 07 1874. MáJ. 7. 

Jun. 24. 
9689 frt 07 kr. „ 27. 

'-' 

3617 " 41 " .J~. 4. 
Pénztármaradvány 6071 frt 66 kr. " „ 15. 

" 18. 
' - , " 22. 

1 1 ~ s 1 frt 1 kr. " 24. Év,hónap, Kiadás folytatása ~= A~g. 6. 

l~n~ap~IL_~~~~~~~~---j·-r·::J·-:-::-
1875. 

Jan. 8. 
„ „ 

" " 
" " 
" " 
" " Febr. 27. 

" 28. 
Márt. 19. 

" " Máj. 20. 

3501 80 

Siráky papiroskereskedő számlája . l 21 --1 56 

" " " " . 28 3-
Eördögh Gézánn.k j egyzőkönyvekért . 29 11 -
Grundnak autographirozásért . . . 30 23 -
Mehnernek bekötésért . . . . . . 31 2 -
Rothkoph Ágostonnak írás és fáradozás 32 24 -
Elnöki levelezésekre . . . . . . 33 4 35 

Áttétel 

Csomagok, levelek, hordár . . . . 34 5 20 
Könyveknek át szállitása a dologházba 35 3 50 
Központi titkári hivat. kiadások . . 36I 30 -
Meghívók nyomtatása . . . . . . 37 8 -

Összes kiadás . 1~13617141 
Sztupa György, pénztárnok. 

" 
" 

" 11. 

15. 
" 31. 

Ezen számadást alólirottak tételről tételre átvizsgálván, 
mindent okmánynyal igazolva, s a pénztárt rendben találták. 1 Oct. 20. 

Budapesten, 1875. julius 19-én. 

K i a d á s 

Az első hazai takarékpénztár 100 frt adománynyugtára bélyeg 
Központi gyülésre 44 meghívóra 2 kr. póstabélyeg 
Lefordítás románból Vulkán József urnak . 
50 meghivóra központi gyülés és értekezletre 
Patakynak kőmetszetért az éveskönyvbe . 
Meghivó és Török János urnak éveskönyv küldése 
Lithographirozásért Grundnak . . . . . . . 
HlOO éves könyv bekötéséért Dobocsányinak 
Franklin-társulatnak nyomtatásért . . . . 
Titkári kiadás . . . . . . . . . . . . . . 
Levelek ajánlva vasutak és gőzhajó igazgatóságainak . . . . 
Intézetek, egyletek, hazai öss11es lapok per 5 kr., helybeli per 3 kr. 
Gőzhajó és vasutakhoz a 7. számhoz, n évkönyv . . . . . . 
Levélpecsét 5000 . . . . . 
Napló és szükséges könyv . . . 
Csomagok Győrbe és Óvárra . . 
122 hatósághoz levél per 5 kr. 
5 éves könyvnek diszkötése . 
Nyomtatványokért Rudnyánszky nyomdájában 
Alelnöki kiadás . . . . . . . 
Körlevélnyomtatás 500 db . . . 
Könyvek bepakolására 4 ládáért . 
Schlick számU~a . . . . . . . . . . . . 
Könyvek vételéért a gőzhajóhoz és két csomag Győrbe 
Meyer Béln. írnok urnak . . . . . . . . . 
Győrött nyomtatványokért, közlöny és egyéb . 
Három titk{trnak közgyülési határozat szerint . 
Pénztárnoknak " " „ 
Győrött titkári írnoknak . . . . . . . . 
Pannonhalmára megrendelt, de visszamaradt két kocsiért 
Győrött a városi hajduknak a tett szolgálatokért . . . 
Győrött az irodaterem szolgának . . . . . . . . . 
Meyer Béla urnak Dr. Rózsay József ur előad. fest ett képért 
Magyar-Óvárról három táviratért . . . . . . . . . . • 
Győrött a könyvesládák viteleért a városMzál1oz és a ha.jóhoz 
Győrből a vissza.vitel és hordárnak . . . . . . . . . . 
Bepakoláshoz Győrött segítség, szegek, abroncsok sat. . . . . 
f'énzes levelekért és lapokhoz értesítés gyülés előtt . . . . 
Öz1r. Horváth Györgyné urnőnek, férje éves könyv szerkesztésért 

Xántus .Tános, 
a XVII. nagygyülés alelnöke. 

Dr. B6zsay .T6zset', 
levél· és könyvtárnok. 

D1·. Batizt'alvy Sámuel, 
ellenőr. 

~ 1forint 1 kr. 

l 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

26 

10 
1 

526 

120 
100 

1507 
15 
2 

11 
l 

15 
l 

6 
9 

77 
9 
3 
6 
3 
5 

50 
325 
150 
150 
10 
10 
30 

2 
15 
3 
7 
8 
2 
4 

300 

32 
88 

42 

56 
20 

20 
43 
10 
10 
90 
77 
50 
40 
30 
64 

50 

48 
20 
60 
30 

3501 180 

co 
-.:i 

c:o 
0) 
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VI. 

Szako z1<ilyi jegyzőkönyvek. 
1) Államorvosi-orvossebészi szakosztály J. egy "k"" . 

) . , . , zo onyve1. 
a Az orvossebeszi szakosztalynak Sepsi-Szent-Györgyön 1 7 5-,ik , .· , , 

els" ··z' , hl . "k- evi augustus lio 31-en tartott o u esero Jegyzo onyv. 
Jelen voltak: Al:gay István tr Batizfalv ~m 1 

Barbás J. tr., Baczoni Mátyá ' Berk La·o tr' e;r ~e' budape ti egyetemi magántanár, 
tr., Bocz József tr., Bük Géza Chyzer K~rnél tr De~~1v~ ':éodogh Albert tr., Bökh Béla 
kete ~~jos tr., Fuchs József t;·., Gyárfá Sámuel., Ga ~z~c , ~, z~ tr., Farkas .László tr., ]'e
lozsvan egyetemi tanár, Gerlóczy Gyula tr. o' b ~ Lg~ a zlo ~r., Gener ich Antal, ko~ 
muel tr., Halász Géza tr. Hau er Henrik tr·' H;n o LaJ.o ' Govrik Arthur, Gyöngyösy Sá-
t H 'th E ' ., amory aJo gyógys ' H r., orva ndre tr. Jármay Gu ztá t. , ' zeresz, array Gusztáv 
tr., Kelen József tr., Kurtz Gu ztáv trv L~~;:eoiy ze14 z, Jelenffy Zoltán tr., Kátai Gábor 
Béla, Meskó János tr. Molnár József t·: N 1k:~rgl ornél tr., London Benő tr. Mayer 
Perl József tr., Poor I~re budapesti· er;; etagy. tar~ y tr., Orbay Antal tr., Pados János tr. 
S b K' ' 'Oy emi anar Ráko B 'l ' e es, aroly tr., Stern János tr., zabó Vazul tr , „sy ,e a tr„ Rhenes Imre tr., 
G~sztav tr., Szőllő"i Máté tr., Tóthfalu i G u1 t ·.' ;~va G.ero, g~ogyszerész, Szombathelyi 
Geza tr., Wissiak. Y a r., sigardi Aladar, Zelizy Dániel tr., Varga 

1. Dr. Szabó Vazul, felső-fehérme · f: . 
g? tus hó 30-án tartott me n 'tó köz .. ~y~i oorvos, k~t, a, XVIIT. nagygyűlés f. é. au-
tesével korelnökképen biz~tf meg agyul~eb~~tz orv?. i ~ allamorvosi szakosztály veze
fel, az ülést megnyitottnak nyilvánitja. za o z a yt elnok es két jegyző választására híván 

2· Poor tnr. továbbra is eln „k k . 
megnyitó dr. Szabó Vazult a'ánl'a o ne . -:- a szakosztályi gyűlést, fentebbi minőségben 
lett magáévá tevén, dr. Szabuó V~~u~e;fu~~nlatot a za,koszt~ly t~tszés~yilvánitások mel
ugyancsak Poor tnr. ajánlatára J·e "k k ek, ~elen Jozsef es Zehzy Daniel trokat pedig 

3 El ··k gyzo ne megvala ztja 
, . no az eddig történt bejelenté ek n o , . , 

van, hogy Genersich Antal tr követke " , l man a szakosztalynak tudomására hoz
hoz"' Jelen:ffy Zoltán tr A .é .. z~. c~m~e : „Adatok a Pacini testek ép- és kórtaná-
a Lichtenberg Kornél t~ Lo!d!e ~ss~~novese1nek kezeléséhez" címmel, Lengyel Gyula tr 
ról "Műtétek a dobhárt;~n és ~b=~~ tr~ a;eruzsalemben uralkodó lepra és hidegláz oká·~ 
Perl József tr. "Fogcsonkolási műe~·~n d. oor. tnr., "A pikkelyeg isméje és gyógyítása" . 
"A maró bujakóros'fekélyről" S .bz' oVz i.lMons~,ntol New-York" címmel, Stern János ti~ 
Sz' G " , · ' " za o azu tr Elopatak é b„d„ . ava ero, gyogyszerész a H . · , s a u os magaslati barlangról" 
kívánnak értekezést tarta;i felh. ~ru megISmertetese therapeuticai szempontból" címmei 
leendő megtartására Mire' L' htiVJabnevezetteket értekezéseik szabályszerinti sorrendben 
ut, , d . . ic en erg Kornél tr be. 1 t , h 

an a van orgyülést tovább nem k„ th t , , · ae en ven, ogy e szakosztályi ülés 
helyet adatni. Poor tnr. me . e zi h~ve e vei:, ~rtekezésének e szakoszt. gyűlésben kér 
t~éhoz hasonló esetekben, v~la~int gy ba dfen~llo. ta~ács~ozási ?zabályok a Lichtenberg 
s~~a:na~; továbbá indítványozza, ho a :an a. sz?beh eloada~t tar~oknak elsőbbséget bizto
rov1dsegére s az előadások után meg~ d~, dJa k1 a szakosztaly, miszerint, tekintettel az idő 
eg1-egy értekezés egykorán túl ne!I~oly~a~~z~,e~se~·é~l lehet.őségére vagy szükségességére, 
manynak azon határozatát mely sze . t L a ~' vegu pedig felemlíti az á. k. p. választ
gyülésre történt bejelentés dacára o rm ovncs G;yula trnak s a mult évi XVII. nagy
szakosztályi gyüléskezésének tárgy' áu~~~~é!l~attradt ertekezése a jelen XVIII. nagygyűlés 

Knöpfl · v·1 , , e e · 
er 1 mos az ertekezesekre kij el·· 1 1 " · d "ké d , 

a bejelentett értekezés megta t, , 3 b. t o enc o ~ o . r es tárgyában megjegyzi, hogy 
r asara ' iz osan megallapitott, s még egy -remélhető szak-

- 39 -

osztályi ülésben 9, eshetőleg 12 tanácskozási óránk van, s indítványozza a fentebb emlí
tett célra adandó időnek 1

/ , óráról 1/2 órára leendő kiteijesztését. Mely indítványt a szak
osztály helyesléssel fogadván, elnök ez értelemben a szakosztály határozatát kimondja, s 
szóbeli előadása megtartására Poor tnrt felkéri. 

4. Poor tnr. elsőbbségi jogát Lichtenberg Kornél trnak átengedvén, utóbb említett 
tudor felolvassa : "Műtétek a dobhártyán és a dobürben" cimü értekezését, melyben a fülgyó
gyászati műtétekre történelmi visszapillantást vetvén, áttér a műtétek felsorolására, iro
dalmi, nem hazai nyelvű feljegyzésekből összegyüjtött, ide vonatkozó eseteket közöl, a fül
gyógyászat terén jelenben is elég kitei:jedésben dívó műtéti kezelésnek nagy jövőt igérvén, 
a műtétek javallatairól s gyógytani értékéről röviden szól, s ezzel értekezését befejezi. 

Batizfalvy Sámuel mtnr. indítványozza ezen értekezésnek a XVIII. nagygyűlés év
könyvébe leendő felvételét. 

Kátai Gábor tr. is mellette szól az évkönyvbe történő felvételnek, de a szakosztály 
által kiköttetni kéri, miszerint, tekintettel magyar uyelvünknek azon fejlettségére, melynél 
fogva az, ez idő szerint az orvosi világtudományt, nemzetünknek hiven erőteljesen tolmá
csolhatja, tekintettel arra, hogy e fontos tényt, valamint testületek komoly figyelemben, 
tiszteletben tartják, ugy egyeseknek is szem elől téveszteni nem szabad: olykor nem is a szak
tudomány szótani követelésére használt szerző értekezését az idegen nyelvű kifejezéseitől 
megtisztítva adja át az évkönyv számára. 

Erre, miután a szakosztály Batizfalvy mtnr. indítványát, Lichtenberg Kornél tr. pe
dig Kátai Gábor tr. eszméit köszönettel magáévá teszi, elnök azon határozatot kimondja, 
miszerint a szakosztály Lichtenberg Kornél tr. "Műtétek a dobhártyán és a dobürben" 
értekezését a XVIII. nagygyűlés évkönyve számára elfogadja. 

5. Poor Imre tnr. előadási jogát ismét átengedvén London Jenő tr. és Genersich 
Antal tnrnak, London Jenő tr. olvassa "A Palestinában előforduló lepra-betegek telepeiből" 
vett közleményeit. Előadó megjegyzi, a mint a magyar-osztrák kórháznak Jeruzsalemben 
főorvosa, a lepra nevű betegséget Palestinának más he~yein is, u. m. Nazarethben, Nablus
ban és J a:ffában összesen 9 év alatt tanulmányozhatta. Erdekes kóresetet közöl. E borzasztó 
betegség előfutárjakint érzéshiányt tüntet fel, mit a bőrön fellépő fehér vagy sárgás nedvű 
hólyagocskák fellépése, az izomrendszer feltartózhatatlan sorvadása, ujjak összezsugorodása 
követ, s testszőrök kihullása vagy (az orrsövény) egyik másik testrész, mint például az orr
sövény elpusztulása után a leprosus gumók, mint a tünetcsoport utolsójának képződése 
befejez. E betegség kórisméjét megdönthetetlenül a górcső biztosítja. Kóroktana homályos, 
maga a betegség nem ragályos, de örökölhető, s az öröklés szeszélyes nyilvánulásait e bajra 
nézve is érvényben lenni, előadó Palestinában tapasztalta. S ott, hol a lepra honos volt, a 
váltólázat is tájkóralaknak ösmerte fel. A betegség gyógymódja, mire nézve előadó eszkö
zül a jodvas belső használatát s rendszeres folyóban fürdést emliti fel, csak palástoló. Az 
ily betegek számára Palestinában telepek állanak fen, azonban előadó e telepeket, hiányos 
voltuk miatt, mag.ukat kórgócoknak jelzi. Végül előadó górcsői készítményeket mutat be. 

Poor tnr. ez előadást reánk nézve annyival érdekesebbnek mondja, mivel idegen, 
hazánkban elő nem forduló betegséggel foglalkozik. A hallottakat tartalomdus megjegy-

. zésekkel kíséri, melyek szerint e betegség nemcsak Ázsiában, de Europában is Portugallia, 
Franciaország N orvegia tengerparti vidékein is, mintegy szórványosan előfordul. A lepra 
neve maayardl eme bibliai keletű szó: bélpokol. Krisztus foglalkozott is gyógyításával, s 
köztudo~ásu feljegyzés szerint e téren csudát is tett. Csakhogy Krisztus idejében még nem 
tudták a bélpoklot orvosilag megkülönböztetni az általán<?.s bujakórtól, illetőleg bujasenyv
től, de a görvélykórtól sem. Ma másképen áll a dolog. Osszetévesztés a bujakórral nem 
fordulhat elő, miután a betegség egyéni jelleme ismerve van. A görvélykórtól is, bár ennek 
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b) Jeg y zőkönyve 

az orvosi és államorvosi szcikosztály 187 5. szepteinber 1-én Tusnáclon tartott szakgyülésének. 

Elnök: dr. Szabó Vazul. Jegyzők: dr. Zelizy Dániel, dr. Kelen József. 
1. Elnök 91/2 órakor megnyitván a szakgyülést, dr. Zelizy Dániel j egyzö felolvassa 

a szakosztály augusztus 31-én Sepsi-Szent-Györgyön tartott gyűlésének jegyzőkönyvét, az 
hitelesittetett. Dr. Poor ajánlja dr. Varga Géza felvételét a nagy választmányba, minthogy 
Bódogh mint a középponti bizottság tagja nem esik választás alá. 

2. Az alapszabályok értelmében az elnök leköszönvén, másnapi elnök választására 
hivja fel a szakosztályt, mely itt az elnökségre folytatólagosan felkérvén, helyét ismét 
elfoglalja. 

3. Dr. Halász javaslatba hozza dr. Kátai közegészségi törvényjavaslatának, mint 
viszonyaink közt a legfontosabb tárgynak felolvastatását s tárgyalását, azok Kátai azon 
megjegyzése után, miszerint a bejelentett értekezés~ket tartj~ elsőkn:k, s az ~lnö~e~ azon 
figyelmeztetése után, hogy dr. Lengyel Gyula beJelentett ismertetese Tusnad furdonek a 
helyszinén halaszthatlan, annak felvétele a mai gyülés napirendjébe egyhangulag elhatá-
roztatott. Következett 

4. Dr. Batizfalvynak, mint a sepsi-szt.-györgyi szakgyülésen a háromszéki közkór
ház megszemlélésére kiküldött bizottság előadójának jelentése, mely szerint a kó~ház ~ ~51-
ben Háromszék községeinek adományaiból épült. A lakosság önkénytes munkaerovel Jarult 
az épitkezéshez. A szék kérelmére a "Ferencz-József" név viselhet~se engedélyeztet:tt. ~ 
kórház 64 ágygyal bir, a szék bizottmánya által igazgattatik, s mmtegy 14.000 -~ormti:yi 
tökével bir · van egy fő- s egy alorvosa. A bet egek létszáma jelenleg 25, többnyrre buJa
kórosak u~y a férfiak, valamint a nők. A nök között több, Oláhországból visszake~ült nő
cseléd ~alószinülea a székelyföld túltömöttségének áldozatai, kik idegen földre csábittatva, 
a leg~agyobb nyo~orban kerülnek haza. Van az intézetnek, 6 káddal ellátott fürdöj,e, ,ha
lot tas kamrája. A termek magasak, tágasak és világosak. Az épület egyemeletes s a soteren 
áll; tágas udvara, a betegek részére külön árnyékos sétánynyal, s n,agy k~rtje va~'. ~z á~o
lási díj naponkinti 46 kr. A bujakóros o~ztályon je~~nl,eg ~gy 6, ev_~s , hrmve~~zo~_en __ buJa
kóros fekélyekben szenvedő fiu, s egy 13 eves, nemzo reszem s a szaJsugban fuggolyokben 
szenvedő leányka van kezelés alatt. Az intézetben rend és tisztaság uralkodik, az élelme-
zés kitünő. 

5. Dr. Lengyel Gyula, Tusnád fürdö házi orvosa rövid felolvasásban ismerteti ezen 
fürdőt és gyógyforrásait, melyből kiem~lendő, ,ho2y _Tu~nád fürdő'. jóllehet már 184~ ~ta 
áll t ársulati gondozás alatt, a közlekedes nehezsegei ~egett csak igen l~ssan, s ,hazai fur
döinknek divatozó mellőzése folytán csak bizonyos fokig haladhatott előre, dacara annak, 
hogy gyóg.Y,forrásai s természeti szépségei ~ külföl,d e _nemű első i·~ngu ,gyó_?Y?elyeivel ve
tekednek. Eghajlati viszonyai magas fekvese dacara igen kedvezok ;_ dus novenyzete s ~a
gyobb vizfelületei megmentik a lég hőm,érsékének gyors ~ng~dozásait~l: ~na~as ~egyei a 
szelektől. Levegője tiszta, éleny- s ozondus, enyhe. Van a furdonek 9 bovizu ~ofo~·rasa, m~
lyek közül 5 ivásra, 4 pedig fürdésre használtatik. Ezen forrásokat 1866-ban Dietnch Hennk 
t r. sveici vegyész vegyelemezte. Fö alkatrészei : szénsav, konyhasó, v3;8, s melléke~en az 
egyik fürdöforrásban Jod- és Brommagnesium. Jó sik,err~l al~al~azhato a -~yo~~:· .~s bél
huzam heveny és idült bántalmainál, vérszegénység es sapkornal, elgyengult, udulo bete
geknél, csekély jodtartalmánál fogva görvélykórnál és idegbántalmaknál. 

Dr. Kátai Gábor köszönetet szavaz előadónak mint szerzőnek, Tusnádot és gyógy
forrásait ismertető, és a szakgyülés tagjai közt kiosztott munkácskáért; azonban arra 
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:figyelmezteti, miszerint a vegyelemzé i táblákba hibák csusztak be, mint pl. chlorezüst, 
mely nem a vegyi összetéteh-e, hanem az alkalmazott kémszene vonatkozik. 

6. Eln?k a fü1:dők ~egviz. g~lására e9 zakértö bizotts~g J~iküldetését indítványoz
za, elfogadtatik, a bizottsag tagJaml megvalasztattak : Dr. Katai elnök, dr. Fleischer, dr. 
Szombathelyi, dr. Fuchs, dr. Bódog, dr. Lengyel, dr. Pado . 

7. Dr. Poor értekezik a pikkelyeg (psoriasi ) i méje és gyógyitásáról. Előadó azért 
választá ezen kórt tárgyául, mert az itt Erdélyben is honos. Értekező évek előtt Hebra 
osztályán látott egy lázas pikkelyeg e etet, mely nap alatt halállal végződött; a Roki
tanszky által végzett bonclelet a halál okául heveny léplobot mutatott ki. A küteg s ezen 
kór közt összefüggést senki em kere ett, ő évek folytán tett tapasztalatokból mindinkább 
meggyőződött arról, hogy ezen két kór közt lényeges összefüggés van. A pikkelyeg igen 
gyakori bőrbetegség. Devergie o ztályán (Pári ban) az ö szes bőrkóroknak 15 °lo, Buda
pesten értekező osztályán 60/o-át te zi. Eddigi orvo i működése alatt összesen 322 esetet 
és~lelt. A pikkelyeg 1) nem helyi baj, annak belső okai vannak; 2) nemcsak a bőr, de a 
zsigerek is bántalmazvák, idült bélhurut, lépdag állandóan, máj daganat gyakran van jelen; 
3) lázas izgatottsággal jár, mit a hugy av meg zaporodá a is bizonyit, penicillum glaucum. 
Minden pikkelyeg alkati bőrlob, mely kezdetétől végig pikkelyhalmazokat hoz létre a bő
r?n. Lényegére nézve van : 1) közön éges =jobban proslá. i, 2) bu}akóros, 3) görvélyes 
p1kkelyeg. 

A proslási pikkelyeg saját ágai : 1) Pettyek alakjában támad s csak fokonkint, 
h~tek alatt fejlődik korong alakuvá; 2) a lobgócok fehér, egymáshoz és a bőrhez tapadó 
P!kkel!ekkel fedvék, melyek leáztathatók, s akkor 3) harago -vörö., kékbe játszó bőrtalaj 
lathato. Kevesbbé lényeges, hogy 4) a pikkelyeg a térden és könyökön kezdődik, s 5) visz
ket. Kórokok : 1) a hideg viz s melegség behatása, beidegzés (Hebra szerint) határozottan 
be ~em bizonyithatók; 2) biztosan kimutatható az öröklés; 3) i;nocsár-geij, váltólázi senyv; 
a _Pikkelyeg oly helyen oha sem észlelhető, a hol váltólázi senyv nem uralg. A legritkább 
~menetele a halál; 15 év alatt c ak egy ily esetet észlelt. Gyógymódja: 1) az ok eltávoli
tasa, menekülés a mocsárgerjes tájról; 2) a kór ellen: a) helyi kezelés, meleg fürdők, boro
gatáso~, lugalok, szappan é kátrány (mely utóbb felszívódván, mintegy belső szerképen 
hat), ~1~an!, ~enőcs, ez azonban roszabb magánál a kórnál; b) belsőleg a baj kezdetén 
hashaJ~ok es _1zzasztók, a baj növekedésénél kinal (leghathatósb ), salycin, de még inkább 
a ~alycilsav; idült alakoknál carbolsav, arsen. Hogy visszaesések ne történjenek, a gyógy
mod tavasz és őszönkint 3 évig is folytatandó. 
. , ~r. ~ o n do n : A pikkelyeg Jeruzsalemben is uralkodik, s nagy mérvben a váltóláz 
is. Ivovizül itt a cysternákban felfogott esővizet használták, mely sok átalagos bacteriu
mot tartalmaz. Váltólázas betegeinek egy része chinint vett, tovább is cysternavizet ivott, 
s nem szabadult meg a váltóláztól, mig azok, kik minden más szerelés nélkül forrásvízzel 
é~hettek, attól megszabadultak. Pikkelyeges betegeit csak ugy sikerülhetett meggyógyita
ma, hogy azo~nak chininkezelés mellett a Libanon hegyét ajánlta lakásul. 

Dr. Bod o g h az értekezésnek felvételét az évkönyvbe ajánlja - elfogadtatik. 
, · . 8. Dr. Kátai Gábor mint előadó felolvassa azon saját javitmányaival bővített tör

v~nyJav~sl~tot a közegészségügy rendezéséről, melynek szerkesztésével megbizta az állandó 
kozponti, biz?ttság, ~lőre bocsátván azon kérelmét, hogy a szakgyülés időnyerés végett 
hall,gatna elobb végig az egész javaslatot, megjegyzéseit az egésznek meghallgatása után 
teven meg. A törvényjavaslatnak nagyobb része felolvastatván, dr. Knöpfler az idő előre
~al~d~ttsága végett, kéri annak folytatását, s az eszmecserét délutánra halasztani, mely 
md1tvany elfogadtatván, elnök délután 3 órára tűzi ki a gyűlést. 

lés vége 1 órakor. 

* * * 
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1. Elnök a főként Kátai Gábor egészségügyi törvényjavaslata tárgyalása végett 
összehívott ülést megnyitván, felhívja Knöpfler Vilmos tr.-t a közvetlenül megelőző szak
ülésben bejelentett beszéde megtartására. 

Knöpfler Vilmos tr. több helyein tetszéssel fogadott beszédében kijelenti, hogy min
den törvényjavaslattól megvárja, hogy az tételeiben átalános színezetű legyen, részletek 
fejtegetésébe ne bocsátkozzék, a változásnak könnyen aláeshető tárgyak nem törvény
cikkely paragrafusaiba, hanem ministeri rendeletekbe valók; kifejti, hogy a hány ministe
í·iumunk: ugyanannyi egészségügyi hivatalos osztályunk van, ez igy nem maradhat, s kö
vetelnünk kell hogy egészségügyi igazgatás tekintetében állíttassék vissza azon igazgatási 
mód, mely 1 s4s előtt, sőt még az azutáni legszorosabb időkben is megvolt, mely szerint 
az országos egészségügyet egyetlenegy, élén szakértő osztályfőnökkel, sőt szakértő osztály
tanácsosokkal bíró, a belügyministernek alárendelt egészségügyi osztály kezelje. A mai 
nap fenálló s a kö~tudomás szerint a _jelenle_gi magya;· ki~-. belü~!minister ~ezei k~zt l?vő 
egészségügyi törvenyjavaslatban tovabbra is feutartas vegett aJanlott orszagos kozegesz
ségügyi tanács pedig eltörlendő. Jó közigazgatási orvos-hivatalnokok nyerése végett az 
államorvosi vizsgálatok eszméje megtestesitendő. Szóló e nézeteit azért kivánta tartalék 
nélkül közölni, hogy jelenlevő orvostársai azt megismerhessék, s másfelől, kik eltérő né
zetben volnának, saját nézeteiket vele mint országos s az orvosi rendből egyetlen képvise
lővel ideje korán tudathassák. 

A Kátai Gábor tr. jelen javaslatát pedig az állandó központi választmány utján a 
magyar kir. belügyministeriumhoz kivánja felteijesztetni oly kéréssel, hogy az egy szak
értőkből összehivott enquete elé, majd annak meg bírálása után az országház asztalá
ra tétessék. 

Kátai. Gábor tr. a tárgyalás alatt levő egészségügyi törvényjavaslat tulajdonosa 
megjegyzi, hogy törvényjavaslatoknál a részletesség is bizonyos. határig ?1eg~ngedhe~ő: 
Javaslata még fel nem olvasott harmadik részéb~n a Kn?pfler Yiln;i.os tr. altal i~azgata~1 
tekintetben nyilvánitott módszer benne foglaltatik. Az allamv1zsgalatok eszmeJe pedig 
csak azért niU:cs benne, mivel azt a győri XVII-ik nagygyűlés szándékosan elejtette. 

Halász Géza tr., Knöpfler Vilmos tr. a jelen nagygyűlés elnökének elmondott néze
teit mind elfogadja, sőt a szakosztály által is elfogadtatni s határozatilag kimondatni 
óhajtja. Ezután . 

Poor Imre tnr. a tárgyalás alatt levő munkálat tovább olvasását ajánlván, Kátai 
Gábor tr. felolvassa törvényjavaslata harmadik, utolsó részét. 

Minek megtörténte után Poor Imre tanár emel szót, s kimondja azon nézetét, mi
szerint ezen törvényjavaslat jobb, mint az, mely a mult XVII-i~ Gy~rben tartott nag:y
gyülés előtt volt, s mely átvizsgálás végett Kátai Gábor tr. ~ezer7e bizat,ott. Jobb, pedig 
azért, mert nem annyira átalános, mint emez volt, melyben maJd mmden le_n~eges tar?yra 
nézve tetszés szerinti eljárással a belügyminister bizatott meg. A belügymm1ster pedig az 
ország központján leginkább csak elméleti férfiakkal ,kiván r~n~elk~z~i, n~ha, még: a~o~k~l 
sem. Egyebekre nézve a Kátai Gábor tu~or javaslatat még ~tvi~sg.ala.s ala vet~t~1 ki;anJa 
azon okból, hogy az abban tisztán törvenycikkely szakas~a1b~ rllok Jobban kulon __ v.~lasz
tassanak az utasítás gyanánt tekinthető előadottaktól, mmt Jelenleg ;ann~k. Ku.lonben 
pedig e javaslat felsőbb helyre juttatására nézv-e osztj~~nöp~er t~d?.r ne~eteit, megJegyez
vén, hogy ha a belügyministeriumnál enquete összehivasa,kieszko~olhet? n~~ volna, ez~n 
javaslat kellő átdolgozás után, mint a ma~ya~ orvoso~ es ,ter~eszetv1zsgalok XVIII-d1k 
nagygyűlésének javaslata egyenesen az orszaghaz aszt~lara_te~e~s~k. . .. , , 

Bosz József tr. a Kátai Gábor javaslatába felvetetm k1vanJa a tengeri kozegeszseg
ügyet is mivelhogy, mint ezt Knöpfler Vilmos tr. is mellesleg érintette, ez :Magyarországot 
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is érdeklő közegészségügyi kérdés; ezenkivül figyelembe vétetni kívánja, e törvényjavaslat 
részéről a keleti marhavészről hozott országos törvényünket is. 

Bodogh Albert tr. elismerzését fejezi ki Kátai Gábor trnak azért, a miért javaslatá
ban a magán orvosna]\ a közönséggel szemben, - a hivatalos orvosnak a hatósággal 
szemben elfoglalt s eddig ki nem tisztázott álláspontját tárgyalás alá vette. Az állam
vizsgák kérdését pedig szükségeseknek, de logice igazolhatóknak sem tartja. Az orvosi rend 
minden tagjának minden kívánalmakkal szemben egyformáknak kell lenniök. Hogy pedig 
egészségügyi hivataloskodás szempontjából is egyformák lehessenek: a tervezett állam
vizsgálat tárgyait orvosi szigorlat tárgyaivá kell tenni. E javaslatot tovább tárgyaltatni a 
Knöpler Vilmos tr. által ajánlott módon kivánja. . 

Kátai Gábor tr. előterjesztett javaslatát nem a központi választmányhoz óhajtaná 
utasittatni, mert véleménye szerint ezen nagy é igy nehezen mozgatható testület e sürgős 
ügyben sok időt veszithet, a mit azután helyi·ehozni nem lehet, han!=lm egy szűkebb körű 
bizottságot kérne javaslata átviz gálásával megbizni, s ezen bizottságba ajánlja Poor Imre 
tnrt, Gerlóczy Gyula trt, Gebhardt Lajos trt, Knöpfler Vilmos tr. országgyűlési képviselőt s 
Kelen József tudort s végül saját közreműködé. ét is felajánlja. 

Még az államvizsga és ezen javaslat hova utasitásának kérdéséhez szólottak - a 
fentebbiektől vagy épen nem vagy alig eltérőleg: Szabó Alajos tr. , Knöpfler Vilmos tr., 
Gerlóczy Gyula tr., Kiss Ferenc tr., a midőn az általánosságban folytatott s nagy érdekelt
séggel kísért mintegy két órán át tartott vitát elnök befejezettnek tekinti, s az eszmecsere 
alatt hallottakat röviden összefoglalva, a szakosztálynak ez országos fontosságú ügyben 
hozott határozatakint kimondja: 

a) a magyar orvosok é természetvizsgálók XVIII. nagygyűlésének orvosi és állam
orvosi szakosztálya a közegé z égügy or zágo vezetését a mostani szétszórt kezelés 
helyett, egy a magyar királyi belügyministerium keretén belől felállítandó külön osztály 
kezébe ö zpontosittatni - ezen osztály vezetését _feltétlenül szakértőre bizatni 
óhajtja. Hogy 

b) ebből kifolyólag a jelenben fennálló or zágos közegészség ügyitanácsot - mint 
olyat továbbra fen nem tartandónak véleményezi. Ezenkivül 

e) a Kátai Gábor tr. törvényjavaslatát alapul elfogadja, s a szakosztály tagjainak 
részletekre vonatkozó s írásban beadandó kiegészitő véleményeivel együtt a Budapesten 
sz~kelő ~özponti választmányhoz utasitja azon megbízással, hogy az állandó központi választ
ma.ny e J~vasla~ot - az eddigi javaslatok s bírálatok figyelembe vételével - átdolgozván 
-. ~zt ~mt a Jelen na?ygyülés közegészségügyi törvényjavaslatát a magyar kir. belügy
~m~tei:iumhoz oly keréssel terjessze fel, hogy ez - a létező többi közegészségügyi 
torv~nyJav,aslattal együtt kellő időben egy szakértőkből összehivott enquete tárgyalása alá 
bocsattassek; - azon esetben pedig, ha az enquete öszvehivása kieszközölhető nem volna: 
a XVIII. nagygyűlés közegészségügyi törvényjavaslata szakértő országgyűlési képvise
l~nek , átadatván, rövid uton tárgyalás végett, a jelen magyar országgyűlés asztalára 
tetesse~. 

2. C. A. Polichronie tr. brassói orvos Tusnádról és a Büdösről francia nyelven tart 
előadást, melyet a szakosztály bevégződésekor szivélyesen megéljenezett. 

. 3. Perl József tr. kolozsvári fogorvos egy gépet mutat be, melyet dr. Morison n~w
york1 t~-. s~e:k;sztett s a fogak szuvas részeinek, vagy a fogakra rakódott borkőhalmazok
nak eltavohtasara, s arany tömeszek csiszolására használnak. A szakosztály ez eszköz 
alkalmazása módjáról tartott előadást érdekeltséggel hallgatta. 
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Több tárgy előadói az idő előha.Jadottsága miatt eltávozván - az ülés d. u. 6 óra
kor véget ért. 

Tusnád, 18 7 5. septem ber 1-én. 
J egyzették : 

Dr. Zelizy Dániel. Dr. Szabó Vazul. 
Dr. K elen József. elnök. 

c) J egyzők önyve 

az orrosi szakosztály 1875. septernber 3-án K ézdi- Vásárhelyen tartott szakgyülésének. 

Elnök: Dr. Genersich Antal. Jegyzők: Dr. Zelizy Dániel, Dr. Kelen József. 
Jelen vannak: Dr. Barbas József, dr. Batizfalvy Samu, dr. Blau Adolf, dr. Bocz 

József, dr. Farkas László, dr. Fuchs József, dr. Gombos Lajos, dr. Gyöngyössi Samu, 
dr. Halász Géza, dr. Hauser Henrik, dr. Hámory Lajos, dr. Jármay Gyula, dr. Jelenfy 
Zoltán, dr. Kátai Gábor, dr. Knöpfler Vilmos, dr. Klein Eberhard, dr. Kurtz Gusztáv, 
dr. Kresz Géza, dr. Nagy Károly, dr. Orbán Antal, dr. Otrobán Nándor, dr. Perl József, 
dr. Poor Imre, dr. Szabó Vazul, dr. Szűts Emil, dr. Sinkovits Ignác, dr. Stern János, 
dr. Seyfried Ernő, dr. Szilágyi Károly, Székács Béla, dr. Varga Géza. 

1. Elnök 91/ 2 órakor megnyitván az ülést, dr. Kelen József jegyző felolvassa a 
szakosztály september l-én Tusnádon délelőtt tartott gyűlésének jegyzőkönyvét, mely, 
Poor tr. azon megjegyzésével, hogy pikkelyeg című felolvasásában a "láz" lázas izgatos
sággal helyettesitendő, hitelesittetett. 

Az ugyanazon nap délutáni óráiban tartott szakgyülése jegyzőkönyve az idő rövid
sége végett egész teijedeb;;nében el nem készülhetvén, azon határozat, melyet dr. Kátai 
közegészségi törvényjavaslata felett a szakgyülés megállapitott, dr. Zelizy Antal jegyző 
által felolvastatván, az dr. Halász azon megjegyzésével, miszerint határozottan ki
mondotta a szakgyülés a közegészségügynek egy ministeriumban , elegendő szakértő, 
felelős közegekből külön osztálylyá alakitandó összpontositását, mi által a közegészségi tanács 
szüksége elesik, - tehát ezen kimondott elv a jegyzőkönyvbe felvétessék, megerősíttetett. 

2. Elnöklő dr. Szabó Vazul az alapszabályok értelmében leköszönvén s e hely 
betöltésénél a kolozsvári egyetem tanárainak figyelembe vételét hangsulyozván, - lemon
dása elfogadtatott s elnökül dr. Genersich Antal megválasztatott. 

Az ujon váfasztott elnök nem lévén még jelen, megjelenéséig volt elnök dr. Szabó 
Vazul helyettesíti őt. 

3. A tusnádi fürdök megvizsgálására kiküldött bizottság beadja jelentését, mely 
/ alatt mellékelve van. 

Elrrök kérdi, minő javallatoknak felel meg a tusnádi fürdő~ 
Dr. Kátai: Szabatos javallatokat ily rövid idő alatt megállapítani nem lehet. 
Dr. Varga az első számu forrás mint a jelentés szerint leghatalmasabb gyógy-

tényező gondozását a fürdő birtokosoknak kiváló figyelmébe ajánltatni óhajtja. 
Dr. Kátai: A vizsgálat jegyzőkönyve meg fog küldetni a fürdőbirtokosságnál. 
A felolvasás tartama alatt elnök megérkezvén helyét elfoglalja. 
4. Dr. J elenfy Zoltán a gégének különösen tömegesebb összenövéseinél csalds erélyes 

eljárással tartván eredményt kivivhatónak, gégetükrészeti kezelést, mely az erély itt szük
ségelt fokát kifejteni nem engedi, egyedül nem tartja megfelelő eljárásnak, s azért ajánlja 
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az összenövések megszüntetésére gégemetszési nyílás segélyével alólról felfelé törekedni. 
Párhuzamot vonva a két eljárás között, meggyőződését következőkben formulázza; 

a) ha a gégemetszési nyilás már jelen van, kezeltessék haladéktalanul az összenövés 
e nyíláson át a gégetükrészet ellenőrzése mellett ; 

b) ha az összenövés némileg tömegesnek bizonyult, még tűrhető gégelégzés mellett 
is gégemetszés s ezen át vezetett kezelés ajánlandó; 

e) ha a légzés még teljesen szabad is, azonban az összenövés folytán létrejött 
rekedtség vagy hangtalanság a betegnek nagy hátrányokat okoz, ugyanazon eljárás indokolt 
és ajánlandó. Az össznövés ismét létrejöttének megakadályozását saját találmányú, a gége
csapon megerősített műszer segélyével ajánlja. Schrötter tágitási eljárásának lényegét 
nem a tágitásban, hanem a lefelé szorított hegtömegek elszoritásában látván, az általa 
elért eredményeket igénybe veszi ajánlat~nak támogatására, hozzá csatolva egy esetet saját 
gyakorlatából, melynél az egyik hangszálag kötszövetének burjanzás; 3; 4 hüvelyk maO'as
.ságban gége teljes elzárására vezetett, az ajánlott kezelés segítségével azonban háro~ hó 
alatt fényes, bár az ideig még nem teljes eredményre vezetett. 

Kresz az igen érdekes és tanulságos értekezésnek felvételét az évkönyvbe ajánlja -
elfogad tatik. 
. 5. Dr. ?trob~n ~á~do: i.~ült s eddig minden szereléssel dacoló betegeket mutat be, 

kik a szakgyüles tanacsabol VarJak enyhülésöket. 
Egy nő a három osztatu idegzsábájában évek óta szenved sem gőzfürdők sem 

villanyozás, sem morphin bőralatti befecskendések eredményre nem ;ezettek. ' 
A szakgyülés az ideg át-, illetőleg egy darabjának kimetszését ajánlja. 

, Dr. Otro~án, által bemutatott más két idült szembeteg az idő rövidsége végett -
11 orakor kezdodven, a nagygyűlés a szakgyülés által meg nem vizsgáltathatott minda
mellett a szakgyülésnek nehány önként ajánlkozó tagja által a kért orvosi t~nácsban 
részesittetett. 

6. Elnök több tárgyat jelent be, melyeknek tárgyalását s illetőleg felolvas
tatását kéri. 

, Az idö elő~·ehaladottsága miatt egy esetleg még tartandó szakgyülés teendői közé 
v~tetne~ f~l, s h~ i\y szakgyül~~ meg nem tartathatnék ezen vándorgyűlés folyama alatt, a 
kozponti b1zottsag itélete alapJan az évkönyvbe felveendők. 

7. Dr. Knöpfler felhija a szakgyülés tagjait Kézdi-Vásárhely hatósága és lelkes 
lakossá9a, által a nag:ygyülés tisztel~tére rendezett termény- és iparmükiállitás meg
szemlélesere. Elfogadtatik. - Gyülés vege 11 órakor. 

Kézdi-Vásárhely, 1875. september 3-án. Dr. Kelen József, 
Dr. Genersich Antal, 

mint szakülő elnök. 

d) Jegy z ö k ön y v 

szakjegyző. 

Dr. Zelizy Dániel, 
sz. oszt. jegyző. 

a magyar orvosok és természetvizsgálók XVIIL nagygyülése orvosi és államorvosi szakosztályának 
Kovásznán 1875. évi september 3-án tartott 5-ik üléséről. 

. Jele~ voltak: Genersich Antal tnr. elnök, Kelen József tr., Zelizy Dániel tr. jegyzők, 
B~tiz~alvy Samuel mt.nr., Barbás J. tr., Blau Adolf tr., Bódogh Albert tr., Bük Géza, Farkas 
Laszlo tr., ~ekete LaJOS tr., Fuchs József tr., Gajzágó László tr., Gyöngyössi Sámuel tr., 
Huser Henrik tr., Halász Géza tr., Jármay Gyula tr., Kiss Ferenc tr., Kopp Gyula tr., 
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Nagy Károly tr., Orbay Antal tr., Szabó Vazul tr., ' Székács Béla, Szőllősy Máté tr., Stern 
János tr., Tóthfalusy Gyula tr., Varga Géza tr., s számos vendég. 

Ülés kezdete este 7 órakor. 
1. Elnök az ülést megnyitván, az ugyanazon nap délelőttjén Kézdi-Vásárhelytt tar

tott ülés jegyzőkönyvét Kelen József tr. felolvassa, mely Halász Géza tr. kevés szóbeli 
módosítása után helyben hagyatik s hitelesittetik. 

2. Elnök egy a jelen nagygyüléshez intézett levelet olvas fel, melyben Dubay Miklós 
tr., az egészségügyi kamarák életbeléptetése tárgyában írott s nyomtatásban mellékelt 
törvényjavaslatát a nagygyűlés, illetőleg az orvosi s államorvosi szakosztály által tárgyalás 
alá vétetni kéri. E javaslat idő hiányában a szakosztály hátralevő kevés perceiben nem 
tárgyaltathatván, elnök indítványára tárgyalás végett a központi bizottsághoz utasittatik. 

3. Stern János tr., orvosa kolozsvári Carolina-kórházból értekezést olvas a bujakó
ros roncsoló fekélyekről. Történelmi, ide vonatkoz_ó feljegyzések után két általa észlelt eset 
kórtörténetét közli, s a gyógyeljárását u. m. kikanalazást s többrendbeli külső szerekkel 
kezelést előadja. A gyógykezelés kérdéséhez Fuchs József tr. és Kopp Gyula tr. szólanak, 
előbbi külsőleg a jodoformot, utóbbi az átalános kezelés határozott elsőségét és a helybeli 
kezelés igen csekély jelentőségét vitatván, Protojoduretum Hydrargyri-t vagy higany bedör
zsölési gyógymódot ajánl. Ezen értekezésnek az évkönyvbe felvétele fránt Blau Adolf tr. 
ajánlólag, Barbás J. tr. nem ajánlólag nyilatkozván, szerző értekezését ezen kérdés további 
fejtegetése elöl visszavonja. Ezután 

4. Stadler Károly tr. '/. levele olvastatik, melyben a lelencügy országos kérdésében 
lépéseket tenni indítványozza, s a szakosztálytól e tárgyú emlékirat szerkesztését s a belügy
ministeriumhoz nyujtását kérelmezi. Varga Géza tr. e kérdés tárgyalását addig elhalasz
tandónak véleményezi, mig országos egészségügyi törvényünk nem lesz, mely indítvány 
elfogadta tik. 

5. Olvastatik Lovrics Gyula tr. értekezése "A görög egyesültek és nem egyesül
teknél divó böjtről." Ezen értekezés előadván, hogy az említett felekezeteknél évenkint 
kétszáz olykor többb böjti nap is fordul elő, meggyözöleg fejtegeti, hogy a böjtölő a böjtö
lés fár;sztó, kimerítő voltát pálinkaivással akarván ellensulyozni, egészségét, munkaerejét 
rongálja, csökkenti, betegülési feltételeit pedig szaporítja, moralis tekintetben sülyed. 
Ezután statistikai adatokat közöl a nevezett felekezeteknek más felekezeteknél nagyobb 
halálozási s közép élettartamot jelző számviszonyairól. Végül pedig kimondja azon véle
ményét, hogy ezen felekezeti bajon segíteni legilletékesebbnek véli az illető papi kart. 

Ezen nagy figyelemmel hallgatott s helyesléssel fogadott értekezéshez Kiss Ferenc 
tr. hason irányú tapasztalatai közül adatokat hoz fel, s a Lovrits Gyula értekezését nem
csak a jelen gyűlés évkönyvébe beigtattatni, hanem valami uton az állam tudomására 
juttatni kívánja. 

Az évkönyvbe felvétel elfogadtatik, sőt a Kiss Ferenc tr. megjegy~ései is oda 
felvétetni határoztatnak; a további teendőkre nézve pedig Kelen József tr. az illető feleke
zetek papi karához emlékirat küldését inditványozzá; Otrobán Nándor pedig ez ügyet a 
középponti választmányhoz kéri utasittatni azon megbizá~sal, hogy ez a ~árg!ra vonatko~ó 
emlékiratát a ministerium utján egyenesen a synodushoz Juttassa; Barbas Jozsef tr. pedi~ 
csak a ministeriumhoz kíván felterje3ztést tenni, s e tárgyban a nagy gyűlést tov,ább1 
lépésektől visszatartani ~karja. Ezen _inditvány~k felett s~avazás törtém~~n, Ba~·b~s J ~zsef 
tr. inditványa elfogadtatik, mely szermt a Lovnts Gyula ertekezése alaPJan a mm1stenum
hoz emlékirat teijesztendö. 

6. Elnök a kovásznai s vajnafalvi fürdök megvizsgálására s a felől véleménes jelen
téstételre bizottság kiküldését indítványozza, mely elfogadtatván, e bizottságba Kátai 
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Gábor tr. elnöklete alatt Batizfalvy Sámuel mtm., Antal és Barisz helybeli orvosok, Bódogh 
Albert tr., Fuchs József tr., Szombathelyi Gusztáv tr. megválasztatnak s véleményes jelen
téstétellel megbizatnak. 

7. Több értekező nem jelentkezvén, a szakosztály ez idei működése befejeztetett, s 8 1/2 
órakor az ülés véget ért. 

Tusnád, 1875. september 3-án. Jegyzette : 

Dr. Zelizy Dániel. 

M&yen tisztelt szakgyülés ! 

Bizván a m. t. szakgyülés bölcse égében, tudván azt, hogy a sok, nagyfontosságu 
ügyek elintézésére aránytalanul rövid idő felett rendelkezik csak: a lehető legrövidebb 
indokolás kiséretében vagyok bátor következő inditványomat előterjeszteni, remélvén, 
hogy ez által egy égető kérdés mielőbbi kedvező megoldásához közelebb esünk. 

Inditvány: 

"Tekintetbe véve azon tagadhatlan s fölötte elszomo1itó tényt, mely szerint Magyar
országban eddigelé az ugynevezett "törvénytelen" magzatok szánandó sorsának javitására 
csak igen kevés figyelem fordíttatott; 

tekintve, hogy a statistikai hideg szám kérlelhetlen tanusága szerint a házasságon 
kivül szülöttek aránylag igen nagy számban szerepelnek a halottkémi jegyzőkönyvekben; 

tekintve, hogy az egyes, kisebb községek nem ritkán anyagi áldozatokkal túlter
helvék, midőn az ismeretlen szülőktől származott "törvénytelen" eltartását, illetve fölne
veltetését szűk ég-parancsolta módon maguknak kell szorgalmazniok; 

tekintve azon sajnos körülményt, mely szerint ujabb időben a bécsi lelencház ma
gyar származásu szegény szülő gyermekét többé be nem fogadja; 

tekintve végre a humanitás azon magasztos elvét, mely tehetetlen, s magára hagyat
va elveszni kénytelen embertárs megmentését tűzi ki szent célul: azt indítványozom, 

miszerint e mélyen tisztelt szakgyülés egy a "magyar orvosok és természetvizsgálók 
XVII. nagygyűlése" kebeléből a magas kormányhoz felterjesztendő, s a rég megindult or
szágos lelencházi ügy mi.előbbi sikeres elintézését, illetve egy lelencház életbeléptetését 
sürgető memorandum szerkesztésére egy 3 t~gu bizottságot küldene ki, mely munkálatát 
annak idején a központi bizottság utján juttatná az illető országos forumhoz. 

Ki is egyébiránt maradtam a 
mélyen tisztelt szakgyülés alázatos szolgája 

Stadler Károly. 

2. Ásvány-, föld- és vegytani szakosztály jegyzőkönyvei. 

a) J e g y z ő k ö n y v 

a magyar orvosok és terméswtvizsgálók XVIIL nagygyülésének 1875. augusztus 31-én Sepsi-Szt.
Györgyön tartott gyiilése, ásvány-, föld- és vegytani szakosztálya végzéseiről. 

Dr. Nendtvich Károly, mint a szakgyülésnek vezetője egyhangulag elnökül, Rozs
nyay Mátyás és Bernáth József jegyzőül választatott. 

1. Rozsnyay Mátyás a sulfocarbonsavas és xanthogensavas kaliról értekezett, me
lyek mint a phylloxera vastatrix, szőllőtetü kiirtására ajánlott szerek jöttek javaslatba. 
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Értekezésében kimutatta, hogy a sulfocarbonsavas kali részint nehezen készíthető volta, 
részint tarthatlansága, de leginkább azon körülmény miatt, hogy a belőle szénsavas vízzel 
érintkezés folytán támadt sulfocarbon-alcohol sulfuris az élősdi állatokat elöli ugyan, -
de mivel a sulfocarbon mellett sulfohydrogent is termel, ez mint ilyen a növényéletre 
igen káros befolyással van, s e szerént a mennyit használ az elbomlás folytán támadt sul
focarbon a phylloxera vastatrix ellen, ugyanannyit árt magának a szőllőtönek a sulfohydro
gén által. - E helyett azonban ajánlja hasonló célra a, xanthogensavas kalit, melyből az 
elbomlás folytán egyedül sulfocarbon támad, s ez egyedül a phylloxera ellen van hatással a 
nélkül, hogy a növényt károsítaná. A xanthogensavas kalit jegecekben be is mutatta, és 
mindkét szer készítését elő is adta. Ezen értekezés egész terjedelmében az évkönyvbe fel
vétetni elhatároztatott. 

2. Molnár Károly a torjai büdösbarlangról szólott, mely tájéknak geographiai ·és 
geologiai állapotáról kis képet adott, és az Annató képződését a különféle vélemények sze
rint közlé. Végre felkéri a szakülést, hogy a helyszínén megvizsgálja ezen tavat, ha valjon 
az Dolina-e vagy Kráter ~ 

Ezen értekezés egész terjedelmében az évkönyvbe felvétetni határoztatott. 

b) J e g y z ő könyv 

a magyar orvosok és terniészetvizsgálók XVIII. nagygyülése alkalmával, az 187 5. évi szeptember 
1-én a tusnádi fürdőben tartott ásvány-, föld- és vegytani szakosztályának üléséről. 

Elnök: Dr. Nendtvich Károly. Jegyző : Rozsnyai Mátyás. 
Az elnök ur felhívja a gyűlést, hogy a nagyválasztmányba a maga részéről küldöt

teket jelöljön ki, e. célra az elnökön és a választott két jegyzőn kívül Tamássy Károly, 
Mayer Rezső és Wissinger Károlyt kérte föl. 

1. Wissinger Károly ur értekezett J. Goldschmidt által Zürichben készitett Aneroid
barometerről, melyet bemutatott, mint a viszonyos és általános magassági mérések megej
tésére igen alkalmas eszközt ; megjegyezvén, hogy sietve tett mérései szerint az előpataki 
sétatért 607 mt~, a tusnádi Kleinféle vendéglőt pedig 757 méternek találta az adriai 
tenger szine fölött. 

Ezen jeles értekezés köszönettel fogadtatván, előadó ur fölkéretett a műszer tudo
mányos leírására, és ezen leírásnak értekezésével kapcsolatban az évkönyv számára áten
gedésére. 

Inditványoztatott továbbá, hogy Magyarország fürdőinek geologiai, balneologiai vi
szonyainak könnyebb áttekintése végett célszerű lenne egy fürdöi muzeum alakitása, hol 
a fürdő és vidékének kőzetei, ásványai, valamint állat- és növényvilága kiállittatnának, s 
melyet minden átutazó tudománybarát gyarapithatna. 

c) A magyar orvosok és termés.zetvizsgálók Előpatakon tartott gyülése alkalmával rendezett kiállí
tás bíráló bizottmányának természetrajzi osztályát illető jegyzőkönyve. 

A természetrajzi osztálynak bíráló bizottmánya a kiállitást általában igen érdekes
nek találta, a mennyiben számos tárgyak voltak kiállitva, melyek a környékről, főleg 
ásvány- és földtani tekintetben hű képet adtak. 

Az albizottmány főleg következő kiállitókat véli kiemelendőknek : 
1-ször. Az orsz~gos erdélyi muzeumot, mely részint Előpatak vidékére vonatkozó 
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~őzetek és kövületek igen érdekes gyűjteményét állitotta ki 1 nemcsak , 
.Je,1e~egi .álláspontjána~ teljesen megfelel, hanem az egész ~id: yeolo ·ai alka t!uzoman~ 
kepet adJa. Kiemelendonek hiszi továbbá az albizottmány Herb" f F gi a s n~k hu 

t
zéekubm füét, a ki ezen gyűjtemény rendezésével meg volt bizva é~c fel:~::z~:~ ~:t~lyi n:u

en megfelelt. ' Jes mer-

, 2-szor. A.z erdővidéki bányatársulatot, mely a Bároth vidék' l "fi d l' b 
net, es az erre vonatkozó földtani viszonyainak térképét és kőzeteite·n e o or u o arnasze-

3-szor. Hausmann állattani gyűjteményét 1 B ' · ', , 
rakat és másféle ~isebb, áll;=ttok~t ma?~b:in foglait:~r~e rasso videken előforduló mada-

4,-sze~. ~zam~s asvanyv1zek kialhtá át, mely az előpataki vidék l "fi ·d 1 · 
mos forras vizeit a bizottmány szeme elé állitotta en e o oi u o szá-

Kelt Elő patakon, 18 7 5. augusztus 31-én. . 
Dr. Nendtvich Károly, 

az albizottmány elnöke. 

Hantken Miksa, 
bizottmányi tag. 

3. Ál_lat-, növény- és természettani egyesült szakosztály jegyzökönyve. 
1875

· augusztus 3l-én Bepsi-Szt.-Györgyön a református középtanodában tartott üléséről. 
Dr. Jedlik Ányos mint szako t'l t" „ 1 , . , 

tásra, ezek egyhangulag öt' választ· 'k sz a ~v~~e .. o, 1e szo~itvan .. a j.elenlevők,et elnökválasz-
Elnök az ülést me n . ~a ~~g e no, ul , erre es a tobbi tartando szakülésre is. 

tett előadás . A f o·· 1 dd lg ptott~a~ kill)elentven, felkéri dr. Abt Antalt az általa beielen-
.,, e eJessegie emekme k .. l "t• , " 

szerű bo u ssollal" megtartására g oze i o me g hataroz~sa e g y-
Előadó az eszközök és módsz~. 1 · , t' k"" . „ 

nyeit u m a földd 1 · , . ~ eirasa u an, ozh az elopataki méréseinek eredmé-
i = 62o 6; 21';. e eJesseg vizszmtes componensét H=2, 1123, .és az inclinatiot 

Ezután dr. E n t z Géza t i tt 1 • d , . , 
vizek véglényeiről ot ar 0

, eo~ ast:,„a tordai es szamosfa l vi s ó s-
szakosztálynak bemutatta.(Pr ozoa), es az altala eszlelt alakok érdekes és csinos rajzait a 

A szakosztály mind a két l" d , k " , , 
M. t, t k e oa as myomatasat egyhangulag elhatározza m an a ago egy része lt, tt , p , , . 

t us tanár tartott egy felolva , t . ~ avozo ' meg a 11 Karoly marosvásárhelyi reformá-
b e n ",mely az osztál részér~as .: " .. m ete?rok he l J:zetéről naprendszerü..nk
közelebbről már közzr volt tévle kko~zonettetl' vet:t~tt, de ~ivel a „K e 1 e t" cimü napi lapban . 

, rnyoma asa foloslegesse vált. 

4
· Gazdasági állatgyógyászati s . mfilpari szakosztály jegyzökönyvei. 

a) Jegyzők ö nyv *) 

a magyar orvosok és természetvizsgál 'k 'll d , k .. . , 0 
, a .a~ o ~zponti valasztmánya, gazdasági szakosztályának 

187 5. aprilis 28-an tartott üléséről. 

S b
, E11:1ök : K~rizmics László. J elen voltak : dr. E t F 

za o A.laJos, Morocz István. n z erenc, dr. Gerlóczy Gyula, dr . 

*) Melléklete az áll. kp. választmány ez idei jelentésének. 

51 -

A.z állandó központi választmány 1875. jan. 10-én tartott üléséből kapott megbí
záshoz képest : 

I. A.z ausztráliai búzával teendő országos kísérletek abbanhagyása végett a kor
mányhoz intéztetni szándékolt felírásra nézve a szakosztály véleménye az, hogy az austrá
liai búzával teendő kisérletek tárgyában a kormányhoz felirni nem tartja sem időszerűnek, 
sem szükségesnek, azon egyszerű oknál fogva, mivel az 1873-ik év óta országszerte szer
zett és ismert tapasztalatok folytán az ausztráliai búzát illetőlPg mind a kormánynak, 
mind a gazdaközönségnek álláspontja túl van már haladva. 

Az ausztráliai buzá val való kisérl ettételre ugyanis, az 18 7 3-ban, s ezt megelőzött 
2 évben a búzát országos csapásként pusztitó rozsda okainak és óvszereinek felderítése 
céljából megindult mozgalom adott ösztönt és alkalmat; s nem szenvedvén kétség~t, hogy 
a rozsda fellépése a helyi viszonyokkal s egyes esetek szerint felmerülő körülményekkel 
összefüggésben áll, mert tapasztalati tény az, hogy a zárt, lapos, ködjárta, vizenyős, víz
állásos helyeken, a nagyon sűrű vagy dőlt gabonában leginkább fejlődik a rozsda; tény az. 
is, hogy az erőteljesb növényt kevésbé támadja meg, mig a gyengébb nagyobb fogékony
sággal bir a rozsdát képző gomba- spórák elfogadására; mindezeknél fogva indokolt volt 
a kormány azon intézkedése, hogy kísérletek tétessenek az ausztráliai búzával, tekintve 
különösen annak csaknem nádszerü szalmájában hatalmas növé::iét, s azon állitólagos jó. 
tulajdonságát, hogy nem döl meg egyhamar, nem fagy ki egykönnyen, sőt rozsda által 
sem szenved. 

S ez érdemben egyrészről a kormány teljesité feladatát az által, hogy a mult évben 
kisérlettétel végett az ország különböző vidékeire nagyobb mennyiségű ausztráliai búzát 
osztatott ki, a jelen évre azonban már megszüntette ebbeli intézkedését; másrészről pedig 
a kisérletek folytán nyert eredményekből a gazdaközönség is meggyőződött arról, hogy 
az ausztráliai búza sem rozsda-mentes, e kérdésre tehát a tapasztalás a multból és a jelen
ben azt felelvén, hogy a rozsdának minden gabona alá van vetve, csakhogy nem egyenlO. 
mértékben, sőt e baj az egyes válfajokat sem lepi meg egyenlő mérvben; a netán kisebh 
mérvű faj b e 1 i fog ék o ny s ág szempontjából a rozsda iránt, a növénytermesztésnél 
különben sokszor igen célszerűen indokolt mag v á 1 t o z tatá s kedveért az ausztráliai 
búzát átalában a sok tekintetben jeles magyar búza helyett, ajánlani nem lehet. 

Midőn ennélfogva a szakosztály az ausztráliai búzával való kisérlettételek abban-· 
hagyása vagy folytatása érdekében a felszólalást többé sem időszerűnek, sem szükségesnek 
nem tartja; másrészről kívánatosnak véli, miszerint a magyar orvosok és természetvizsgá
lók köréből is hangsúlyozva figyelmeztessék a gazdaközönség arra, hogy a rozsda ellen, a. 
mennyiben az az élődi gombáknak · más - eddig még ki sem jelölt - növényekről való· 
átszármazásával fejlődik ki a gabnaféléken, s elteijedésök az időjárás befolyásával függ· 
össze, gyakorlatilag sikeresen alig lehet közvetlenül valamit tenni, akár a gombák átszár
mazása, akár az időjárás befolyása ellen; a gazda részéről azonban a baj enyhitésére, sőt 
elháritására, az okszerűség keretében, történhetnek némi óvszabályok, ilyen lehetne ne
vezetesen: 

a) A vetőmag gondos megválogatása és tisztitása, hogy a gazda minél erőteljesebb 
növényeket termelhessen. 

b) Körülmények szerint a vetőmag változtatása, miután a magcsere előnye tények 
által igazolt tapasztaláson alapul. 

c) A talaj gondos művelése és különösen a gyomoktól tisztán tartása. 
d) A tulságos, folytonos gabona,termelés helyett, okszerű berendezés helyes vetés

forgással és aránylagos állattenyésztéssel; mert tagadhatlan, hogy a tulhajtott egyféle 
növénytermelés, az ily növény irányában.a talaj kimerülését, és a legjelesebb növényfaj-

7;.· 
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nak is elcsenevészését vonhatja maga után; a tapasztalás azt bizonyitván, hogy mennél 
ritkábban kerül ugyanazon növényfaj ugyanazon talajra, annál jobban tenyészik, annál erő
teljesebb lesz, s az idő viszontagságainak s mindennemű betegségeknek is jobban ellentáll. 

e) Ide sorozható még a sorművelés és a vizenyős földek kiszáritása. Mind oly té
nyezők, melyek a rozsda-betegség pusztitását korlátozhatják. 

II. Azon inditványra nézve, hogy a mezei gazdaság felvirágzására hazánkban nagy 
befolyást gyakorolható kereskedelmi növények termesztésének gyorsabb elterjedése és 
kellő ismertetése céljából a kormány fel lenne kérendő, miszerint intézkedni méltóztatnék, 
hogy a gazdasági vándor-tanárok és néptanitók a földmívelő nép előtt népszerű előadást 
tartsanak: a szakosztály oda nyilatkozik, hogy ezen inditványt gyakorlatilag legcélszerűb
ben ugy véli érvényesithetőnek, ha a kereskedelmi növények, különösen a festő buzér, s 
egyéb festő, olaj-, fonál- és gyógynövények termesztésére, a kormány által, a különben 
fizetni kellő adónak két vagy háromszorosan megfelelő ösztöndíjak tüzetnének ki, oly 
egyes jelesebb gazdák számára, a kik ily növények termesztésére vállalkozni hajlandók, s 
ez érdemben a gazdasági egyesületek utján lehetne, mind az egyes növények termesztésére 
alkalmas helyek kijelölését, mind pedig egyes vállalkozó gazdák felhivását eszközölni. 

III. A mi a bábolnai ménes fentartása iránt a kormányhoz intéztetni szándékolt 
kérvényt illeti : erre nézve a szakosztály minden további lépést fölöslegesnek tart, miután 
e ménes ügyében az intézkedés már országgyűlési határozat által megtörtént. Végül 

IV. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesülethez országos gazdasági congressus tar
tása iránt intézendő megkeresést illetőleg : a szakosztály ugy van értesülve, hogy az Or
szágos Gazdasági Egyesület legközelebb március 31-én tartott közgyűlésen az Egyesület 
igazg. választmányát utasitotta, hogy a gazdasági vándorgyűlések tárgyában tanácskozzék, 
s tegyen intézkedéseket az iránt, hogy ezen vándorgyűlések nálunk is mielőbb életbe
léptettethessenek. 

Budapesten, 1 7 5. április 2 5-én. 
J egyzette : Morócz István. 

· b) J e g y z ő k ö n y v 

fölvétetett a magyar orvosok és természettudósok XVIIL nagygyülésének gazdasági, mi~ipari és 
állatgyógyászati szakosztályának 1875. évi aug. 31-én Sepsi-Szt.-Györgyben tartott ülésében. 

Dr. Szabó Alajos megnyitván az ülést, fölkéri a szép számban megjelent tagtársakat 
ez ülés tartamára elnököt választani, mire dr. Szabó Alajos egyhangulag elnöknek megvá
lasztatván, a jegyzőkönyvek vitelére dr. Rodiczky Jenő és Viola Károly fölkérettek. 

Elnöklő mindenekelőtt a központi választmány gazdasági szakosztályának folyó évi 
april hó 28-án kelt, s az Előpatakon aug. 30-án tartott közülésből, e szakosztályhoz átszár
maztatott jegyzőkönyvét terjesztette elő, mely fölolvastatván, s pontonkint megvitatván 
határoztatott. 

I. A XVII., Győrött tartott nagygyűlés alkalmával történt ama indítványra vonat
ko~óla.g, hogy a kormány az austráliai buzával teendő országos kisérletek abbanhagyására 
fehrat~lag ~egkéressék. A szakosztály magáévá teszi a központi választmány abbeli nézetét, 
hogy ~l! .föhrás többé sem időszerű, sem szüksége~ nem lenne, miután a gazdaközönség, az 
a?st:ah,a1. buza tulajdonságai körül eléggé tájékozva van, s így ama kérdés fölöt~ napirendre 
term ken a k9zülést ; a mi pedig a rozsdabetegségnek lehetőleg való megszoritására után a 
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központi választmánytól javasolt leginkább culturmiveleteket illeti, azoknak minél tágabb 
körben ismertetését ajánlatosnak véli. 

TI. Azon inditványra nézve, hogy a kereskedelmi növények minél gyorsabb terjesz
tése céljából a kormány fölkérendő lenne, e miveleti növényeket vándor- és néptanitók által 
a köznépnél népszerű előadásokkal ismertetni. 

A szakosztály e véleménvt" a központi választmánynak abbeli inditványával : e célt 
"a különben fizetni kellő adónak· két vagy háromszorosan megfelelő ösztöndíjak kitűzésével", 
megközeliteni törekedni, megegyeztetni ohajtja, a maga részéről javaslatát a következőkbe 
foglalva össze : 

1. A kereskedelmi növények körüli szakértelmet, - a mennyiben ilyenek még nem 
léteznének, - egyes speciális növényekről szóló, népies nyelven irt füzetekkel előmozditani. 

2. Hivatolt termelési ágak fölkarolásáva1 járó fáradalom némi díjazása és a kocká
zat enyhitése céljából a javasolt ösztöndíjazást pártolja. 

3. Fölkérni ajánlja a kormányt, hogy gazdasági szakintézeteinknél a h~vatolt növé
nyekkel beható és összehasonlitó kisérleteket eszközöltessen, melyek eredmenye a nagy 
közönséggel esetről esetre kimeritőleg ismertessék. 

4. A vándortanitói intézményt erélyesen fölkarolni ajánlja, de oly m?don, hogy 
vándortanitók mindig csak egyes szakokból, és oly helyeken tart~anak oktat~st, h?l ~z 
illető termelési ág már némi fölkarolásban részesül. Az oktatás pedig nem annyira eloada
sokban, mint gyakorlati, a termelési ág jövedelmező voltát előmozditó okmutatásokra ter-
jesztessék ki. , 

5. A felsőbb népiskolák és a népiskolák mellett fönálló kertek arra hasznaltassanak, 
hogy ott az illető miveleti növények csak kellő módon bemutattassanak, de nem, hogy ezek 
kisérleti telepekül szolgáljanak. , 

Ili A bábolnai ménes föntartása tárgyában indítványozott kérvényre vonatkozolag 
a központi választmánynak minden további lépést fölöslegesnek nyilvánitó enunciatiója 
helyeslőleg tudomásul vétetik. , . , , , , , , . . 

IV. Az országos gazdasági congressus eszmeJet a szakosztaly magaeva teve, ohaJtJa, 
·vajha ezt az országos gazdasági egyesület mielőbb realizálná. . 

Ezek után Székely Gergely ur, az elnök ur fölhívására ismertette Háromsz~k ~ely1 
gazdasági viszonyait, mely érdekes előadásért elnök a szakosztály nevében az eloadonak 
meleg köszönetet nyilvánit. , , , „ , „ . , 

Végül a nagy választmányban a szakoszta~y m~ga ,res~er~l ~oth Lormc .~s Székely 
urakat választotta meg, kik is a jegyzőkö~yv h~t~les1t~s~re 1~. f?l~ere~nek. ~~n,ok a t~~?k 
kívánságára a jövő ülést Tusnádon szept. 1-jere deli 10 orara tuz1 k1, imre az ulest bezarJa. 

Kelt Sepsi-Szt.-Györgyön, 18 7 5. évi aug. 31-kén. 
Dr. Szabó Alajos, 

elnök. 
Tóth Lőrinc, 
Székely Gergely. 

Jegyzette: 

Dr. Rodiczky Jenő. 

c) J e g y z ő k ö n y v 

a gazdászati, állatgyógyászati és műipari szakosztálynak Tusnádon 1875. évi s.eeptember 1-én 
tartott üléséről. 

Jelen voltak: Dr. Nagy József, Székely Gerge}y, Tóth Lőrinc, ,dr. Sza?ó ~lajo~, dr. 
Rodiczky Jenő, Viola Kálmán, Kis Andor, Thuróczy Agost,Emperty Jozsef, Karman Jozsef, 
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S~écsy ,Gyula, Szalay Alajo , Élte.s Elek, Mind zenty Péter Fi ch . , . 
Paly Janos, Bogdá~ Istv~~' Kov~c. Józ ef é Bizony Tamás urak~I Gyula, Bezeredy LaJos, 

A szakosztály elnoke a kituzött időben é helyen me · t · 
felkéri dr. Rodiczky Jenő urat a megelőző zakülé ·e .;?Y1 a~ a szakosztály ülését, s 
mielőtt a szakosztály más tárg~ra térne át az hitele ithgeytz.? lonyvenek felolvasására, hogy 
ff T ' ' 0 egyen - melymegt" t' ' i;rnny ~mas azon megjegyzé t te z~ hogy ~ékely Gergelynek E d 'l .. „ „ or enve~, 
Haromszek helyi gazda ági vi zonyaira vonatkozó érdeke 'b 1: , rt eky, kulonosen pedig 
zők" b tl , d zo el er e ezése vagy a J·e onyv e, vagy ese eg at olgozva az évkönyvbe felvétetnék , · · gy-
helyesléssel fogadtatott, s jegyzőkönyvi kivonat által felké .' h t i;riely utobb1 aJánlat köz
előadását néhány hét leforgása alatt irásba foglalva a é k~m a ~ro~tatott! hogy szóbeli 

Ut' k" tk , , z v onyv szamara adJa be 
~na ove ezett nehany érdekes é zrevétel illetőle 't tk , , · 

nek megeloző napon tartott értekezé ének főbb pont/a föl "tt g VI a toza. Szekely Gergely„ 
1 A t 't' k · 1• . " o , neveze e en · · ago i asna m1e obb1 kere ztülvjtele tárg áb 1 · 

tály nem véli szükségesnek a kormányt fels , 1. t . .Y t, an, me JJ;1é~ azonban a szakosz-
leg is kérvényeztetett _ különben i ~~ 1 am;bmm ~n I?ár .nehanyszor nagygyülési-

2 A ' az ma1 maga an veve igy 1 közoh 't k, 
. z égaljra nagy befolyá al biró e d. . , . aJ epez. 

dók, illetőleg a kopár terek befá itandók 'l : opusztita: ok ~~ént lennének meggátlan
tések, s több effélék által. ' pe daul a mezei rendon törvény javitása s faülte-

3. Szintugy vita tárgyát képezé a ki é • 
tatása. nagy zeszfozé eknek aránytalan megadóz„ 

Következett a 2-ik pontra vonatk 'l d R d' 
erdők befolyá~áról az .égalji viszonyokra n~:e~g r. 0 iczky Jenő szóbeli értekezése az 

E befeJezett vitatkozások után h l l "l 1 miszerint kéretnék fel Székely Ger el u/eh 0 eg e fog.adt,a~ott dr. zabó Alajos inditványa, 
nép közt használatba levő gazd , g_ Y k-' „kogy Kézdi-V asarhelyen mutatná be az ottani 

Vég"l t t d' ~agi esz ozo et s berendezéseket. 
, u a ar an o nagy vala ztmányi ülésbe ln „ k 2 . " , 

Szekely Gergely urakon lrivül mé K'. , J' az. e o ' Jegyzo, s Toth Lőrinc és 
Székely Gergely ur meg ne~ 'el g é arman ozse~, Bizony Tamá é Jekelfalusi Andor, 
során?ik kiegészitésére választait ~n se esetére pe~g Urá?yi Imre ur kéretett fel a tagok 
roztatott megtartandÓnak mely \,meg, :. lé a /egkozelebb1 zakülést pedig Brassóban hatá-

Kelt, mint fent. ' u an az u s el egykor szétoszlott. 

Dr. Szabó Alajos, 
szakosztályi elnök. Viola Kálmán, 

szakosztályi jegyzö. 

d) J e g y z ö k ö n y v 

fölvétetett a magyar orvosok és természetvizs álók X „ , , , , • 

helyen, 1875. évi september hó B-á t t t 'fJ V~~L. ~agygyulese alkalmabol I(ezdi-Vásár-
n ar 0 t eg~ete:nes kiállitas megbirálására kiküldött bizottsága 

reszeről. 

. , A b~zottság mindenekelőtt tel. es eli . , . . . , . , 
mmtan ez erdekes képét n u'tot J , smere,st feJez k1 a kialhtas kezdeményezőinek, 
nemkülönben Kézdi-Vásári!el J 1 t~ a ,_H~romszeken tartott háziállatok kitűnő voltának 
ipartermékekkel Romániába lénka i:;_s~tagl~nkak emelke~ő iparáról, mely e várost képesitÍ 

A '11 tt, Vl e I ereskedést uzm . 
z a a arlaton bemutatott h' · 111 t „ „ • • , · 

István gyönyörű igás ökrei . N J ,azi~ a 0~ . kozul d1cseretre érdemesittettek ; T ó t h 
tehenei; Csiszár Pál fek~te b~;r t ~zse svaJ?1 e~edetü, Nagy Lajos berni keresztezésű 
Nagy István fecskehasu Tö .1„~yBe'l~~e, ~her bivalyborjával. Krinsky Károly fekete, 
nagy, fehér mangolicái. ' r 0 a m ' a g Y Ferenc (szappanos) és Nagy Lajos 

# 
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A bemutatott kenyértermények közül kevesen váltak ki, de nem hagyhatjuk fölem
litlenül a kézdi-vásárhelyi műmalom tulajdonosa M o 1 n ár J.-től kiállitott lisztmutatvá
nyokat, mely kiállitmány a biráló bizottság teljes elismerését vívta ki. 

Gyi.1mölcs szintén kevés kiválóbb minőségű volt kiállitva. Legnagyobb elismerésre 
Mol n ár Sándor borizü almái találtak; a gyümölcsizlelésnél G á b o r József ur, az érdió
szegi vincellér-képző-iskola igazgatója, azon ajánlatot tette: az itteni gyümölcstenyésztőket 
ojtógalyakkal ingyen ellátni, miért is az illetőnek előzetesen is az ügy nevében hálás kö
szönet nyilvánittatik. 

Az őstermelésről a műiparra való átmenetképen mindenekelőtt a timárok készit
ményei vonták magukra a bizottság figyelmét. E téren, kivált a kecskebőröket kikészitő 
kordoványosok tűntek ki. Első helyen M o 1 n ár Dániel kordoványos és Simon Mihály 
szép kecskebőreit, Szabó János fickó bőreit kell kiemelnünk, noha a többi kiállitók is 
általában igen szép készítményeket mutattak be. 

Kézdi-Vásárhely élénk kivitelt űz Romániába csizmákkal. Ezek igen nagy változat
ban és oly módon voltak kiállitva, mint a romániai piacokon árultatnak. Különös elisme
rés illeti : K ö 1 önt e László, Sás k u Antal, Lázár János , K o v ács János , Szil á
gyi Sámuel készitményeit, melyek a jó varrás, csinos forma és aránylagos olcsó ár 
tekintetében egyaránt kitűntek. 

Egy különleges ipara a székelységnek a degeles bőrneműk készitése is, ezek közül 
Lak a t o s István degeles csizmái tűntek ki. 

A kiviteli áruk közt az asztalosok munkái is szerepelnek, melyek közül némelyek 
különös csin által kitűntek, igy C z i m b a 1 mos Ferencnek a kászonyi havasokból került, 
kőrisfából készült berakott almá1iuma; Pa n c z él Istvánnak Romániába rendelt fiókos ágyai 
és szekrényei; Rácz András kihuzó asztala és 4 fiókos diófa szekrénye; P 1 esek Antal 
butorai. 

A szűcsáruk közül kitűnt Nagy Jánosnak különféle bőrökből, nagy fáradsággal 
összeállitott szobaszőnyege, továbbá Kovács Gergely készitményei, melyekért az illetők
nek teljes elismerés nyilvánittatott. 

Igen jeles és aránylag olcsó készitményeket állítottak ki a nyergesek, Szel e Már-. j,., . # 

ton lószerszámj a, Keres z te s f3egeles hámj ai, M ág o r i Bálint szijgyártó készitményei ~ ~ 
különösen jeleseknek találtattak.v 

Egyéb iparágak közül kiemelendők az űstkészitők kiállitmányai is, melyek közül 
Szűcs Dávidné pálinkafőző fü;tjei, ennek kapcsában Vertán Endre likörjei kiemelendő
nek vélelmeztettek, továbbá Tur ó c z y József rézöntő készítményei, végül Du mm e 1 
Nándor kézi szivattyúi. 

A lakatos munkák közül Sz ab ó Samu és K o v á-c s Dániel lakatos készitményeit, 
teljes elismerés illeti. 

Elismerés nyilvánitatott K aj m e 1 Ágoston fésűsnek fésükért; Szőc s Imre és 
Di a k Józsefnének, Mágocs Sámuelnek székely kalácsokért; Benk e Dániel sütőnek 
süteményekért; Jancsó Lipótnak 2 5 fontból készült jól kisült kifliért. 

A fazekas áruk közül T h u r ó c z i András, S z i g e ti Dénes és M e ny- h é r t Mózses
nek készitményei egyaránt kitűntek. 

E kiállításon ismét tapasztalta a bizottmány, mennyi ügyesség és lelemény sajátja 
a székelynek. Kovács Ferenc, egy 1 6 éves fiu apró csizmákat állitott ki, melyek. bármely 
mester remekének beválnának; Bene Berci viaszból igen ügyesen készitett virágokat. 

Volt kiállitva két naturalista festőnek Nagy Lajos 27 éves embernek festése, 
Nagy Lázár rajzolatjai. Fájdalmasan tapasztalta a bizottság, hogy a teremtő erő és nemes 



- 56 -

törekvés kellő oktatás és irányadás nélkül nem egy fattyu hajtást_, oly monstruositásokat 
nevel, mint Kovács András gépész vetögépe. 

Sürgős kívánalomnak tartja ennek következtében az 9ktatásnak a székelyek közt 
minél kiterjedtebb mérvben való terjesztését, és tekintettel Háromszéknek Romania iránt 
való kiveteli kereskedési viszonyára: kivált az ipariskoláknak szaporítását sürgős követel
ménynek vallja. Azon kérelemmel járul tehát a közgyülés elé, hogy ez az ipariskoláknak 
hazánk erdélyi részeiben való alapítása, illetőleg szaporítására erkölcsi sulya által, s a 
közvéleménynek az irányban való utalása, eshetőleg pedig a kormányhoz való fölírás 
által hasson. 

Kelt Kézdi-Vásárhelyen 18 7 5. september 3-án. 

Dr. Szabó ÁletJ'os, 
mint elnök. 

Dr. Gerlóczy Gyula, 
mint bíráló bizottsági tag. 

Jegyzette: 
Dr. Rocliczky Jenő. 

5. Társadalmi s régészeti szakosztály jegyzőkönyvei. 

a) Jegyzőkönyv 

felvétetett Szepsi-Szent-Györgyön, aug. 31. 1875. a magyar orvosok és természetvizsgálók XVIIL 
nagygyülése alkalmá'Val a társaclalmi és avval egyesített régészeti. szakosztálynak iUésében szép szárn

mal megjelent hallgató közönség jelenlétében. 

1. Dr . .Arányi Lajos megnyitván az ülést, s felolvastatván a régészeti és társadalmi 
szakosztályokba bejegyzett 124 tagnak névsorát, felkérte a jelenvoltakat, hogy kebelökből 
elnököt és titkárt válaszszanak, minek következtében Hunfalvy Pál elnökül és Lehoczky 
Tivadar és dr. Dobránszky Péter titkárokul megválasztatván, ezek a működéshez azonnal 
hozzá kezdettek. 

2. Elnök felhivására a régészeti és társadalmi tárgyak iránti érkezletre · jelenkeztek 
Lehoczky Tivadar, dr. Arányi Lajos, Ebenhöch Ferencz és dr. Dobránszky Péter. 

3 .. Lehoczky Tivadar szóval értekezvén a Bereg megye területén ujabban felfedezett 
őskori fühalmokról s előadását ott lelt régi kő- és obsidian-tárgyak előmutatásával is kisér
vén: előadása éljenzéssel fogadtatott s a kézirat további intézkedés végett átvétetett. 

4. Dr. Arányi Lajos értekezett az ős classikai világból vett jelenetekről, s ezzel 
kapcsolatban a visegrádi és vajdahunyadi várakról s azok helyreállításáról. 

· A köszönettel fogadott értekezés oly lelkesedést eredményezett, hogy Ebenhöch Ferenc 
ur kinyilatkoztatván, miszerint a vajdahunyadi vár helyreállitását ő is szívből óhajtja s azon 
elvnél fogva, hogy non verbis, sed exemplo - kész a költségek némi fedezéséhez azonnal 
hozzájárulni, s e végből, midőn most 1 frtot letesz, kötelezi magát jövőben tiz éven át 
hasonló adománynyal járulni; e példát többen követni óhajtván, hasonló adományt letettek, 
s magokat az e végre megnyitott ívre feljegyezték; egyszersmind elhatároztatott, hogy 
a vajdahunyadi vár helyreállításához szükséges költségek gyüjté
seül, egy külön tiz évig tartandó egylet alapittassék, melynek kezdeteül a most 
begyűlt. pénz szolgáljon, s mely további intézkedés végett az elnök urnak átadatott. A most 
begyűlt összeg 30 frtot bankjegyekben és egy 1 frankos aranynál többet tesz; sőt akadt 
egy lelkes ügybarát Papp Miklós ur, a ki azonnal 200 forintot adományozott; felkéretett 
egyuttal dr. Arányi Lajos ur, hogy a megkezdett ügy élére állván, a vaj da hunyadi 
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vár helyreállítására szolgáló alap további gyarapodását mozdítsa elő, s a 
további lépéseket e tekintetben tegye meg. . , . 1 „ fű " 

5. Dr. Dobránszky Péter értekezni kezdett a hazai tarsadalm1 s ~zza ,os~ze. ggo 
társadalmi gazdászati viszonyainkról "A magyar égalj és a magyar gaz~alk1.d00?,as „ ~rm:n· 

Az értekezés köszönettel fogadtatott, azonban értekező előadásat roviclsege 

miatt. be nem fejezhette. 
. Ezzel a jegyzőkönyv mai napra nézve berekesztetett s aláíratott. 

rr. .f'. l p 'l Lehoczky Tivaclar, .uun1a vy a, 
jegyző. 

elnök. 

Adakozasok a hunyadi var helyreallitasi költségeire. 

Ebenhöch Ferenc 1 frt, Nagy István 1 arany (5 frank) Brasso_vá,nyi József 1 frt, 
Var a La'os 1 frt, Bogdán István 1 frt Szent-György, Beke M1haly 1, fr,t, Beke 
Kl, ~ 1 fjt Buzás Pál 1 frt Hegyi Mihály 1 frt Debrecen, Lechner -Laszlo 1 fr~, 
Iv:~~ Ede } frt, Dr. Csősz Imr~ 1 frt, Járei Sándorné Nags:váradról, Vas Jenőné ,Ber;~;ö~ 
Ujfaluból Kis Mihály unitárius esperes 1 frt, Barna Zsigmond 1 frt Bu~~~:st, L . 
A t 1 1 frt dr Hunf~lvy Pál 1 frt Sárréthy Lajos Berettyó-Ujfalu 1 frt, a oc~y ~JOS 
Gn "~ből 2' frt tiz évre évenkint, Lengyel Sándor Győrből 2 frt tíz évre ev~nk1~t, 

. D~~~s Ferenc Budapestről 1 frt, Rözer Miklós öt évre e}őre 5, frt, dr. Dobra~szfrf 
Péter 1 frt, Kiss Ignác Budapest, ~egyeház 1 frt,, Nagy Pal, Knez Temes megye , 
Jablonszky Sándor, Gyöngyös 1 frt. Osszesen 34 frt es egy 5 frankos aran:. 

b) Jegyzőkönyv 

Tuvar Ede, 
titkár . 

l 't tett Tusnádon 1875 september 1-én a magyar orvosok és természetvizsgálók XVIII. n.agy
fe ~r :e alkalrnával d társ~almi és azzal egyesitett régészeti szakosztályok másoclik, folytatólagos 
gyu e ülésében. 

Elnök: Hunfalvy Pál, jegyző : dr. Dobrán,szky P~ter. 
Jelen voltak tekintélyes számmal tagok es vendegek. . . . , 
I Hunfalv Pál elnök megnyitván az ülést, jegyz~ által felolv.astat~.a „h1teles~tes 

végett a. Szepsi-SI-Györgyön tartott ülésről felvett jegyzokönyvet, a Jegyzokonyv hite-

lesittetett. 
II. Elnök felhívására értekeznek: . „ 
E b e n h ö ch kanonok "A győrvidéki kőkors~ak1 1 e~eteID;,ol" ; . 
F ü 1 ö p E 1 e k felsö-fehérmegyei Mihályfalvan talalt kokorbeh régiségi tárgyakat 

mutat be · · , " . „ 
I ~ á no s i Ede értekezett "Magyarország címere egy moldva ermen c1mu 

tárgyrólD; A . , . L aJ· o s a régészet köréből vett tárgyakról, mely alkalommal Hunfalvy 
r. r a ny 1 . t, k t t tt 

Pál az ékirásra vonatkozó, köztetszésben rész~sült feJte~e ~.se e ~ . dt t tt é több izben 
Valamennyi értekezés elismerésben reszesült, ko~zonettel oga a o s 

élénk és tanulságos eszmecserére adott alkalmat. , , 
III. Dr. Arányi Lajos kéri az osztályt, hogy delutan ülést tartana a végből, hogy a 

8 
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szepsi-sz.-györgyi ülés alkalmával felkorolt vajdahunyadi egylet eszméjének bővebb kifej
tésére és az egylet alapitá ára nézve behatóbb tanácskozás folytathassék. 

E felszólalás folytán elhatároztatott, hogy délután 5 órakor, az érintett célból, ülés 
tartassék. 

Ezzel a tanácskozás véget érvén, elnök bezárja az ülést. 

Kelt Tusnádon, 1875. eptember l-én. 

Hunfalvy Pál, 
elnök. 

c) Jegyzőkönyv 

Dr. Dobránszky Péter, 
jegyző. 

felvétetett Tusnádon, 1875. september 1-én a magyar orvosok és természetvitsgálók XVIII. nagy
g,l/ülése alkalmával, a társadalmi és azzal egyesített régészeti szakosztály folytatólagos, harmadik 

ülésében. 

Hunfalvy Pál a jelen ülé Te az elnöki ti ztet dr. Arányi Lajo ra ruházván, elnökölt: 
dr. Arányi, a jegyzői tollat vezette: dr.Do br á ns z ky Péter. 

Jelen voltak tagoké vendégek számosan. 
Elnök megnyitván az ülést, élénk érdeklődés mellett fejtegette eszméit és óhajait a 

vajdahunyadi vár eredeti styljében való helyreállítására nézve. 
Meggyőző hangon tárta a közön ég elé azon mive1ődési, gazdasági és humanitarius 

szempontokat, melyeknél fogva egyik legszebb műemlékünknek stylszerü restaurálása 
valóságos nemzeti kötelesség. A magyar országgyűlés méltányolta is ezen nagy horderejű 
szempontokat, midőn a vajdahunyadi vár helyTeállitására tekintélyes összeget szavazott 
meg; azonban az ország jelenlegi nehéz pénzügyi helyzetében az országgyűlés nem 
engedélyezé továbbra is a költségeket, és habár a vár restaurálására még legalább 1/2 
millió forint lenne szükséges, most még csak 60,000 frt áll rendelkezésre e célra. 

Más forrásokhoz kell tehát folyamodni, hogy a drága műemlék mentve, helyreállitva 
és mintegy nemzeti muzeummá legyen emelve. A társadalomhoz fordul előadó és attól 
várja, kéri, a mire az országgyűlés jelenleg pénzt nem adhat. Indítványozza, hogy kérjünk 
fel emelkedett keblű és áldozatkész hazafiakat az ügy vezetésére; nevezetesen Haynald 
Lajos Ő Nagyméltóságát, kinek fenkölt lelkétől és áldozni kész hazafiságától már is annyi 
szépet és jót kapott az ország ama mivelődési és humanitarius intézményekben, melyek 
alapításában a lelkes főpap ernyedetlen. 

Hívjuk fel az egylet céljainak támogatására a magas kormányt és az országgyűlést. 
Szerezzünk barátokat és adakozókat. Nevezetesen a hivatalnokok, honvédtisztek és köz
szolgálatok után nyugalomra vágyó emberektől kérjünk támogatást, a kik egy, Vajdahunyadon 
alapítható telepen egykoron nyugalmat és csendéletet találhatnának. 

Előadó eként buzditá a fellelkesült közönséget, midőn az ülésbe belép Knöpfler Ő 
Nagysága, elfoglalja az elnöki széket, és meghallott eszmecsere után erélyes hangon, 
buzdító lelkesedéssel szólalt fel az ügy mellett, és indítványára az ülés egyhangulag elha
tározá, hogy a szakosztály következő javaslata terjesztessék a brassói nagy zárülés elé: 

A vajdahunyadi vár stylszerü helyTeállitására szükséges költségek társadalmi uton 
is eszközlendö beszerzése végett, alapittassék egy vajdahunyadi egylet. 

Kéressék fel Haynald Lajos kalocsai érsek Ő Nagyméltósága, hogy Knöpfler Ő Nagy
ságával álljon ai egylet élére és érintkezésben a kezdeményezővel dr. Arányi Lajossal, az 
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egylet alapszabályait állapitan~k ~e~, és min~en l~~etö módon hatnának 
egylet célját minél teljesebben es 1?mel ~amarab~ eler~.e~se. , . 

Ezzel az ülés tárgya ki leven mentv,e, elnok az ulest bezarJa. 

oda, hogy az 

Kelt Tusnádon, 1875. september 1-en. 

Hunfalvy Pál, 
elnök. 

Dr. Dobránszky Péter, 
jegyző . 

d) Jegyzőkönyv 

' t · 'lók XVIII. nagygyülésének tár-
felvétetett Kézdi- Vásárhelyen a magyar orvosok, és ~ermes;e ~i~s?a 

sadalmi és régeszeti osztalyidesen. 

Elnök: Hunfalvy Pál, jegyző: dr. Dobráns~ky Péter. 
J 1 lt k nagy számmal tagok és vendegek. , . . 

' e ~~kvo ~ 't , ülést Szék e 1 y Iván kézdi-vásárhelyi reform. lelkesz ige.n 
Elno megny1 van az ' lt ·' k ' · 1 ' ek viszonyai 

érdekes és tanulságos ismertetést ad,ott Kéz~i-V~sá:hely mu ~ana es Je enen -
ról mely ismeTtetés köztetszésben reszesült es ~oszon~ttel f~.gadta~o~t. "l' t 

' Ezzel a nagy gyűlés tartásának ideje ,elerkezven1 elnok bezarJa az u es · 
Kézdi-Vásárhelv, 1875. september 3-an. 

Hunfalvy Pál, 
Dr. Dobránszky Péter, 

jegyző. 
elnök. 

VII. 

k és ter·mészetvizsgálók 1875. september 3-án délelőtti 10
1
/

2 

A magyar orvoso · ·· é , dik. k„zülésének 
órakor Kézdi-Vásárhelyt tartott f~lytat.?I~gos nagygyfil se maso o 

- J egyzokonyve. 

· · "k. Berecz Antal Otrobán Nándor, Orbán Balázs. 
Elnök „Knöp~er V~~os' Jeg~z~lé~t rövid beszéddel megnyitván, Székely Iván kézdi-
1 .. Elnok K~opfl.er 1 mos, a gh „ beszédben üdvözölte a nagygyülés elnökségét 

vásárhelyi r_efd lel~es~ ~~~~et·~~ á:~:h:l;~akossága nevében, s köszönetét fejezte ki, hogy 
és ~nnak.mm en ~gJ~l ,e; t~'k Ezen szé beszéd hatalmasan megéljeneztetett. . 
e varost2 isT~fá~~~:~:z ~~t:l ;el~lvassa az ~löpataki nagyg7ülé~ jeg:y:zőkoik·.nyvét. Ezen Jegy-

. . , bb , étel nélkül elfogadtatvan, hiteles1ttet . 
zőkönvv mmden lenyegese eszr~v t' . a'la'sa'ra kiküldött bizottság alelnöke, sőt 

" 3 Eln"k · 1 f hogy a penz ar megvizsg , , k 
: . o Je e? i, tásokkal levén elfoglalva, csak a brassai zargyülesen fogna. 

több tagJa is tudomanyos .kuta , . kellene azért szükségesnek tartja helyettes1-
megjelenni, midőn már a Jel~n~est 1{1~-~enn~nztár vizsgáló bizottsághoz elnökül helyettesíti 

• tésüket. A gyűlés ezt helyeseKv,en,. eG~bo .: PS bó Alaiost és Nagy Istvánt és dr. Gerlóczy 
dr. Arányi L~jost, tagokul: ata1 a or , za · <i 

Gyulát. t tT h Kézdi-Vásárhely nemcsak lekötelező szívesség 
4. Elnök örömmel cons a a Ja, „ ~gy h e i en jeles gazdászati és ipar-kiálli-

és vendégszeretettel ~?gadta a ,nag~gyu~st, t'~ne~le~fésf teend. Mire a gazdászati szak
tást ;en?ezet~,. mely~ol a gazd~szt~1 ;.:,a ~sz a ?ze~ bár rögtönzött, de sok tekintetben igen 
osz';aly JegyzoJe Rodiczky .Je!1o e„~~ J ' ~g~ékozik tüzetesebb jelentését tenni, mindazon
érdekes tárlatról a b~assai zar?yu es~n sza~ , st ne jelezzen. Igy örvendetes jelenségként 
által még sem teheti, ho~yl~~r mos egye :,~ alakszépségre, a sertések hizékonyságra 
fölemlíti azt, hogy a teJe o es szarvasmar 8* 
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nézve a külföldi műfajokkal is kiállják a versen t · az i ·' · , 
tartalmaz, melylyel kiviteli kereskedést űznek ·ye~ 'lt I'~kia~lii~s sok ol:y jeles darabot . 
székely leleményességet, mely keresi a tökélete 'ed, Yt a a tn h e ~sm~rhetm e cikkeknél a 
nyerhetne, üdvös eredményei ki nem maradn, k .es ' ,s ~e y. a ,ello szakszerű fejlesztést 
égesnek. Ezen jelentést a gyülés zajo élJ' enz:~~„' ttzedrt ip~11.Slkolak felállitását látja szűk-

5 K" tk tt D oz u omasu vette 
, · ove ~eze ux Adolf értekezése A v i 1 á h ·. , " 
erdekkel hallgatott értekezést a "lés . " , . g m e c a n 1 s m u s r o 1. A nagy 
zétételét határozatilag kimondotr[.'1 zaJO an megelJenezte ' s az évkönyvekben való köz-

6. Elnök fölhívja a szakosztályok elő d' 't · 1 t, · · • 
felmerült indítványok beterjesztésére hog a ~i ~ Jle :t e eik, ill~t?leg a szakosztályokban 
következtében ' Y azo e e a nagygyule határozha son, minek 

, , a) az orvosok szakosztályának jegyző· e dr Zeliz D, . „ . 
es allamorvosi szakosztály inditványozza: ~ · Y amel eloadJa, hogy az orvosi 

1. hogy a közegészségügy országos vezetése a ' elen 't , , 
belügyministerium keretén belül felállitandó s f' lt ,'tl J "l ~e .~or~ kezeles helyett egy' a 
kezébe öszpontosittassék, s a j elenlegi or;zág~ ~ „ enu , sz~ ~ro~bol a!akult külön osztály 
meg nem felelő - eltöröltessék. ozegeszsegugy1 tanac - mint célnak 

2. Kátai Gábor ujonnan benyu'tott k" , , „ . „ , 

tály t~1:gyalási alapul elfogadván, az aJ buda ~:!fe~~~eg;gyi„ torve~yj~vaslat~t a szakosz
megb1zassal utasittassék ho e t „ . , . P n ° . kozponti valasztmanyhoz azon 
vánult bírálatok kellő figyel!~be v~~;1~nyt;t~lrot, ~z eddig megjelent javaslatok és nyil
te1j esssze fel a nm. belügyministerium~e a 0 g~:~~n, e nagygyűlés törvényjavaslataként 
behívandó enquete által átnézetvén orsz~z az~~, . ~~s.sel, ~ogy az.t, egy sza~értőkből egy
esetben pedig ha ez kieszközölhet'• glgyu esi argyalas alapJaul szolgalhasson. Azon 
. 

1 
' o nem enne a szakosztály e k" ' , „ · t" , 

Javas ata szakértő országgyu··1ési képviselő 'lt l't 't 'k 1 , ozegeszsegugy1 orveny-„ , a a e esse e a haz asztalára. 
A nagygyules az orvosi szakosztály e · d't , , . 

elfogadván, azt magáévá tette s annak fo ~81\~n ,~ vhan.yat m;mden. ellenmondás nélkül 
b' A , d, . ". ' . , gana os1 asa atarozatilag lumondotta. 
'/ gaz aszati, mmpan es állatgyógyás at· k t 'l . előadja, hogy a központi választmán . d't ~ 1, sza .osz ~ y Jegyzője Rodiczky Jenő 

buzával való kisérletek abbanhagy/sá~~o~~~· e1 ;e~nya~ i:ii~zermt a ~agygyülé~ az austráliai 
ellenben a szakosztály magáévá tette k" J t' b~ ori:ianyt, szukségfelettmek tartja; 
zására vonatkozó .javaslatát s annak m~ ,f~~on b~ ~~o~tsagna~ a .rozsdabetegség korláto-

A kereskedelmi növén . n~ ag~., , or ~n valo te1Jesztését ajánlja. 
helyett, az egyes specialis nö~:!y!::~;lszte~e cel~abol szoba ~ozott vándortanitói előadások 
való szétosztását a'ánl'a Az „ „ „ nel?s~e:u, ny:lve~ irott füzeteknek a nép között 
<lőnek véli oly intélkeiés.ek té~:~:~:d~:k rk1tuzeset pa_rtolJ~, v,alamint a kormányt fölkéren
kel összehasonlitó kísérletek tét : ;3 a gazdasag; tamntezeteknél a hivatolt növények
hozassék. essene ' s az eredmeny a gazdaközönségnek tudomására 

A vándortanítók intézményét mele en , ·t r , 
az ily vándortanítók gyakorlati előadásokaf le fn~, ~6a ~ szakosz~a!~' u~y azonban' hogy • 
ama vi?éke~ már némi felkarolásban részesül. ~ég~e ao /e1:i~~el~s1. a:r~}ktakrts~n~k, n;ely 
azon velemenyben van hog r azok 

1 
. „ . n pis o a ertJeire nezve 

bemutatására szolgálja~ak. 3 1em annyira a muveleti növények termelése, mint inkább 

A nagygyűlés a szakosztálv m· d · dit , zattá. emeli. J m ezen m vanyait magáévá tevén, határo-

. e) A föld- és vegytani sz~kosztály ·e z"' R · , , 
mditványát terjeszti elő mely sze . t 'h .tJ gd~ ol~e ozsnym Matyas a szakosztály azon 

b l 1 
. . . ' rm o aJ an o enne hogy a tus ád' f" d • 1 . . , 

a neo ogia1 viszonyainak könnyebb , tt k' té 'l', ' , n i ur o geo ogia1 es a e m se ce Jabol, egy fürdői muzeum állittatnék ' 
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hol e. fürdő és vidékének kőzetei, ásványai, valamint állat- és növényvilága felmutatható 
lenne, mit az ott átutazó tudománybarátok aztán folyton gyarapithatnának. A nagygyűlés 
a szakosztály ezen inditványát magáévá tevén, annak foganatositására a fürdőbirtokossá-
got felhivandónak határozta. 

Ezzel kapcsolatosan Nendtvich szakosztályelnök felszólalására a nagygyűlés ma-
gáévá tette Kátai Gábor azon kiszélesítő inditványát is, mely szerint ily muzeumok állítá
sára ne csak Tusnád, hanem minden oly fürdők vagy városok buzdittassanak, hol az orvosok 
és természetvizsgálók nagy és szaküléseiket ezután tartani fogják. Ezt a gyülés határozatilag 
kimondván, az állandó központi választmányt ily értelmű fölhívás készitésével megbízza. 

Elfogadtatott Irinyi János ezzel egybefüggő azon inditványa is, hogy a vándor
gyűlések alkalmával érintett vidékek geologiai és természettulajdonait az illető szakosztá
lyok igyekezzenek kikutattatni, s azok leirását az évkönyvekben közzétenni, mely indít
ványt a nagygyűlés egyhangulag elfogadván, annak ezutáni foganatosítását határozatilag 

cl) A régészeti és társadalmi szakosztály működéséről, annak elnöke Hunfalvy Pál kimondotta. 

tett rövid szóbeli jelentést, kiemelte, hogy ha mindenütt oly jeles lelkészek lennének, mint 
kézdi-vásárhelyi lelkész Székely Iván ur (hosszas éljenzés), ki a szakosztály előtt a város 
multját, kö7.épületeinek eredetét, történetét oly behatóan és szakavatottan ismertette, akkor 
a szakosztály működése eredményes és üdvös lehetne, mig legtöbb helyt ily vezetők hiányá
ban a szakosztály minden tájékozás nélkül van hagyva; - fölemlíti továbbá Arányi Lajos 
fontos indítványát, ki a vajda-hunyadi vár t eljes kiépítését társadalmi uton kívánja létesí
teni olyformán, hogy társulat alakuljon, melynek tagjai 10 éVTe kötelezzék magukat, éven
kinti 1--1 frt befizetésére, megemliti, hogy a szakülés folyama alatt mindjárt 40 frt évi 
járulék aláíratott, s egy lelkes hazafi (közbekiáltás : Papp Miklós) 200 frtot ajánlott e 
célra. A nagygyűlés Arányi inditványát elvben elfogadván, a vajdahunyadi várat restau
raló társulat megalakítása körüli érdemleges tárgyalást és határozathozatalt a brassai zár-

nagygyűlésre hagyj a fenn. 7. Elnök jelenti , hogy a már megalakult nagygyűlési választmány a gyűlések és 
szakosztályi tárgyalások folytonossága miatt mind ez ideig egybe nem gyűlhetett, most 
azonban fölkéri annak tagjait, hogy holnap Zajzonba egybegyűlni szíveskedjenek, hogy 
megállapodásaik és elhatározásaik a brassai zárnagygyülés elébe te1jeszthetők legyenek. 
Végre az, azon délutáni menetrendre vonatkozólag adott elő némi utasitásokat, melyeket a 

nagygyűlés tudomásul vett. Több tárgya a nagygyűlésnek nem levén, elnök azt bezárta, s a nagygyűlés a derék 

kézdi-vásárhelyiek éljenzése közt szétoszlott. 
Kelt Kézdi-Vásárhelytt, 1875. sept. 3-án. 

Dr. Knöpfier, 
elnök . 

VIII. 

J egyezte : 
Orbán Balázs,, 

nagygyülési titkár. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XVlli. nagygyülése nagyválaszt
mányának Zajzon fürdön 1876. september 4-én délutáni 2-4: órakor tartott 

gyülésének jegyzőkönyve. 

Jelen voltak: Knöpfler Vilmos, Nendtvich Károly, Szabó Alajos, Hunfalvy Pál, 
Jedlik Ányos, Bódogh Albert, Fehér Ipoly, Rosnyai Mátyás, Nagy Istv,án, T?th Lőrinc, 
Urányi Imre, Arányi Lajos, Kátai Gábor, Poor Imre, Dux Adolf, Halasz Geza, Barbás 
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József, dr. Zelizy, Rimeli, Rodiczky Jenő, Bizony Tamás, Fekete Lajos, Mayer Rezső, Szabó 
Vazul, dr. Kelen József, dr. Tóthfalusi, Tamási Károly, Kármán József, Bernáth József, 
dr. Béldi, Vis inger, Orbán Antal, dr. Genersich, dr. Borbát, Fekete, Ebenhöch Ferenc, Orbán 
Balázs, Otrobán Nándor. 

A nagyválasztmány elnökül egyhangulag dr. Knöpfler Vilmost, jegyzőül Orbán 
Balázst megválasztván, magát megalakultnak nyilvánitá. 

Legelőbb is a jövő nagygyűlés hol tartá~ának kérdé e kerülvén napirendre, elnök 
a t. tagokat nyilatkozatra hivta fel. Urányi Imre t. tag ur szülő városát, Már maros 
S zi ge t-et ajánlotta, mint a mely város már régóta óhajtja a magyar orvosokat és ter
mészetvizsgálókat falai közt ti ztelhetni, mint a mely város már többszörös meghivásokban 
adott e meleg óhajának kifejezést, s ez évben csak azért nem ujitotta meg e meghivást, 
mert az oda menetelre nézve a nagygyűlések már határozatilag nyilatkoztak és határozott 
igéreteket tettek. Felemlité, hogy most már a közlekedési viszonyok is változtak oly 
kedvezően, miszerint vasuttal lehet egé z odáig utazni, s hogy a város a szenvedett égési 
károkat kiépülvén, képes a magyar orvosokat és term.észetvizsgálókat, ha nem is fényesen, 
de illőleg fogadni és elhelyezni. Előre is bizto itja a zivélye fogadtatásról, valamint arról 
is, hogy Sziget és vidéke gazdag és hálás tért nyujtand a tudományos kutatásokra, miért a 
jövő évi nagygyűlés helyéül Mármaro -Szigetet inditványozza. 

Ezzel szemben Hunfalvy Pál az ország fővárosát Budapestet hozta javaslatba, már
csak azon körülménynél fogva is, hogy a régészek európai nagy congressussának e város 
leendvén székhelye, szükséges a hazai tudományos erőket is oda öszpontositani, annál 
inkább, mivel a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyüléseinek egyik fontos ágát a 
i·égészet is képezi. A két vélemény, illetőleg inditvány mellett többen nyilatkozván, végre a 
nagyválasztmány 24 szavazattal 13 ellenében határozatilag kimondotta, hogy a magyar 
orvosok és természetvizsgálók jövő évi vándor nagygyűlését Már m a r o s - S z i g e te n 
fogj a tartani. 

A jövő nagygyűlés ti ztviselőségének megválasztása kerülvén napirendre, miután 
három alelnök választása szavazattöbbséggel kimondatott, egyhangulag megválasztattak: 
elnökül : Várady Gábor országos képviselő, alelnökök.ül: Bodogh Albert, Bruchberger József, 
Batizfalvy Soma, titkárokul: Szilágyi István, dr. Dulácska Géza, dr. Badzei László megyei 
főorvos. 

A nagy választmány a jelen évi nagygyűlés folyó költségeinek fedezetére nézve 
határozatilag kimondotta, hogy a mult nagygyűlés évkönyvének szerkesztésére három
s z á z forintot, pénztárnok fizetésére százötven forintot, a titkárok tiszteletdíjául 
ötven -ötven forintot szavaz meg. 

Több tárgy nem levén, elnök a nagy választmány gyűlését bezárta. 
Kelt a zajzoni fürdőn, 1875. september 4-én. 

Dr. Knöpfl,er, 
elnök. 

IX. 

Jegyzette: 

Orbán Balázs, 
jegyző; 

A magyar 01·vosok és természetvizsgálók XVITI. nagygyiilésének zárülésén 
1875. september 5-én Brassóban felvett jegyzőkönyv és mellékletei. 

Elnök: dr. Knöpfler V. kir. tan., alelnökök: ·dr. Nendtvich K. kir. tan. és lovag 
Hantken Miksa, titkárok: Berecz, Orbán és dr. Otrobán. 

1. Elnök dr. Knöpfler Vilmos a nagygyűlés által 7 nap alatt megtett körutra a nagy-
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gyűlésnek ezen idő alatti tudományos működésére , és tapasz~a~:l 'stokszerü szíves fogadta-
. . 1 t r"t' d e 10 1/ 2 orakor a zaru es · 

tásra röviden visszapil an va, megnp ~.a. ·, · 'd" 1 "k Előpatakot Tusnádot, Kézdi-
A me n itóbeszéd azon pontJarnal, m1 on a~ ~ no „ • ' 

g ~ ' Za'zont emliti az ülés lelkes elJenekben tor ln. 
Vásárhelyt, Kovasznat s ~, s' h 11 K, . 1 előbb magyar azután német nyelven 

2. Brassó város polgarmestere e ne aro y „ , ' 

„ dvöz1i a város és az egész terület nevében a nagygyulest: 
u üdvözlet a ta ok részéről lelkes éljenzéssel v1szonoztatott. , . „ „ , 

Mely . g , t b 1 , Kézdi-Vásárhelyen tartott masodik kozgyules 
3. Fe1olvastatik a f. e. sep em er -en 

jegyzőkönyve Orbán Ba1áz~ titk~r által. 

Észrevétel nélkül hitelesittetett. , . , . akosztály jegyzőkönyveit 
4. Az elnök felkéri a szakoszt~ly, titkara1t, hogy a sz 

Berecz Antal titkárnál okvetlenül benyuJtsak. 

Tudomással szolgál. , 'lt 1 .' 'szeti és társadalmi szakosztálynak Tus-
5. Olvastatik Dobránszky P~t~r, a a. a r~.~~. ve Melyből azon inditvány terjesz- . 

nádon f. é. september l-én tartott ~les~nek Jegyzo ?:Yhu~yadi vár stylszerü helyreállitása 
tetik elő; hogy a nagygyűlés mondJa ~\ h~gy a b~~~a~ elkészitésére s az egyleti tevékenység 
végett egylet alakittass~k, ~ ~ze;i egy e a ap~za ·t fő a dr. Haynald Lajos, a nagygyűlés 
meginditására áldozatkeszseger~l bazaszedi~te. ism~ rnpgb~csülésére a hazát először figyel
buzgó elnöke dr. Knöpfle_r, s. vaJd~hunya romo n 
meztetö lelkes dr. Arányi LaJOS keressAen,ek ~e{: s ószékre s az előterjesztett inditványt 

Ennek előterjesztése után dr. ~':\ranyi ep ~ z .. ..
1
', t 

· k !fogadására kén a kozgyu es · t· 
több oldalról indokolja, s a_nn~ ~ h 1 agáévá teszi, és megbizza a közpon 1 

A közgyűlést ezen m<litvanyt egy akng~ ~gd~t , y kiviteléhez a szükséges lépéseket 
, · 1 t lakitására vonat ozo m 1 van ik 't választmanyt az egy e a , . d. Sztupa György urnak adat a · 

megtenni. A begyűlt 34 frt es 5 frai;k ~~an_y P\ l~ eredményéről mely szerint a bizott-
6. Arányi jelentést te~z a penz arv1~sga a . t a mult é~ri számadások terhe alól 

ság mindent rendben talált, es Sztupa Gyorgy ura 

felmentendőnek ajánlja. 1 1 ll T zése mellett Sztupa György urnak a kivánt 
Tudomásul vétetett, s a ta.go \: e rns e Jen 

felmentés meg3;datott. ,.1 t , Zaizonban tartott ülésének jegyzőkönyvét, 
7. Orbán B. olvassa a nagyva asz many " 

melyek ·/ . alatt ide mellékelve, vanna~. .. . 1 tait zajos éljenzéssel magáévá teszi, 
A nagygyűlés a nagyvalasztmany osszes Javas a 

mit az elnök ki is jelent: ' . 1 b 'l ok azon pontjait felolvastatni, melyek a nagy-
Dr. Entz Géza k1vanJa az a ~p;z~e~ ~nek me határozására. . 

választmányt b!zzák meg„a na?.yg!~l~s felsiólalásai !tán elnök kijelenti, hog! a ~imondo~t 
Dr. Halasz, dr. Szocs kügazi 0 d' l .. gyűlés a nagyválasztmany Javaslatait 

határozatot vissza nem veheti, e szerint pe ig a rnz 

már magáévá tette. 1„ t k' fürdő viszonyai megvizsgálására kiküldött 
8. Elnök jelenti, hogy az e opa a 1 

bizottság _beadta jav~slatátl." t k birtokosság elnökségének másolatban, s ezen kivül dr. 
K1 fog adatm az e opa a 1 . . 

Kátai ajánlatára az évkönyvben is meg fog Jele~n~.'k t k utazni még ma a tanácsháznál 
9. Elnök jelenti, hogy kik Borszékre szan e oz a ' 

jelentkezzenek., , , , 
Tudomasul szolgal. , , .. é k ·kesztése végett felmerült kerdes oly 
1 O. Az ez idei nagygylülest ,evkl~nf; .n: a ~~~~ponti választmányra bizatik. 

módon intéztetik el, hogy szer rnsz es e m ezes . \. 
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1, 1. Dr. Poor Imre indokolt indi tv, " 
tagok szarna szaporitandó v ln anyt ad elo, mely zeiint a k" . , 

:~~~~~~~~!:~{~J;~~;g'.:,a~1:a.:sztE~~!~~t~~:~~~!~·zl;1~~gll.~;e.:1.~1·z:y;~PDZ!;tv1~~ A k „ _ , • z as anak. ' · ame a 
, , ozgyules az mditványt ma á , , . , 

valasztmany tagjaiul megvála ztotta g eva tette, s az aJanlottakat egyhangulag a k" t' 
1 '> IC' · · ozpon i 

, , "'· atai tr. figyelmezteti a köz „ 

;atl~ksztasa által,_ az ellenőri állás meguJirlés.t, ho~y dr .. ~atizfalvy alelnökké történt 
a l meg ellenornek. ' mrre kozfelk1altá ul dr Ge l' G meg-

13. Dr. Otrobán indítván 
. r oczy yula válasz-

testületeknek, melyek ezen na y~zza, hogy mindazon ható ágoknak i , , 
szönet szavaztassék é . , "k gygyw~s .?-lkalmával annak létes ·t, , 'l ' „gazgatosagoknak, 
megküldessék. ' s rn zu re ko zono levél ki éretében . 11 e en~ , ko,zreműködtek, kö-

e Je en gyűles erme és évk·· Az . dit , , onyve 
h > m vanyt eljenzé, mellett k" „ 

ataroz~!ot T~mondotta; s ezen határo~at°!~;;~:j:!áév:„ tette,, s ily é:telemben elnök a 
Vor 200 J lu1auschenfels Jenő következő Cim" t' da ozp. valasztmanyra bizatik. 

" a ·en." u arsa alom-történelmi fel l , t 
A felolvasást a "lé 0 vasas tart: 

lelkesen megéljenezte. gyu s figyelemmel meghallgatván, annak vé t, l , 
15. Elnök d. K „ • gez eve a felolvasot 

.. 1, • L nop:fler Vilmos 1 , , 

~~é~'.t~~~ö~~:.~;:y:~:d;~.=~:i~oi:!ic~ ki~ :~~~~lü~~.b~~~~·~=~~mbe:c:~~ ~1:f t 
. z elnok ezen zárbeszéde többszö .. , . g 

16. Jelen jegyzőkönyv felolvastatr~s elJenzéssel fogadtatott. 
1 7. Dr. Bódog Albert k .. „ van, azonnal hitelesittetett. 

szerzett eln"k k oszonetet mond a „ 1, 
- l 8 So ~e ' valamint a tiszti karnak mi l lf11 éels. rei:dezése körül legtöbb érdemet 

. zekely Gergel b, ' e es Jenzessel fogadtatott 
hálás elism~l'éssel fogadtatbr ucsut ve z az elöpataki birtokosság részéről m·· él. , 1 , 

· ' i J enzesse es 
Dr. Knöpfler Vilmos 

' elnök. 
Dr. Nendtvich Károly, 

alelnök. 
Hantken Miksa 

' alelnök. 

1. Schnell Károly brassói 

Berecz Antal. 

Orbán Balázs. 

Dr. Otrobán Nándor. 

polgármesternek előbb ma . . 
üdvözlő beszéde. gyarul, utana németül tartott 

Ti,sztelt Egylet! 

Hogy a természet · 'l' 
eső részeiből n : , ':1zsga o-egy1et tagjai MaO' ar . , 
tudomány b~vá~~its~~al~~n. a fá:·adságot, itten e;Jbe~~~l~~Írsz~re~tt h~zánk, legtávolabb 
nevében a legőszintébb c~~. m„ tud.Ja' egy gyűléssel megtiszte1té:s rasso. városát, mely a 
kimondván : Isten ho t 'oE,sl~onettel fogadom, egyszersmind t·' tezlen kitüntetést Brassó 

z a· Jen az Egylet ! a isz e t egyletet üdvözlöm 
' 
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Mélyen tisztelt nagygyülés ! 

Ismeretes általában, hogy a természettudományokat illetőleg, mi a legnagyszerűbb 
találmányok és a legnevezetesebb haladás korszakában élünk, melynek még elrejtett tit
kait kikutatni épen a természetvizsgálók egyleteinek képezi dicsőségteljes feladatát. 

E téren végkövetkezményeiben kiszámithatlan haladásként jelezhető, a gőzerőnek a 
vasutakon közlekedési eszközül felhasználása és a gyárakban a gépeknél munkaerőül al
kalmazása, melynek következtében az emberi kéz annyi terhes munkától s fáradságtól 
megszabadul. 

Hasonló haladást képez a villamosságnak s delejességnek a táviró által alkalma
zása, melynek folytán a gondolatok közlését villámsebességgel foganatosithatjuk. 

A természettudományi kútatásoknak nem kevésbé fontos eredménye a világitó lég
sze z feltalálása, melynek segélyével az éj sötétsége fényes nappá átváltoztatható, és me
lyet csak a villamos világosság mulhat felül. 

A természettudományi kutatások azonban más irányban is világosságot terjesztet
tek, azok igen sok tévedést eloszlattak, és a babonát megszüntették. 

A természet ölében, s különösen kedves hazánkban is mily sok kincs lehet még el
rejtve, melynek felfedezése a jövőnek van fentartva ! mindez oly feladat, melynek megfej
tése, a nagytekintetil természetvizsgálók tevékenységének bő és háladatos anyagul szolgál. 

A vegy- s géptan legtöbb találmányai az iparnak is nagy előnyére válnak, a föld
tani kutatások pedig az ipari foglalkozásokat napról napra szaporitják. 

A tudományos törekvéseket méltatni tudó e kereskedelmi s iparos városban, egy, 
hazai természetvizsgálók gyűlésének megjelenése csak kedves lehet, és nekem képezi tisz
teletteljes feladatomat, önöket, uraim, e város és az egész kerület nevében üdvözölni, és egy
szersmind szívesen látni ama ohajtással, vajha sikerülne nekünk, minden jogos s méltányos 
várakozásnak szüken kimért, anyagi helyzetünkhez képest megfelelni, és a mélyen tisztelt 
nagygyűlésnek a falaink közt és vidékünkön való tartózkodást lehető kellemessé varázsolni ! 

2. Elnök Knöp:fter Vilmos 1875. september 5-iki brassói zárnagygyülésen tartott 
berekesztő beszéde. 

Kedvelt barátink ! 

Tudományos és pártoló ügytársak ! 

Boldog óráknak sebesek a szárnyai. - Sajnálattal veszszük észre, hogy eltüntenek. 
lm bucsuszavaim ti hozzátok; - nem örömteljes hangon - mint kevés nappal 

ezelőtt szivemből fakadtak, hanem lehangoltan - busan - milyen érzésem is az elválás 
pillanatában távozó társaink látására. 

Ki nem érezte valaha egy kedves barát elválása, a rokon szivet mily hathatósan 
illeti ! ha évek telnek is - bánatos érzés, azon pillanatra gondolnunk. 

És én titeket itt utoljára lássalak és hangom ne i·eszkessen, midőn végbucsu szava
kat intézek ti hozzátok, kik, ha mint idegenek és vendégek jöttet~k is, most mint barátok 
távoztok tőlünk~ 

Látogatástok által észleltük csak, mily igaz az, hogy egymást megismerni - meg
érteni lehessen, nemcsak egymásról olvasni - hanem egymást látni, egymással beszélni, 
értekezni kell. A mély benyomás, melyet itt hátrahagytatok, csak emelte azon tiszteletet 

9 
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és becsülést, melyet bennünk nevetek , , , . meiteke~ ~töröl~etlenül szíveinkbe vé::.r reg gerJe ·ztett, mely a tudomány körüli érde-

Es Jelenletetek mily vívmányokat ör·· . , 
Azokat elfel~jte~i soh~ nem fogjuk, nem tudj~~eket, mily elvezeteket hozott mi nékünk! 

.. . Hullo csillagkent tűnt el ezen ·· 1' . kor~1~ek t?bb homályos pontjaira fén;~ e~~~' a n:ag{ar t~dományosság egén határtalan 
a rmem~el hidegebb keblekben is eli merést ~go~sago 1 sug~rozva. - Láttuk e fényt, mely 

Banatosan kell mosteztlehanyatl . .(!~s ~gye etet ebresztett. 
El , · ~ am -1enyeben elbomály d · , 1 

' . enyeszm . soha! ily sugarak örökö "k' .. o~o m e e enyészni látnunk' ~pro cs1llagokká, melyek sugarait szétvisz~ . ,a n,agy tu~golyo e ak szétmállik sok szá; 
angz1k, a ~árpátoktól az Adriáig! l es arasztJak mmdenüvé' hol magyar szó 

A csillag hullhat, de el nem alhatik r Évt , . , . 
- szebben még, egy örvendetes viszontl't'. k eltev_;l UJbol, kiemelkedend világo abban 

Az elvállásról hát emmi a :na ;"zolgalva vezercsillagul. 
sem bonthat meg · pana z. Y erosen fűzött szellemi láncot az 'd "k · H , · · i o ereJe 

, a egy ev letűntével bérceinken a z "ll" . , , ~a1!'yos kutatás egyik kiváló pont'án. Má .o o UJbol_ megerend, a magyar haza é tudo-
~Jbol megtel";~k a szellemi haladá ~ld~má.s~::;a~0~j~1g~~n • _majd i:iectárjával poharaink 

ogy mmdnyaJan ohajtjuk és reméljük - e e _1, ara o~ kozt kermgve, kik közül - a 
" Akkor a körünkben to··1t··tt k gy e hianyozzek. 
0 · 't k 0 napo nak emlék ' · · b ~ze _e ez emléket, •,hogy mi azt hálá.san őriz ~-IIl~,sz1vemkben bi~onyára teljes lesz. 

arata1toknak - unokaitoknak Elő atak ·'l en J~k, es ha maJd a bazi tűzhely mellett 
tok, ~ml~kezzetek: hogy ott keleteJ a b~~ k a -~zekelyföldröl és Brassóról mesélni fog
testverf;J szeretetteljes áldozatkészséggel ;r:te~~a?~~ -:; ta ,völgyek mélyében egy nemes 

megvállás pillanatában kebl . , , . e es or all. 
~ef_melegebb köszönetünket mondó ~~ek t e;;zesemek egyik legszentebbjét tolmá<lsolva a 
e ulmuló áldozatkészség el e t' ' . .P~ a nemes keblű birtokosságának mel . 

rendez? és működő bizo~tságo~::~ /;"~e~k ta;thatását lehetség~ssé tette, _' a iJiö:~~=~ 
tudomanyos diadalmenetet vezették - Bra ~ n~ke1knek, kik faradtságot nem kimélve e 
nak, me~! rokonszenves hazafiságá~ak legs s~~ ~a~?s szellemdus polgárságának és tanácsá
nyos gyulekezetet keblében szivélyese D ze d Je et akkor adta, midőn e magyar tudomá
mely a m~gyar állam paizsa alatt . nd og~ ta. Ime a megtestesült hazafiui testvérisé egyfonn~ Jogokat biztosit, és imé .in;;n /n ~gaz hazafinak, nemzetiségi különbség nélkü1' 
.egyform?-n melegiti és fejlesztésére bu~d.ot~any hatalma, mely minden mivelt nép beblét 

Es m t t' .(!"lk qa. . . os l io ent mesterei a tudo , . 
JO?b kivánalmainkat. Éljetek boldogul kedma~y~~k; t ta?oncok, ti pártolók, vigyétek leg-
many szelleme kisérjen és maradjon ti vele~:k ~m . azank geniusza és a magyar tudo-

3. A tusnádi ásványvizek s r " ' . urdok megvizsgálására kiküldött bizottság jegyzőkön ve 

, , Alohrottak az orvosi szakosztál h t, . , y , a~vanyv1zeket, forrásokat és fürdőket y a ~roz:i-~a folytan megbizatván, hogy a tusnád. tis:z_tel~ s~akosztálynak jelentést tegy··m;gvizsgalJuk, s, a látottakról és tapasztaltakról 1 ~iat erze~eink által, s ·a helybeli fürd~~1~o:z~: küldetesűnk eredményét, ugy a mint arró~ 
nk, a kovetkezőkben ter3·eszt· "k l". ngyel Gyula tr. ur előadásából megg " "d v •tt .. ·J" e o. yozo -

A~nl ~sö os~zeseu ivásra használt 5 gyógyforrás. 
szamu, mely famedencében van felfogva, L engyel Gyula tr. ur munkálata 
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• Tusnád, é~ . gyógyforrásai' , és Dietrich tr ._veg~elemezése s~erint, sok konyhasót és kevés 
menny~segu Jodmagnesrnmot tartalmaz. A viz hofoka 22.8 C . Szine kissé zavaros. Ize vas-

szerűen összehuzó. A 2-ik számu, mely körülbelől 1846-ban lett felfogva, négyszögű homokkő m~den-
c~ben, 19.9 _0° hőfokkal bir. Ebben legtöbb v'!'ir,ész találtatik; szénsav meglehetős mennyi
segben. Szelid, tiszta, kellemetes ital. A viz bosege percenkint 13

1
/2 liter. Ennek kifolyása 

fogatik föl a zuhanyfürdő számára. A 3-ik számu megfelel amannak, de kevesebb vastartalmú; kristálytiszta; de nem 
olyan kellemes italú, mint az előbbi. Hőfoka 19.9 C

0

• Vizböségre is jelentékenyen hátrább 

áll az előbbinél. Ivási gyógymódra használtatik. · 
A 4-ik számu, alkatrészeiben a fenntebbiekhez hasonlit. Szine zavaros, halvány, 

tejszerű. Vizét nem- italul, hanem a nép véleménye szerint hasznos szemvizül használják, 
mely azonban indokolva nincs. Hőfoka: 18.2 0°. Fonása igen szegény. 

Az 5-ik az ős, vagyis ugynevezett "Principálkut." E forrásnak 1845-ben "Siloe" 
nevet adtak, állitó1ag azért, mert vize hasonló azon forrás vizéhez, melyet a zsidók Jeru
zsalemben ezen név alatt ismertek, és bélpoklosság ellen használtak. Szénsav tartalmát 
tekintve, állítólag a borszéki őskúttal versenyez, de élvezetre, sok konyhasó tartalmánál 

fogva, amannál hátrább áll. Hőfoka: 11. 7 C
0

• Tusnád fürdői, férfiak és nők számára berendezve és osztályozva, a következők : 
I. Forrásának szegénysége miatt nem használtatik; mi azonban nagy kár, mert ez 

lenne tulajdonképen legjobb fürdője, a mennyiben elég nagy hőfokkal bir (22.8 0°) és jodot 
tartalmaz. Óhajtandó lenne, hogy a közbirtokosság újból fölkarolná és gondot fordítana rá. 

II. Medencéjének nagysága 21 1/20 meter. Mélysége 
1/~ meter. Két egyenlő részre 

van osztva, melynek egyikében a férfiak, másikában a nők fürödnek. Mindenik osztály 
kilenc és kilenc öltöző kamrával. A víz zöldessziuü, fölületére számos apró buborékok emel-

kednek. Hőfoka: a medencében 23.9 C
0

• III. Az előbbinek minden tekintetben megfelel, azon különbséggel, hogy a víz szine 

sötétsárga. Hőfoka: 22.3 0°. IV. Két D méter területű. Vize halványsárga. Medencéje azon okból, mert vize 
egyszersmind a melegfürdók készitéséhez is használtatik, továbbá, me1t forrása sem olyan 
bö, mint az előbbieké, nincsen a férfiak és nők számára elkülönitve. Azonban a fürdési órák 
a férfiak és nők számára külön vannak beosztva. Kilenc öltöző kamra áll rendelkezésre. 

Hőfoka: 20.7 5 C
0

• A fentebbieken kivüi van még egy ~uhanyfürdő is , mely a 2. sz. ivóforrásból, 
mint már fenntebb említve volt, nyeri víztartalmát. Ezen fürdő berendezése még kezdet
leges állapotban van; azonban ugy értesültünk, hogy a közbirtokosság ezzel egészen föl-
hagyva, a tükörfürdőkben fog zuhanykészülékeket alkalmaztatni. 

Általában megjegyezzük, hogy a tusnádi gyógyforrások és fürdök tisztán, és lehető 
jó karban vannak tartva; minélfogva megérdemlik, hogy ezen; a természet annyi szépségé
vel megáldott, és magos fekvése dacára enyhe, tiszta légkörrel biró, kellemes árnyas sétá
nyokkal kínálkozó gyógyhely a közönség meleg pártfogásában részesittessék. 

Kelt Tusnádon, 187 5. september l-én. 

Jegyzette: 
Dr. Pados János, 

bizottmányi tag. 

Dr. Fiichs József. 

Dr. Bódogh Albert. 

Dr. Kátai Gábor, 
bizottmányi elnök. 

9* 
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4. A magyar orvosok és természetvizsgálók Előpatak-Brassóban tartott 18-ik nagy
gyülése által az előpataki ásványvizforrások és fürdők megvizsgálására kiküldött 

választmány jelentése. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók örömmel fogadták Előpatak fürdő közbir
tokosságának meghivását, a mennyiben ez által egyik kitűzött céluknak, t. i. hazánk fürdői 
méltánylá ának és felvirágoztatásának legalább részbeni való ithatását látták elérhetőnek. 

Ugyanis honi orvosaink, természettudósaink és más számos mivelt közönség ide 
rándulása által alkalom nyilt sokaknak személye meggyőződést szerezni e gyógyhely 
kitünőségeiről, kik különben a külföldnek e nemű szüntelen csábító hirdetései, de előnyei 
folytán is inkább oda gravitálnak. 

A gyűlés által a gyógyhely fonásainak é gyógyeszközeinekmegviz gálására kikül
dött választmány örömmel győződött meg, hogy az előpataki források, melyek ugy a bel-, 
mint külföldi égvényes va a avanyuvizek legkitünőbbjeivel méltán versenyezhetnek, s 
azok közt is kitűnő helyet foglalnak el, alapul zolgálhatnak egy világhirü gyógyhely léte
sitésére, s hogy vasas és sós alkatrészeik zerenc és vegyülése folytán egyesítik ·mindazon 
előnyöket, melyek a kitűnő va a és az ugynevezett oldó forrásokban külön-külön föllelhe
tők; s hogy ennélfogva az emé ztés, vérképzés, elválasztás és ivarszervek számos bajaiban, 
nemkülönben azok következményeiben a legkitűnőbb siken·el használhatók. mint azt oly 
tekintélyek, mint Seegen is, már régen elismerték. 

Meggyőződött továbbá a gyűlés, hogy a fonások közül az utóbbi három évtizedben 
épitett ásványos-, kád- és tükörfürdők, édesvízi uszoda, nyitott és fedett sétányok és számos 
célszerűen, részben kellő kényelemmel és külső csinnal épült lakházak már is jelentékeny 
haladást képeznek, s e fürdőhelyet berendezésére nézve is hazánk első rendű fürdőhelyei 
mellé helyezik. 

Tekintve azonban azon körülményt, hogy egy fürdőnek a mai szinvonalon való, 
hacsak nehány évi megállapodása is már hanyatlás a külfölddel szemben, hová most az 
annyira gyors kényelmes és olcsó közlekedés mellett, oly könnyen eljuthatni; hol folyto
nosan óriási áldozatokat hoznak, s milliókat fektetnek be, hogy minden képzelhető gyógyM 
eszközt berendezzenek és kényelmet nyujtsanak, csakhogy a betegek igényeinek megfelel
hessenek; itt számos ujitás elkerülhetlenné válik. S mivel a gyűlés honi fürdőnek felvirág
zását őszintén szivén viseli, kötelességének ismeri felderíteni mindazon hiányokat, melyek
nek elhárítását mulhatlanul szükségesnek tartja, s kijelölni a.zon intézkedéseket, melyek 
még eszközlendők, hogy e jeles fürdő a mai kor gyógyhelyeinek színvonalára emeltessék. 
Ilyenek: 

1. Mindenek fölött valamennyi forrásnak évenkénti szabályszerű tisztítása és uj 
befog 1a1 ás a, még pedig vagy kemény homokkőbe, vagy az ujabb korban készített 
épitett agyaghengerekbe; mert a márvány s egyéb e célra használni szokott anyagok, 
ezen viz által alkatrészeinél fogva megtámadtatnak. A befoglalásnak akként kellvén tör
ténnie, hogy a napfényre jövő viz emelkedésének legfqbb pontján folytonosan szabadon 
elfolyhasson, s e célra készült zárt Qegjobb, ha agyag) csövekben egy közös tartóba -
reservoir - vezethető, s ott összegyűjthető legyen, honnan fürdőknek felhasználandó. 

2. Az igy rendbehozott források mulhatlanul befödendők, hogy ez által az idő 
viszontagságának, napnak, esőnek kitéve ne legyenek. 

3. Magában értetődik, hogy az uj foglalás és befedezés által különben is módositott 
vizmerités Qegcélszerübben szivattyuzás a forrás legmélyebb pontjáról) az ivás és merités 
okozta sár és más piszok: mely a források tőszomszédságában jelenleg elkerülhetlenül 
-0koztatik, kikerültessék. 
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„ i de mé távolabbi környékén is ,a tal~jn~k 
4. A forrásokuak nemcsa~ 1,eg~ozele~~ ' .. d Mk ;rágyahalmazok, kocsiállasok, istalM 

emminemü megfertőztetése meg~llo vizek, sargo rol' ámú Hötel állása teljesen beszünM 
~ók s csatornák által nem türendo, nevezetesen az . sz . . ·' . 

tetendő. . tt hol annak physico-chemm1 magyaraz~~~.ra 
5 A mai kornak a tapasztalattal o ' , . ktöl első sorban s mindenek folott 

, d nyuJ:tva van be nem érő tudománya, a gyogY_vkize tudományának megfelelőleg isme-
mo ' k . '"sszetétele a mai or , bb m 
azt követeli, hogy azokna :egy~ ~ , k vegyi elemzése egyrészt már rege en, s ne 

tes le en. Már pedig az ittem ?rras? , ásrészt az elemzés eredmén!e olya~~ 
~~szágo~~n ismert t~kintély által vitetv~~l :e~:'::~:; e s, hogy minél elébb s orszagos nevu 
mel kételyre jogosit fel, m u 1hat1 a n , , , 
veg~ész által uj b ó 1 e 1 emez~ e s s e ?-=l~~tása ismeretének nagyobb terjesztese ,oka~~\:~ 

6. Célirányos, hogy a viz vegyi , kb 'l meritett viz üvegeire, me!y glogy~e o . 
elemzés eredménye legalább azon f~rraso o bártfai budai s egyéb ásvanyvizek uvegem 
küldetik szét felragasztassék, ugy mmt az P· a ' , 
, , ' , , . ól eltartható, ha a dugaszolas 

lathato. 7 Az üvegekben szétküldött viz csak ugy ~even vi~ s a dugó közt maradt tér nem 
· · , '"k'l t sbnek kell lenme, a , h 't' azome· 

alkalmával, melynek szi~ten to e.~ e . . a töltés csakis ily ' ezt vegre aJ o, g 
lé köri levegővel, de szensavval toltet~~ meg' , 
te~rel összeka~c.so}t gé~p~l e~:tközi~~~oy. fektetve, szükséges, hogy legalkább a~on h~~ryra;z~b 

s. A vizivasra leven i a d t ' 't'n ok által legyene a gyogy . „ 

melyek vizei leginkább használtatnak, fe e~ se: ~zivás rosz időjárás mellett is tor-

yil 
, helyeivel összekapcsolva, hogy igy . 

n vanos 'd , 'b futó kocsiM 
ténhessék. „ • h a források tőszomsze saga, an 

(\ Hacsak lehetséges, eszkoz~e~d,o, o~yé „ telen lármának kiteve ne legyenek. 
v. h vizivok por- s szun lt t 'k 

, t onnan áthelyeztessék, ne ogy a , ' tisztán tartása szüksége e i · . , 
~ddi is pedig a kocsiút rendszere~ l~.csolasaá:slévén összekötve, elkerülhetlen?l s~ukseges, 

g 1 O. A vizivással nagyobb ~~rvu moz~ . akarók hosszabb sétagyaloglast, is t~h~s
hogy a fürdő házai közül ide l.ev~g?n ~e~elm~~ meghosszabbitandók, befásitand?k, erdobe 

l 'ért is a fürdőn kivüli setanyo es u a , ·nt a fürdőnek legfőbb pontJa. 
~e:z:~~:a.~k s ép oly rendben és ti~ztán :ar~afe:~~' ~ivizivásra fordittatik, hogy mindazo? 

11. Mindamellett, hogJ a fosulf itt J~ t e~ érdekében felhasználtassék, ~ .a" t~la~ M 
, , el et a termeszet nyuJt, a e eg " , 'n viz lévén jelen, az fürdokre is 

gdyogyh,atdaenkyé,b: ?izsákmányoltassék, s azért elbegendo aesg~:vl 10 szobás fürdőház, melyben 
onos er , · e' ve azon an a m , '"k e'ges egy , k'" '"l felhasználando, mire n z . 'k kielégitő . Erre nezve szu s 

gyo?y~sz o~u rimitiv módon melegitteti 'ne~ 1 'ttessék fel hogy az szén-
az asvanyviz nagyon P , , . fürdőkádban akkent me egi ' 
uj fürdőház, melyben az, asvanyviz a . . , einek 
savától meg ne fosztassek. , eszközökön kívül a beteg nunden igeny 

12. A szoros értelemben ~ett feoY~ki és testi nyugalma is sz~kségeltetvénfü~·~~ 
kielégitése kellemes szórakoztatasa, . d, em tévesztendő szem elol, hogy e~y . . 
gyógyhely~n ezekre minden gond forditan. 'ot s.: a külföldi fürdőhelyekhez hasonlo szigoru 
a betegek s 'nem a mulatók menhelye; mier i l'bb a 
rend hoza~dó be ~tartandó fbe}·. ·1 kis helyiség kórháznak rendeztessé;tbe, fZ~j~e~~h:lyezM 

13. Szükseges, hogy armi Y • ál os bajban megbetegu cse , , , 
vendégeknek hirtelenül heveny va~y eset~~~é~agad~kozás utján a fürdőt hasznalo szegeny 
h t" le en. Mely intézet lassankent gyuJ ' 
b:t~gekgipoldájává nőheti ki mag~~· 1 , . fényes terem, mely mulatásra, s a vendégeknek 

14:. Szükséges egy nagy tars~ ~asi , . 
. dőjárásban összejövetelre szo~galJ~n. k . megfertőztetésének elhantása céljából, 

rosz i 15. A fürdőhely talaja s az atfuto pata vize 
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a most dívó csatorna- és gödörrendszer, árnyékszékrendszer nem türendő, de hordórend
szer hozandó be. 

16. A fürdőorvos nem évenként változtatandó, s kötelességévé teendő évenkénti ki
meritő jelentéstétel a lefolyt idényről, nemcsak honi, de szomszéd romaniai szaklapokban 
is. S miután a hirdetfsek korszakát éljük, e téren is utánoznunk kell a kereskedelmi szel
lemű ügyes külföldet. 

17. A gyógydíj kizárólag a fürdő csinositására fordítandó, s kezelése a fenálló kor
mányi rendszabály értelmében a fürdővendégek ellenőrzése alá helyezendő, s róla nyilvános 
számadás vezetendő s közzéteendő. 

18. Az égalji viszonyok ismerete csakis az országos központi lebészeti észlelde mű
szereivel egybehasonlitott normal készülékekkel lévén eszközölhető, szükséges, hogy a fürdő 
igazgatósága magát a nevezett észleldével érintkezésbe tévén, attól a szükséges műszereket 
megszerezze, s a lebészeti észleleteket, ha már télen lehetetlen volna, legalább május elsejétől 
september végéig az előirt módon jegyeztesse. 

19 . .Magának a fürdőnek, s a források jó hirének érdekében szükséges, hogy kimerítő 
s minden a fürdőben behozott rendszabályt tartalmazó fürdőre n d dolgoztassék ki, s 
minden vendégnek a bejelentési ív átnyujtása alkalmával alkalmazkodás végett kézbesittes
sék; mely fürdőrendben kiválólag figyelmeztetendők a fürdővendégek, hogy a források 
használata közömbös nem lévén, azt gyógyeszközül orvosi tanács kikérése nélkül nem 
tanácsos. Félreértések kikerülése végett pedig egyforma ürmértékü poharak hozandók be 
Előpatak nevével megjelölve. 

20. A gyűlés számos tagja meggyfü~ődvén, hogy sok földszinti szoba nagyon nedves, 
s mint ilyen az egészségre ártalmas. Ezek, ha megfelelőleg· átalakithatók nem volnának, 
egyszerűen közegészségi s rendőri szempontból bezárandók. 

21. A fürdő hosszában vonuló főutcza házai már most is igen szűken lévén össze
építve - további épitkezés ott az udvarokban semmi esetre sem engedendő. Az építkezés 
decentralisálandó - s főgond fordítandó arra, hogy minden szobának nap, és lehetőleg 
legtöbb levegő jusson. 

22. Nagyobb mérvű ujitásnál a Hötel I. sz. melletti vendéglő, melynek pincéjében 
egy igen bő forrás van, egészen elhordandó, s helye köztérn.ek felhasználandó , s forrása értékesítendő. 

23. Számos felmerült panaszok elhárítása okáért javasolja a gyűlés a közbirtokos
ságnak, miszerint a rend fen.tartása érdekében. egy egységes kezelést és igazgatást behozni 
igyekezzék, mi a közbirtokosságnak részvénytársulattá való alakulás által legcélszerűbben volna elérhető. 

24. Kisebb közegészségi és fürdészeti kérdésekben, melyek tárgyalásunk folyamá
ban. megvitatva lőnek, az előpataki orvos urak adandnak felvilágosítást és utasítást a közbirtokosságnak. · 

Végül 25. A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlése ezennel kinyi
latkoztatja, miszerint bármikor kerestetnék meg, a fürdő érdekében utasítással szolgálni, s 
a fürdőért valamit tenni, azt ugy a szenvedő emberiség, mint hazánk és a közbirtokosság 
érdekében megtenni kedves kötelességének ismerendi. · 

Kelt Brassóban, 1875. september 3-án. 

Dr. Nendtvich Károly, 
bizottmányi elnök. 

Jegyzette: 

Chyzer Kornél,_ 
Zemplén megyei főorvos. 

MÁSODIK RÉSZ. 

A XVIII. NAGYGYŰLÉS KÖZ- ÉS SZAKÜLÉSEI ALATT TARTOTT ÉRTEKEZÉSEK 
ÉS A MAGYAR ORVOSOK S TERMÉSZETVIZSGÁLÓK 

KÖZEGÉSZSÉGI TÖRVÉNYJAVASLATA. · 
---~"9!----

I. 

Az égi testek Iaxhatósága. 
NENDTVICH KÁROLY tr-tól. 

" lk t tt ának a föld alkotásáról, az égről és 
Az emb:r~s~g külön?özo foga~mat ~1w° ott :-::lönböző népek művelődési fokával, a rajta ragyogo eg1 testekro~. E fog~ ~m, v~ zo 

vallásos nézeteivel és tud,omanyos .~eJl~d~~ev~l. k . mint a görögök és rómaiak a földet 
A régi korban n;eg a legm~ve e :~~: :1~;el van környezve, és mely felett az ég 

lapos területnek ta:tott~k, mlely veilglhet~tlel elte~ül melyek utjokat mindennap egyszer a 
a nappal holddal es szamta an cs aga1va . '. , , 

1
" 

' . , ' 'ltozó időszakait idezven e o. 
föld körül teszik a nap es az ev va h 1 . , . . t az éa számtalan istenek által volt ' · l ' ·· „ "'k myt o ogiaJa szerm o , 
1 1 OAttruor~r~~~o~: ag~~~~fek és a föld felett a főisten Z~us vagy Jupiter, a ki a villammal 
a rva. , · d ,„' ' lkotÓJa volt 

rendelkezett; a felhők, az eső á~!aban az ~t OJ:ra~ga boltozatán ·mig a szűz Diana hófehér 
A napot Apollo tüzes sze ren veze e z h 1 , vllá ával elboritván és .néha 

hattyukra ül;e, a holdat a f~ld tfe~eltt,~vez:;;gete~~~ts: ~~nÍegszeb~ sugaraival, mi~t ugyan-arra leszállvan, hogy Endymwn a ma an ' · 

annyi csókkal elbori.tsa. . , , t 1 t 1 éaboltozatán de egyszersmind az égi lakók Iris a sok szmü sz1varvany mz a e az o . ' 

hírnöke is volt. , t h"tt 'k. kinek kormánya alatt a számtalan tritonok, A tengerek uranak N eptun 1 e ' a 

nymphák és najád?k _á~lottak. , a ki azon emberek lelkét fogadta, a kik 
A földalatti vilagnak Pluto vo~t _az u:a:.k „ dvösségre kiválasztottak az Elysiumban örökös kinokra voltak kázhoztatva, m1g az oro u 

találtak helyet. , . . . k Olympusban gyűltek össze, hol részint A görögök és romaiak Jstene1 gya ran az 
é · b · ' „ · eiről tanácskoztak 

saját, részint a föld s e?1 e:iseg_ ugy .k k b . e~vedélyeket tulajdonítottak. Szere-
A görögök és romaiak, 1stenei ~e em eri ,sz z 'relte azoknak tetteit. Gyakran 

lem, gyűlölség, boszu és, cselszövény Jelleme~te e~ ~!n~ü isteneik sem tartották méltó
leszállottak a földre, és meg a leghatalma~ab~ ~~ els~ ~·ánt fölheVÜljen.ek, mint azt Jupiter 
ságukon. alólinak, hogy szerelemben az em en enye, 
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szerelmei Io, Semele, Leda és Európa iránt, vagy Apolló szerelme Daphne iránt és igy 
tovább tanusitják. 

. A keres~tény hitvallás, iga;, véget vetett _a ~ör~g?k ~s rómaiak mythologiájának, 
leszoritotta Jupitert, A pollot, Junot, Marst é Dianat egi szekhelyeikröl, de azért az ég 
megváltozott nevekkel szintén számos lénynyel lőn népesitve. ' 

A keresztény vallás is, ép ugy, mint a görögök és rómaiak mythologiája földünket 
a világ középpontjának tartotta, mely felett a kék égboltozat számos csillagaival elterül. 
A ~lág teremtője a földe~ és ~ rajta é~ő em?ereket különös gondviselése alá vette, a meny
nyiben a nap, hold es az eg mmden csillagai egyedül csak a föld kedveért lettek teremtve 
melynek teremtésére az ur Isten öt napot, mig az egész többi világ teremtésére csak eg; 
napot forditott. 

Szintugy a föld is, és annak minden gyönyörei, és bájai, a földön levő állatok és 
n~vények, és minden,_ a mi az emberi ég kedveért volt teremtve, mert az ember a világ 
mmden teremtményei közül az ur Istennek legkedvesebb és legszeretetreméltóbb teremtése, • 
melyet ugyan mindjárt teremtése alkalmakor oly szenvedélyekkel megajándékozott, hogy 
mindjárt az első pár emberi élet kellemei növelésére szolgál, az parancsa ellen oly bűnt 
követett el, melynél fogva öt a szép és bájos patadicsomból, hol örökös tavasz uralkodott, 
és a természet a legszebb és legjobb gyümölcsöket ön maga, minden emberi befolyás és 
közbenjárás nélkül nyujtotta, kiűzte, sőt nemcsak őt, és házas párját, de az egész emberi 
nemet is örökös nyomorra, nehéz. munkára és folytonos küzdelemre, lelkét pedig örökös 
kin~kra kárhoztatta, melyeket az, a testtől elválva, a kinzás minden gondolható ször
nyeivel felruházott pokolban kiállani kénytelen. 

Végre még is megszánva az emberiség millióit, a kik első szüleik elkövetett bűne 
miatt örökös szenvedésekre kárhoztatva valának, saját fiát az üdvözítőt küldte le a földre, 
hogy az emberiséget megváltsa, és az igaz Istent imádni, és az egyetlen üdvözitő vallásra 
tani tsa. 

A föld és világ teremtője azonban a keresztény hit szerént épen ugy, mint a görö
gök és rómaiak mythologiája szei·ént az égben székel, fiával, a ki jobbjáról ül, és számtalan 
angyalokkal és szentekkel körülvéve, kiket a keresztény vallás az idő folytán teremtett és 
még folyvást t eremt. ' 

A teremtő a napot hagyja sütni, ő adja az üditő tavaszt, a gabonát érlelő nyarat, 
a g~ü.möl~söt .hozó ő~~t és a dermesztő telet, mely a folyókat megállitja és a tengéletet 
elfoJtJa. 0 adJ a az esot, mely a lankadó természetet uj életre föleleveníti, néha azonban 
romboló hatásával messzire terjedő földeket, és az emberiség reményeit semmivé teszi. 
Majd pusztító jégesővel, majd égető szárazsággal a munkás embernek veritékkel szerzett 
Isten áldá.sát tönkre teszi, majd pusztitó viharokkal, majd iszonyu földrengésekkel egész 
városokat és gazdag vidékeket lakosai ezreivel a földről elenyésztet. 

Mindezeket. a keresztények Istene az emberi nem iránti szeretetből teszi, hogy a 
gonoszokat me.gtéritse, vagy azokat gonosztetteikért megbüntesse. 

. " A k,er~s.ztény vallás tehát az ur Istennek szintén emberi gyarlóságokat tulajdonit, 
m1don_azt alhtJa~ hogy tud szeretni, de tud .haragudni is, és akkor megbünteti az embere
ket, m1 alatt az artatlanok ugy szenvednek, mint a bűnösök és igy tovább. 

, , T~hát a keresztény vallás ép ugy, mint a görögök és rómaiak, és az ókor minden 
mas nepemek vallása, a földet tartotta a világ középpontjának, mely felett az ég, az ur 
Isten, az angyalok és szentek lakhelye elterül. 

E tannak az emberiség gyermekkorában értelme volt, és kétséget nem szenved, hogy 
a társaság bizonyos osztályaira még mai napon is hat, és jámbor hivőkre talál de az emberi
ség fejlődésével, a tudomány haladtával e nézeteknek is gyökeresen meg kell~tt változniok. 
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E gyökeres változást a világnézetben a halhatatlan G a 1i1 e i nagyszerü fölfedezései 
idézték elő. Szerinte a föld a véghetetlen mindenségnek csak határtalan kis pontocskáját 
alkotja, mely épen ugy, mint számos más bolygók, a nap körül fog. A napot földünkhez 
képest iszonyu nagy és izzó égi testnek találta, mely éltető melegét sok millió mértföldekre 
szó1ja, életet és a természet gyönyöreit nemcsak földünknek, de más bolygóknak is köl
csönözvén, melyek hasonlóan, mint a föld alkotva, a nap körül forognak, és vele mindazon 
előnyöket osztják, melyeket a nap bolygóinak nyujt. 

Galilei továbbá azt állitotta, hogy mindazon csillagok, melyeket az ég boltozatán 
ragyogni látunk, és melyek helyöket változtatni nem látszanak, ugyanannyi napok, melyek 
képzelhetlen távolságban meleget és világosságot szórnak, és melyek ép ugy, mint a mi 
napunk, számtalan bolygókkal környezvék: melyek egyébiránt részint határtalan távolsá
guk, részint aránylagos kicsinységök miatt napjaikhoz képest, még a legjobb és leghatal
masabb távcsövek segitségével sem láthatók. 

Igaz, hogy Galilei ezen uj, és a kere8ztény vallás szentiratainak ellenmondó tanával 
dicsőséget magának Rómában nem szerzett. A római curia Galilei ezen uj tanára megdöb
bent. Ha földünk csak igen kis cseppet tesz a mindenség határtalan oceánjában, ha a csilla
gok miriádjai szintén csak égi testek, melyek a mindenségben épen ugy keringenek, mint 
földünk: ha földünk ép ugy ezen mindenségnek parányi tagja, mint a többi csillagok, ha tehát 
földünk más csillagról tekintve, ép ugy az égnek egyik csillagát képezi, mint akármelyik más 
csillag; ha tehát a föld épen ugy az égen van, mint a többi csillagok; akkor méltán kér
dezhetjük, hogy hol van tehát az ég, az m· Isten, számtalan ·angyalai és szentjeinek lak
helye~ ha az, mit égnek nevezünk, nem egyéb, mint azon véghetetlen mindenség, melyben 
my1·iád és myriad világtestek lebegnek és keringenek. Mind e kérdések merültek fel a 
római curia előtt, ő ezen uj tan által hittanát alapjaiban megingatottnak érezte, és azért 
csudálni nem is lehet, hogy ezen uj és veszedelmes tant tűzzel vassal üldözte. - Köztudo
másu dolog, hogy Galileit e tanának hirdetése miatt, mint eretneket fogságba ejtették, és 
hogy életét csak ugy menthette meg a máglyahaláltól, hogy ünnepélyesen tanáról lemon
dott, és hamis voltát esküvel bizonyította be. 

Azonban az igazság erősebb minden emberi hatalomnál, akármekkorák, és akár
mily számosak legyenek az akadályok, melyek elébe gördittetnek. 

Galilei uj tana mint a villám terjeszkedett a művelt világban. A művelt népek 
örömrivalgással fogadták azt, és a tudomány oly nagyszerű diadalt ült. mint soha sem az 
előtt, de utána sem. Egy egészen uj korszak nyilt, uj nézetek támadtak az emberiségben, a 
tudománynak határtalan uj tér lett meghódítva, és a természettudományok a csillagászat 
kezén vezetve addig ismeretlen gyors fejlődésnek indultak. 

Midőn e szerint a tudomány . bebizonyította, hogy a határtalan mindenség, mely a 
föld körül mindenfelé elterjed, számtalan és nagyszerű égi testekkel van telve, melyek 
alkotásuk és természetök szerint részint a naphoz, részint a földhöz hasonlók, azon termé
szetes kérdés merült fel: vajjon ezen égi testek élő lényeket is foglalnak-e magukban, mint 
a föld~ va:ijon vannak-e rajtok állatok és növények, főleg pedig, szolgálnak-e lakhelyül 
gondolkozó és észszel bíró lényeknek is~ E felett sok vita folyt az egyik és másik értelem
ben a tudósok közt, mig végre a tudomány annyira fejlődött, hogy nemcsak némi való
szinüséggel, de csaknem határo.zott bizonyossággal következőket mondhatunk e tárgyról : 

Ha a felett akarunk némi alapossággal biró véleményt mondani, vajjon a földön kivül 
létezik-e a többi égi testeken is szerves élet, és ha igen, vajjon milyen lehet az~ akkor 
mindenek előtt szükséges lesz, hogy a szerves élet föltételeit kutassuk, ezután meghatároz
zuk, vajjon ezen föltételek megvannak-e a földön kivül levő égi testeken is, és ha igen, 
melyek azok, a melyeken megvannak, és azok, melyeken nincsenek meg~ 
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Kétséget nem szenved, hogy a szerves élet, legyen az állat- vagy növényélet, bizo
nyos föltételekhez van kötve, melyek nélkül annak fejlődése vagy megmaradása nem 
gondolható ! 

Ezen föltételekhez tartoznak következők : 
1-ször, bizonyos alkatré zeknek, vagyis vegytani elemeknek jelenléte. 
2-szor, bizonyos, az égi test felületén uralkodó hőmérsék. 
3-szor, bizonyos alkotással bíró, az égi tes felületét környező légkör. 
4-szer, a viz jelenléte az égi testen. · 

, ~á1: a mi az első ~öltét~lt ille~i, m~ly, nélkül a zerves élet fejlődé ·e nem gondol-
hato, t. i. bizonyos alkatreszek Jelenlete, ket eget nem szenved, hogy minden szerves élet 
gondoljuk mi annak fejlődését akárhol, és akármily égi testen, bizonyos alkatrészek, vag; 
is vegytani elemek jelenlétéhez van kötve. Ezen elemek száma igen szűk korlátok közé van 
szoritva. Tartoznak pedig ide mindenekelőtt: a sz én e ny, a k ö n e ny, a légen y é s 
az é 1 e ny, melyekből a növény és állati szervek sokkal nagyobb része áll. Főleg a széneny 
az, mely nélkül szerves vegyületet nem gondolhatunk magunknak. 

De ezeken kivül találunk minden növény- és állati testben még ként, v i 1 a ny t, 
halvanyt, kovanyt é több fémeket, u. m. szikenyt, haman yt, rnészenyt, 
k e s re ny t és vas a t; igaz, hogy az előbb fel orolt elemek mennyiségéhez képest csak 
igen kis arányban, de azért mégis oha sem hiányzó alkatrészét képezik a növények és 
állatoknak, és -azért kétséget nem i szenvedhet, hogy ezen alkatrészek a szerves élet fejlő
désére okvetlenül szüksége ek. 

A második f ö 1téte1, mely nélkül szerves élet szintén nem gondolható, bizonyos, 
szűk korlátok közé szorított hőmérsék. E hőmér ék a viz fagy- és forrpontja közé esik. A 
me~y égi testen a hőmérsék állandóan a fagypont alá esik, vagy a viz forrpontját tulha
ladJa, az a szerves élet fejlödé ére, vagy annak fenntartására képtelen. 

· A tapasztalás azt mutatja, hogy a földön is télen, a midőn a hőmérsék a fagypont 
alá száll, minden tengélet meg zünik, vagy legalább alig érezhető mértékben tart és csak 
akkor kezd ismét uj életre ébredni, a midőn a hömérsék a fagyponton felül' bizonyos 
fokr~ szá~ott., A hol tehát az átalános hőmérsék állandóan a fagypont alá esik, ott a 
tengel~t f~Jlődese lehetetlen. Növényélet nélkül pedig állati élet nem gondolható, miután 
ez abbol el, és ez annak egyedüli táplálékát nyujtja. 
. , ?e szi.ntug;r n?m. gon~olható. szerves élet, ha az átalános hőmérsék a viz forrpont
Jahoz kozeled1k, mmtan Ily hofok mmden szervezetet megöl annál inkább fejlődését lehe-
tetlenné teszi. ' 

. A ha r m a d,i k f ö 1 tétel, mely nélkül a szerves élet fejlődése nem gondolható, 
b„iz?nyo.s alkotassal biró légkör (atmosphaera) jelenléte. Ezt bizonyítja épen a 
foldon ~e;o szerves élet, mely se itt, se pedig akármelyik más égi testen levegő nélkül 
~em feJlO~~et_ett volna. Minden élet, legyen az növény-, vagy állati élet, csak a levegőben 
es a l~ve~~. kozvetle~. hat~s~. következtében fejlődhetik és állhat fön. A levegő minden élet
n~~ n:lkulozhetlen k?zv~titoJe. Az állatban a légzést eszközli, és ezzel az élet fentartására 
szukseges meleget kepezi, mely az állati testben is mindennemű mozO'ásnak a kutforrása a 
v~r~eringés;iek ép ugy m!nt a tagok mozgásának, a járásnak, repülé~nek, uszásnak stb.' A 
noven~orszagban a levego a főtáplálékot nyujtja, a mennyiben t. i. a növények a napfény 
befol!.~a al,att a lev:gőben levő szénsavat felbontják, annak szénenyét a víz alkatrészei 
hozzaJar~ltaval a szamtalan, a növényekben előforduló anyagok alkotására fordítván. Szint
ugy, veszik r:1, a növ~ny~k a le;egőből az ammoniakat is, mely a légenytartalmu anyagok, 
az allato~ fotapsz~r~i kepeztetesére szolgál. 

Vegre a viz is az életnek annyira szükséges és nélkülözhetlen közegét alkotja, hogy 
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a nélkül élet szintén nem gondolható. A viz átalános oldószerül szolgál, mely a tápszereket 
folyó állapotba hozza, azoknak mozgását és keringését az egész testen át lehetővé teszi, és. 
igy a szerves testnek táplálását eszközli. 

Levegő és viz nélkül tehát szerves élet szintén oly kevessé gondolható, valamint 
meleg és világosság nélkül sem, és a mely égi testen ezek hi4nyoznak, ott szerves életet is 
hiába keresünk. 

Ezek azon fejtegetések, melyeknek a tudomány részéről e kérdésnek, vajjon vannak-e 
az égi testeken élő és gondolkozó lények~ eldöntését megelözniök kell, mielőtt azon kérdés
re átmehetnénk, melyek tehát azon világtestek, melyeken mindazon föltételek megvannak, 
melyek élő lények fejlődésére és élhetésére megkivántatnak, melyekről tehát némi valószi
nüséggel mondhatjuk, hogy élő lények lehetnek rajtuk, és ha vannak, vajjon milyenek és 
mily szervezettel birók lehetnek azok~ 

A mi már az első föltételt illeti, t. i. bizonyos alkatrészek, azaz vegytani elemek 
jelenléte, erre nézve épen ez az ujabb kornak legszebb és legbefolyásosabb vívmányai közé 
tartozik, hogy Bunsen és Kirchhoff, heidelbergi tanárok által feltalált szinképi elemzés se
gítségével képesek lettünk, nemcsak a napnak, de számos csillagnak, sőt az annyira távolra 
eső ködfoltok és üstökösök számos alkatrészeit kipuhatolni és meghatározni. 

E vizsgálódások, melyek kétséget nem engednek, azt bi~onyitották, hogy nemcsak 
a nap, melynek kifolyása a föld és a többi bolygók, hanem az álló és saját fénynyel ragyo
gó csillagok, a ködfoltok és az üstökösök is ugyanazon elemeket foglalják magukban, me
lyekből a föld maga áll. 

Kétséget nem szenved, hogy lehetnek az égi testeken oly elemek is, melyek tán a 
földön nincsenek (hisz még a földön is még mindig uj meg uj elemeket találunk fel) ; de 
azok, melyeket mi eddig más égi testeken feltaláltunk, mind oly elemek és alkatrészek, me
lyek a földön is találtatnak; név.szerint nem hiányoznak épen azon elemek és alkatrészek, 
melyek a szerves élet képeztetésére kivántatnak. 

Már azon meteorkövek alkotása is, melyek időnként, néha igen sürün a véghetetlen 
mindenségből földünkre hullanak, és a melyek kétségtelenül nem egyebek, mint bolygók 
töredékjei, azt bizonyította, hogy mindnyájan csak azon alkatrészekből állanak, melyek. a 
föld felületének nagyobb részét alkotják, és hogy egyetlen egyben sem találtatott fel eddig 
oly alkatrész, mely · a földön nem léteznék. 

Ezen elvitázhatlan tény arra mutat, és kétségtelenül bizonyítja, hogy a határtalan 
mindenségben keringő égi testek egy és ugyanazon anyagból állanak, melynek ugyanazon 
átalános tulajdonságai vannak, és hogy minden égi testek egy és ugyanazon családnak tag-
jai, melyeknek közös eredetük és közös t~lajdonságaik vann~k. , . , . 

A mi tehát ezen első föltételt illeti, mely a szerves elet kepeztetésére kivantatik, 
kétséget nem szenved, hogy az égi testek nagyobb részében, a meddig t. i. a távcső és szin
képi készülékek hathattak, megvan. 

Egy második föltétel, melyhez a szerves élet lehetősége kötve van, bizonyos, szűk 
korlátok kŐzé szorított hőmérsék. Mi ezen hömérsékről azt állítottuk, hogy annak a víz 
fagy- és forrpontja közé kell esnie, azaz sem a fagy, sem pedig a forrponthoz közel állania 
nem szabad. 

Erre nézve be van bizonyítva, hogy a holdon dermesztő hideg uralkodik, mely a. 
tengéletet ép ugy mint az állati életet lehetetlenné teszi. Igy nem szenved továbbá kétsé
get, hogy a naptól igen távolra eső bolygókon a meleg azon mennyisége, melyet a naptól 
nyernek, oly csekély, hogy az a szerves élet fejlődésére ,nem .~lé~ség~~· , „ , 

De másrészről szintén bizonyos az, hogy a nap es a tobb1, saJat fenyokkel ragyogo 
csillagok, azon iszonyu bőségöknél fogva, mely rajtok uralkodik, szintén nem alkalmasak a 
szerves élet fentartására; annál kevésbé annak fejlődésére. Sőt, ha saját ·földünket tekint-
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jük, a geologia ~s.~ t~1domá~yos kosmogenia kétségtelenül azt bizonyítja, hogy ez is, vég
hetetlen hosszu idon at oly allapotban volt, melyben a szerves élet azon átalában lehetetlen 
v~la. Földünk t. i. ~ajdankorban ~zintugy, .mint a. ~ap, izzó és .olvasztott anyagokból álló 
gomb volt, mely mmden szerves eletet telJesen kizart. Csak midőn földünk azon hőfokra 
~eh~lt, ~~l~ az állat ?s növényélet fejlőd~s~nek kedvező volt, kezdett az fejlődni, és mind
mkabb tok~letesebb e,s Il:1a~a abb foko~ allo lényeket létrehozni. Az idő pedig, mely a föld
ne~ ~zon ~ofokra valo kihulésre szűk eges volt, nem ezer, de millió és sok millió év szerint 
szam1tando. 

A föld volt tehát, és keringett a nap körül myTiad éveken át a nélkül hogy rajta 
állatok vagy növények lettek volna. Keringett mint tüze , meleget és világot 'szóró gömb 
mely nap gyanánt saját bolygóját, a holdat világította és melegítette. ' 

, . . A, nap tehát, valamint, a ,töb?i á~ló c illa9ok is,, melyek saját fényökkel bírnak, 
foher, izzo, olvasztott anyagbol allvan, allatok es növenyeknek lakhelyül sem szolgál
hatnak. 

Melyek tehát azon égi te tek, melyek hőfokra nézve arra alkalmasok hogy állatok 
nö_vények rajtuk fejlődhessenek~ ' ' 

Ha. mindenekelőtt a mi napunk rendszerét ve szük tekintetbe azt látjuk hogy 
ahhoz.~ m1 földü~ön ki~ül még számos bolygók tartoznak, melyek fén;öket ép ug;, mint 
~e~egJüket ~ nap~,ol nyerik. Ezek e:tzonban ép ugy, mint holdjaik is hajdankorban szintén 
izzo meleg, . ~s S~Jat fén,yökkel ragy.o?'ó gömbök valának, mint a milyen még most is a nap, 
de, sok ~~na~ eveken at, hogy a vilagürben keringenek, már annyira lehűltek, hogy leg
a~abb SaJat h.ofokuk nem leh~t ak.~dály a szerves élet fejlődésére. Igaz, hogy lehetnek köz
tök ~lyano~ is, melyek„ annyir~ koz~l fekszenek a i;aphoz, mint a Merkur és Venus, hogy a 
naptol nye1t .mele,g lesutne raJta .mmden szerves eletet, mig ellenben vannak még mások, 
~.elyek an~pra tayoka esnek, mrnt a Saturn, Uranus és Neptun, hogy a nap nem kölcsö
nozh,et nekik annyi meleget és világosságot, miszerint rajtuk szerves élet még most is le
~etseg~s. v?l~a. I?az ugyan, hogy lehetett ezeken is valamikor olv hőfok, mely a szerves 
elet feJlodesere epen alkalmas vala, a midőn t. i. lehülésökkor épen azon hőfokot elérték 
v?lt, mely a sze~ve.~ élet fejl~d.és~n:k kedv;~ző vala. De azóta rajtok az élet régen már 
kihalhato~t, a nelkül, hogy feJlodesenek tetopontját elérte volna. 

.. , Hatra v~nnak ennélfogva még csak azon közép bolygók, melyek a föld és a Saturn 
~oze e~~.e~, ~eh~t a Mars és Jupiter, és a közéjök eső számos kis bolygók, melyek a szerves 
elet feJlodeser~. ep· oly alkalmatos hőmérséket nyujtanak, mint a föld. 

, Bolygomk közül ~ehát a földön kívül csak a Mars és Jupiter a közükbe eső kis boly-
gokkal, lehetnek az~~ é?'1. testek, melyek a többi föltételek jelenléte mellett szerves életnek 
helyt ad~atnak. A tobb1ről, melyek a földön belől, és a Jupiteren tul vannak, határozottan 
mondhatJuk, hogy szerves élet, legalább jelenleg, nem lehet rajtuk. 
, Azo;iban? n,apunk rendszerén kivül vannak még számtalan csillagok, melyeket az 
e~ ~oltoza~an n;unt u~yanam;yi napokat saját fényökkel ragyogni látunk, és melyek nagy
sa~ra és ,tavols~gra nezve szamtalanszor felülmulják a napot. E napok is bolygókkal vannak 
ellatva, es habar azokat távolságuk és. aránylagos kicsinységüknél fogva nem látjuk, mégis 
k~tséget n~m .szenved, hogy azon, myr1~~. b?l!gók köz?l számtalanon vannak, melyek azon 
hof~kkal birna~, ,mely a szerves elet feJlodesere szükseges, számtalanon azonban, melyeknél 
a hofok kelletmel. vagy magasabb vagy alacsonyabb. Mert az okszerű természetvizsgáló 
so?asem fo?'adhatJa el azon nézetet, mintha az égi testek a gondolkozó lények miatt és ezek 
~as :.alam1 ,lénynek különös örömére és gyönyörködtetésére volnának teremtve. 'Minden 
len! onmagaban, különös természet ~dt;t szükségnél fogva létezik és mert létezik joga van 
a let,elre és lételének fenntartására. Es azért lehetnek myriad égÍ. testek a mely~ken szer-
ves eletnek mé t l'lh t' · ' · ' g nyoma sem a a. a o, m1g mas myriadok, melyeken a szerves élet csak bi-
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zonyos fokig fejlődött, végre oly myriadok is, melyeken volt ugyan szerves élet, de már 
millió és millió évek előtt kihalt, valamint földünk is myriád éveken át keringett minden 
szerves élet nélkül, milliókon át, melyek alatt növények és állatok ugyan, de nem emberek 
valának, és hogy fognak következni oly idők, és földünknek oly állapota, melyben az my
riád éveken át fogja futni pályáját a nap körül, a nélkül, hogy egyetlen egy lény is élne 
rajta, valamint azt futja a hold földünk körül, a nélkül, hogy élő lény volna rajta. . . 

A mi továbbá a 1 e v e g ő ne k és v i z ne k j e 1en1 é tét az égi te st eke n illeti, 
melyek szintén a szerves életnek n.élkülözhetlen föltételét alkotják, ezekre nézve is azon 

· kérdés támad, vajjon vannak-e a földön kívül más égi testek is, és ha igen, melyek azok, 
melyeken légkör és viz létezik ~ , , . , „ . . .. 

Hogy földünk légkörrel van ellatva, es hogy azt nagymenny1segu v1z is bontJa el, 
abból még nem következik, hogy minden más égi testne~ szint~n azz~l kell kör~ye~v.e, vagy 
vizzel elborítva lennie; sőt, ha volna is légköre, nem kovetkez1k ebbol, hogy mas egi testen 
levő légkörnek ugyanazon alkotásunak kell lenni, mint fö~dünk légkörének., , 

Földünk légköre, mint átalában tudva van, 100 terf~gatra, kere~szammal 21,terfo-
gatnyi élenyt és 7 9 térfogatnyi légenyt tartalm~z. Azonk1vül v~n meg 10,900 resz?e~ 
3-5 rész szénsav, és még sokkal kevesebb ammomak. Ez,en alkotasa a le.~egonek, a f~~di 
lényekre, a hogyan azokat a jelenkorban találjuk, épen a legalkalmasabb ,es termesz~~ok
nek leginkább megfelelő. De ebből nem következik, ho?Y, csak" ez~n ~lkot~sa a le;e~onek 
alkalmas a szerves élet fejlődésére vagy annak fentartasara; sot mkabb biztosan ~ll~that
juk, hogy földünk légköre sem volt mindig ugyanaz, hanem hogy különb~ző ge~log1a1 kor
szakokban változott annak alkotása is, hogy sokkal több volt benne a szensav es kevesebb 
az éleny mennyisége. De azért mégis volt élet a földön, sőt a tengélet sokkal dusabb volt .a 
mostaninál, és a vizek hemzsegtek számtalan állatoktól. De azért a növények és állatok 1 
egészen különbözők voltak a mostan élőktől, me~yekkel typusra ,nézve u~yan m~gegye~tek, 
de más viszonyok alatt keletkezve, csak a~on, v1sz,onyok, alatt elh~.ttek is. A mmt e v1sz,o
nyok megváltoztak, kihaltak azon állatok is, es mas?k l,eptek helyokbe, ~elyek a megval
tozott viszonyokhoz alkalmazkodtak. Az ember pedig epen csak akkor Jelenhetett meg a 
földön midőn a légkör alkotása, és a földön uralkodó éghajlati viszonyok csaknem ugyan-
azok ;alának, melyek a mostani korban is uralkodók. . . , „ „ „ . „ 

Itt már most azon fontos kérdés áll előttünk, vaJJOn melyek tehat foldunkon klvul 

azon égi testek, melyek légkörrel vannak ellátva~ , , „ 
A mi már a napot illeti, arról biztosan tudjuk, hogy az veghetetlen nagy legkorr~l 

van ellátva. De ezen légkör izzó és számtalan elemek?ől áll! melyek c~ak „azon n;agas ~?
foknál, melylyel a nap bir, képesek gázalakot fölvenm. A mmt : nap leg~ore, tovabb lehul, 
a benne létező alkatrészek nagyobb moonyisége a nap felületere leceapod,van, cs~k ,az~n 
elemek vagy vegyületek maradandnak annak légkörében, melyek a leszallott homersek 

mellett is gázalakot tartanak meg. . , , , 
A többi álló csillagokl'a nézve, melyek saját fénynyel. b1rnak, hatartalan ta:olsaguk 

miatt bizonyosat nem állithatunk, de valószinü, hogy e tekintetben ugyanazon vISzonyok 

állanak fenn, mint a napnál. . . , , ' k 
Áttérve a nap bolygóira, s azoknak holdjaira, az ~dd1~1 tapasztalasok ~s észleles~ . 

azt tanusitják hogy a mi holdunkon sem légkör, sem viz mncsen, ~ogy teh~t azo.n, mar 
ezen oknál fo~va is, szerves élet lehetetlen. De igenis, feltaláltatott n:m~ légko.r, m~nd ~e
dig vízgőz a légkörben a legtöbb bolygókon, ugy a Venus, Mars, Jupiter, Sat~.rnus es Ura
nuson, melyeken a légkör egészen hasonlónak találtatott földű~ lég~örével, sot a ~arsban 
annak sarkait ép ugy találták jéggel és hóval elborítva, vala~mt a foldn~~ sarkai va,nn~k 

1 lborl
.tva Ha továbbá méa azt is adJ.uk hozzá, hogy tobb meteorkovek elemzese1 a 

azza e . o „ bb , · · t k t 
vaséleget, hydrát állapotban találták fel, kétség nem lehet to e, nnszerm a napun a 

\.o 
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környező bolygókon víz is van. - Megemlitendő e helyen még azon tény is hogy a vegy
el;mzés i;émely meteorköve~ben ~zon, alkatrészt is találta fel, mely nélkül 'szerves lények 
kepeztetese nem gondolhato, t. i. szenenyt, vagy tulajdonképen valóságos szerves azaz 
széneny-, köneny- és élenyből álló vegyeket. ' 

, M_~ndezeket, tekintetbe véve, kétséget nem szenved, miszerint a naprendszerhez tar-
~zo legtobb bolygokon megvannak azon föltételek, melyek a szerves élet fejlődésére ki
vantatnak. 

, . , H~ tov~bbá a~t vess:ük, hogy a mi napunk rendszere csak határtalan kis részecs-
k~Jet teszi a mmden.segne~? es fiogy a söté~. ég m~·ia~oka~ mutat azon csillagokból, melyek 
~d napoknak -~ek~tendok, es melyek. korül . szmt~n. sza~talan bolygók keringenek; ba 
t~krntet~e v~sszuk vegre azt, hogy az UJabb szmkép1 vizsgalatok szerint az egész minden
segben ~it~rJedt any~g ugyanazon . elemekből áll;. ~em kéte~kedhetünk többé, miszerint a 
ragy~go csillagok, mm~ u~yanannyi napok bolygoi i hasonlok a mi rendszerünk bolygói
hoz, es hogy azokon szmten meg vannak adva azon föltételek (habár nem is mindegyiken) 
melyek~ s~erves és g,ondolkozó_.lények fejlődésére szükségesek. ' 

. Es 1gy. nem ketelkedhetunk, hogy a föld körül elterjedő mindenségben myriadnyi 
égi te~tek ~en~genek, m.elye~ ug!~~a~nyi szerves és g

1

ondolkozó lények világát képezík, 
valammt kepe~i ,azt a mi par~nyi foldunk, mely egy hatartalanul kis cseppet alkot a határ
tal~nul nagy ~1lagte~gerben, es hogy csak gyermekies felfogásból származó nézetnek mond
hatJU~ azon hitet, mmtha földünk a világ középpontja, és a rajta élő emberek a· teremtő
nek valasztott teremtményei volnának. 

De még egy kérdés maradt hátra, melyre felelettel tartozunk az t. i. ha igaz az 
hogy vannak ,más égi testeken is szerves és gondolkozó lények, vajjo~ milyenek lehetnek 
azok~ hasonlok-e a földön élő lényekhez~ és ha gondolkozó észszel bírók vajjon hasonlók-e 
:z emberekhez~ tökéletesebbek-e azoknál~ és ugy gondolkozók, mint itt 'a földön az embe
I ek gondolkoznak, vagy nem~ 

Er;e i~ a~atunk feleletet, és pedig alapos, a tudomány elveiből származó feleletet. 
, .. ~ar tobb 1zben különösen ki volt emelve, hegy az egész mindenségben, a medilig 

tavcsovem~ ha~ottak:. ugya1:azon , any~g, ugy~na.zon anyagi elemek vannak elterjedve. Az 
ai;yag pedig Illlnde~ut~, talaltasse~ barhol, m;ndig ugyanazon tulajdonságokkal van felru
h~zva, u?J'.'anazon torvenyeknek hodol. A szeneny, köneny, éleny és légeny mindenütt és 
n;~de~ egi ~esten,' a hol a, körüJn;é~yek k~~vezők, ug_Yanazon hajlamot az egymássali vegyü
lesr~ ~s ~zerves le~y~k kepeztetesere fog.Jak mutatm. A geologia azt mutatja, hogy földünk 
a ~]onfele geolo~1a1 ~orszakokban különböző lényeket alkotott ugyan, de hogy e lények 
mmd ~.gy~nazon ata~anos typu~ ~zerint vo~t.ak alk,otva, azaz, azon állatok és növények, me
_ lyek foldunk legi:é!pb~ ge?log~ai korszakaban kepeztettek, fajra és nemre nézve eltérők 
voltak ugyan a kesob?iektol, foleg a mostaniaktól, de ezért mégis ugyanazon terv szerint 
ugY,anazon typus szermt voltak alkotva, ugy hogy első pillanatra meg lehetett ismerni hog; 
az ~l.latokvagy növények melyik családjához tartoznak. Igy mások voltak ugyan a ka~ylók 
~ ~eJancok,, a h~l~k, a. hüllő~, sőt az emlősök is, mint a későbben fellépők, vagy mosta~ 
el ok, d~ a~ert. meg1s ~degy1ken azonnal megismerhető, hogy kagyló, csiga, héja.ne, hal 
vagy hull~. Szmtug~ talalunk ~ növények között is harasztokat, cicadeakát, pálmákat, feny
ves~ket,, to~gyeket, Juha1:okat es töb~ másféléket, melyek a későbbiektöl, főleg pedig a mos
tamaktol l~nyegesen elternek, de azert ezek is ugyanazon átalános typus szerint vannak 
alkotva, mmt akár~elyik más geologiai korszak lényei. 

.. .. ~átjuk ~~élfogva, miszerint a szerves lényeket alkotó elemek mindenütt kedvező 
korulmenyek ~o~ott, ,ugyanazon hajlan:iot mutatják, ugyanazon alakok, ugyanazon átal~nos 
try,usok alkotas~ra, es hogy egyedül csak az éghajlati és egyéb viszonyok idéznek változást 
elo egyes szerveik alakjában, fejlődésében, tehát egészen alárendelt viszonyokban. A szer-
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ves lényeket alkotó elemekben továbbá azt is vesszük észre, hogy bennük különös hajlam 
mutatkozik bonyolodottabb vegyek alkotására; azaz a legegyszerűbb képződményektől fo
konként lépni mindig tökéletesebb és a szervezet magasabb fokán álló képződményekre. 
Ezt igen szépen és elvitázhatlanul bizonyítják földünk különböző geologiai korszakai. Míg 
t. i. az első korszakokban csak a legalsóbb fokon álló állatokkal és növényekkel találko
zunk; addig a későbbi rétegekben mindig tökéletesebb és fejlettebb állatok és növények 
jelennek meg, míg a legfelsőbb rétegekben a mostan élő állatok és növényekhez hasonló 
maradványokat találunk. 

Ezekből indulva ki, kétséget nem szenved, miszerint a többi világtesteken is, me-
lyeken a szerves világ fejlődésére a íöltételek meg voltak adva, a különböző szervezeteknek 
ugyanazon anyagból és ugyanazon törvények szerint kelletett fejlödniök, hogy tehát az 
átalános typusnak is a növényországban ép ugy, mint az állatországban meg kell felelniök, 
habár bizonyos tekintetben ép ugy eltérők a földi lényektől, mint például a növények és 
állatok a föld különböző geologiai korszakaiban. Mert miután más bolygókon az éghajlati 
viszonyok, valamint a légkör és kérgök alkotása bizonyos tekintetben eltérők lehetnek a 
föld viszonyaitól, önkényt következik, hogy ezen eltérő viszonyok alatt képeztetett lények 
is bizonyos tekintetben eltérők lesznek a föld lényeitől. 

A mi azonban az emberiség képzelő tehetségét a legrégibb kortól egész a mai na-
pig leginkább foglalkoztatta, az azon kérdés volt: va.jjon vannak-e ezen égi testeken ész-
szel biró gondolkozó lények is ~ . . . , . 

Mi ezen kérdésre szintén határozottan azt felelhetJük, hogy igen. Mert mrntan, mmt 
fönebb említve volt a szerves lényeket alkotó elemek különös hajlamot mutatnak mindig 
bonyolodottabb ve~yeket alkotni, és az egyszerűbb és tökéletlenebb ~épz~clmé;iy~~ől át
menni tökéletesebbekre, nincsen ok reá, hogy mi ezen elemeknek e haJlamat mas eg1 teste
ken is fel ne tegyük, miután az elhatáro~ott és se,mmi. okosko.dás által e~ ~em vitázható 
tény, hogy az anyag mindenütt a termeszetben es mmden viszonyok kozott ugyanazon 

törvényeknek van alávetve. 
Tehát mi nem kételkedhetünk azon, miszerint azon égi testeken, melyeken a fölté-

telek a szerves élet képeztetésére átalában megvannak, észszel biró és gondolkozó lények 
ne legyenek ha azokon a szerves élet átalában azon fokra fejlődött már, hogy gondolkozó 
és öntudatt~l biró lények képeztethettek. Mert hisz~n, a m~ ~öl~ünkön is .millió ~~ . milli? 
éveknek kellett elmulniok, mig a szerves élet a lega1sob}> csirabol: legfelso.bb .tag;img, t. i. 
az emberig fejlődhetett, és sz~~tala~ ~eol?giai felfo~.gat,aso~n~k elore, men~i, i;11g az emb~r, 
a gondolkozó és öntudattal bu:o, a vilag es annak torvenyeirol eszmelkedo leny, azon fol-

léphetett. 
De ha csakugyan vannak más égi testeken is, és n~n; k~telkedhetünk, ~o~y v~nnak 

myriádokon az emberhez hasonló gondolkozó, ~s észszel. biro leny~k,, a~o~ kerdes ta~~d, 
vajjon milyenek lehetnek azok, mily alakkal bU"ók és Illlly anya~bol állok. - .Ezekbol m
dulva ki, mi már több ízben hangsulyozva lett, hogy az anyag mmdenütt a mmdensé~ben 
ugyanaz, ugyanazon tulajdonságok~al }>i.ró, és ugyai:a:on törvénye~n;k ~ódoló; ~~,m ketel= 
kedhetünk egy percig sem, hogy mas egi testeken elo, gondolkozo es eszs~el brr.o lények 
alakra és alkotásukra nézve hasonlók a földön élő emberhez; azaz: hogy verrel, izmokkal, 
idegekkel és agyvelővel biró lények legyenek, melyek hasonlók a földi ember, véréhez, iz
maihoz, idegei és agyához. Mert kétséget nem szenved, hogy csak oly folyadek, melY, ~a
sonló a vérhez, szQlgálhat az állati test táplálására, hogy csak oly szerv, mely ~lkotas~r~ 
nézve hasonló az izomhoz eszközölheti a mozgást : hogy csak ugyanazon alkotassal b1ro 
szervek, mint az idegek, l~épesek a külvilágból származó b~nyo1;11ások~t fölven~i; és h~.gy 
végre egyedül csak az agyvelő bir gondolkozni, a külvil~g?ol szarmazo. }>en~o.~asokat on
tudatra juttatni, a természeti törvényekről eszmélkedm, es azokat saJat celJaira felhasz-
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nálni. A természetbuvár előtt, a ki az egész természetben a legszigorubb okszerüséget látja, 
oly okszerüséget, mely közvetlenül a termés~eti törvények„ szüleménye, nem gondolha~ó 
lény mely agyvelő nélkül gondolkozhatnék, es hogy egyedul csak azon lény gondolkozik 
és bir öntudattal, melynek agyveleje alakra és alkotására nézve a fejlődés legalább azon 
fokán áll, melyen az emberi agy. 

Az előbbiekből következik továbbá, hogy csak zemmel biró lények láthatnak, azaz 
a fény sugarait f elfoghatják, és hogy annak a zemne~ ha onló szerkezetűnek kell ~en~, 
mint a földi lények szemének; hogy végre csak azon leny hallhat, melynek az emberi fnl
hez hasonló szerkezetű szerve van; mindig hangsulyozva azt, hogy ha s o n 1 ó, azaz 1 é
n y e g b e n ugyanazon szerkezete van, nem zárván ki a lényegtelen, azaz faji eltéréseket 
alakra, valamint alkotásra nézve sem. 

• A természettudományok hű és beható tanulmányozá a, az anyagban levő erők foly-
tonos észlelése és azon változhatatlan törvény zerü ég, melynek az anyag hódol, okvetle
nül oda vezet, ~öt kényszerit bennünket azon állitás elfogadására, hogy más égi testeken is, 
és nemcsak a földön vannak élő és gondolkozó é zszel biró lények, hogy azok hasonlók a 
földön élőkhez, hogy egyedül c ak nagyságra, erőre, zerveik elrendezésére, tehát csak fajra 
nézve különbözhetnek a földön levőktől; sőt nem is zenved kétséget, hogy lehetnek, sőt 
vannak más égi testeken lények, melyek észbeli tehetségökre nézve sokkal magasabban 
állanak a földi embernél, a kiknél tehát a gondolkozó agyvelő sokkal tökéletesebb az em
berin~]. Hisz a földön is az ember nem azonnal azon tökéletességgel lépett fel, melylyel az 
jelenleg bir, sőt a legujabb geologiai kutatá ok azt tanusitják, hogy itt a földön is az e~
beri nem első föllépé e alkalmával sokkal ki ebb, azaz kevésbé fejlődött agygyal, tehat 
alább rendelt észbeli tehet éggel is birt, és hogy csak idővel és lassanként, sok 8zázezer, 
sőt millió éveken át fejlődött azon fokra é azon észbeli tehetségekre, melyeket jelenleg 
rajta észlelünk. 

Ha tehát a földi embert az egész mindenséggel összeha onlitjuk, ha tekintetbe vesz
szük annak észbeli tehetségeit azon lények tehetségeivel szemben, melyek nagyobb és ré
giebb bolygókon élhetnek és valószinüséggel élnek is; vajmi parányi, és a nagy mindens~g
ben teljesen elenyésző lénynek kell azt tartanunk; mily szegény, mily nyomorult,mennyll'e 
a viszonyoktól függő teremtménynek tűnik az előttünk fel, melyet a levegőnek kis fuva,1-
lata, a viznek megindult kis ·árja, a földnek alig érezhető kis rezgése, sok szorgalommal es 
fáradsággal készitett ugynevezett nagy műveit, néhány perc alatt megsemmisiti és romba 
dönti. 

És mégis, mennyire magasztos, mily lélekemelő gondolat az, hogy ezen parányi, a 
föld hasadékaiban mászkáló kis lény teljes öntudattal bir nemcsak magáról, de magánkiVÜl 
levő tárgyakról és tüneményekröl, hogy ezen parányi lény eszmélkedik a világ véghetet
lenségéről, a termeszeti törvényekről, melyeknek kutatására és megismerésére csudálatos 
ösztönnel hajtatik; hogy ezen gyarló és gyönge lény a leghatalmasabb természeterőket 
fékezni és a maga hasznára forditani tudja, hogy a csillagokon tulemelkedik, hogy a. sok 
myriad- és myriadnyi mértföldekkel tőlünk távoleső égi tájakba hat, azokat szemeivel ku
tatja, a határtalan távolságra eső égi testeket fölkeresi, a törvényeket megismeri, melyek
nek azok mozgásaikban hódolnak, és igy tiszta képet alkot magának a mindenségről, me~y 
véghetetlen, és melyben határtalan sok világok mindig ujból meg ujból képeztetnek, nng 
más0k e1enyésznek és ujból elemeikre feloszlanak. . 

Es mindezen nagyszerű eszméket, melyek az embernek pillantást engednek vetm a 
világtesteknek képező műhelyébe, melyek az emberiséget nemesitik, ép azt minden más 
lények felett határtalanul magasabbra emelik, az emberi ész a természettudományoknak, 
észbeli tehetsége legszebb vfrágjának, köszöni. 

Az ilyen ember és az ilyen társaság, mely ily magasztos esméktől van áthatva, mely 
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mindezeket nemcsak tudja, hanem keble mélyében érzi is, a mely társaság az egész ter- -
mészetben uralkodó változatlan törvényszerűséget látja, mely az ellenkező erők között az 
egyensulyt és a számtalan égi testek mozgásaiban a harmoniát fentartja, és a mely ember 
vagy társaság ezen öntudatra folytonos tanulmányozás és ernyedetlen kutatás után jutott ; 
az ily ember és társaság keblében megrendithetlen erkölcsi törvényszerűség is uralkodik, 
melynek főtörekvése oda van irányozva, hogy ezen törvényszerűségnek mindenütt érvényt 
is szerezzen, és valamint ő mindenütt a törvényt tiszteli és megtartja, ugy azt mások által 
is tiszteltetni és megtartatni kivánja. 

Igy lesz a természettudományoknak hű és szorgalmas tanulmányozója: egyszers
mind az erkölcsnek és a törvényszerűségnek a leghatalmasabb előmozditója és legbuzgóbb 
bajnoka. 

II. 

A világ-mechanismus1·6I *). 

Dux AnoLF-tól. 

Mechanismusnak nevezzük bizonyos alkatrészek szerkezetét, melyek képesek egy 
előre kitűzött célra határozott módon összeműködni. Azon célhoz képest, melyet elérni 
kivánunk, szükséges, hogy az alkatrészek kiválasztva, alakitva és egymással összekötve 
legyenek; azaz, hogy a mechanismus céljának megfeleljen terve. E terv, mielőtt véghez
vitetik, mint eszme azon ember szellemében él, ki a meghatározott célt elérni kivánja, és a 
végett vagy maga alkotja a gépet, vagy más valaki által alkottatja azt. 

Ha nincs, a ki egy oly célt elérni ohajtana, vagy egyáltalában csak gondolna is egy 
olyan célra: ugy nem létezik a mechanismus eszméje, és a terv is hiányzik, mely szerint 
az alkatrészeket kiválasztani, alkotni és egymással összekötni kellene. 

De ha van is valaki, a ki egy célt gondol, melyet valamely gépezet segítségével 
elérni ohajtana, azaz, ha bir a gépezet eszm~ével, de nem készít annak megfelelő tervet: 
még akkor sem jön létre a gépe~et. Ha például valaki egy mozdony birtokába óhajt jutni, 
mely terheket emeljen vagy tovább szállitson, ha tehát van a mozdony eszméje, de a nél
kül, hogy az eszmének megfelelő terv szerint járna el, ha vas, réz, szén stb. darabokat, 
ugy a mint véletlen keze ügyébe esnek, csak egy halomra, vet össze , azon véleményben, 
hogy ily módon mozdony fog létesülni: akkor természetesen csalódik. 

Ennélfogva nem gon~olhatjuk, hogy valamely gép létrejön, ha nem létezik valaki
ben annak eszméje, vagy ha az megvan ugyan, de senki sem hajtja végre a kellő tervhez 
képest. - Ép oly kevéssé képzelhetjük, hogy ne legyen mechanismus oly készülék, mely 
határozott szabályszerűséggel mozog és minden működésével hasonló eredm"ényeket hoz 
létre, és az ne készittetett legyen valaki által határozott célra, tehát eszme következtében 
és bizonyos tervhez képest. 

Erre nézve semmi kétségünk sincs. 
De a mily tisztán áll előttünk a dolog, ha csak egy oly mechanismusról van szó, 

melyet emberek készitenek céljaikra és kezeik munkájával: oly zavart és megzavaró a 
kérdés, ha a mindenséget átkaroló világ-mechanismusra alkalmazzuk azt. 

Azt találjuk, hogy e nagy mechanismus ma ugyanazon törvények szerint mozog, 
melyek tegnap voltak mérvadók, és tegnap nem szült más eredményeket, mint korábbi 

*) Ez értekezés csak kivonatban közöltetik. 
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időkben. A nap ugy kel, mint évezredek előtt; a világtestek ugyanazon szabályszerüséggel 
keringenek, melyet mindenkor követtek; az ember születik, fejlődik, meghal - minden 
időben ugyanazon élettani törvények szerint, s egy kő, mely támaszát vesztette, mindig, 
esik, de nem kénye-kedve szerint; ma a mélységbe esik, holnap pedig a magasságba vagy 
távolságba röpül. Tehát mindenkor és mindenütt törvényeket működni, egy tervet keresz
tülvive látunk a természetben. 

Ki itt a törvényhozó, ki a terv alkotója~ 
Oly rejtély előtt állunk itt, melynek megoldása vagy egyáltalában lehetetlen vagy 

mindenesetre legalább rendkívül nehéz. Tisztelt hallgatóim tehát joggal mondhatnák: 
"Azok fáradjanak e rejtély megoldásának kisérletével, kik arra hivatottak "'ll:agy hajlandók. 
Mi nem azért jöttünk ide, hogy nagy, vagy épen legyőzhetlen feladatokkal fáradozzunk, 
hanem hogy a szép természet gyönyöreit s a művelt társaság örömeit élvezhessük,. és hogy 
a mellett a természettudós é8 orvos urak értekezéseit oly tárgyakról hallgassuk, melyek 
érthetők, és melyek felfogása tudományunkat szaporítja." 

Ez ellenvetések kétség kivül jogosultak, és számba kell venni azokat, ha nincs ok, 
mely más véleményre kényszerit. De vannak körülmények, melyek nem kevésbé parancso
lólag megkívánják, hogy tekintettel legyünk azokra; főkép pedig az, hogy az idealismus és 
materialismus, a hit és az ész közti ':ita nemcsak magunkon kivül, hanem önmagunkban 
is folytattatik; nemcsak az emberis_ég és az egyes népek történetében, hanem minden 
művelt és gondolkozó ember keblében is hullámzik annak harca. Nem ritkán pihen 
ugyan és alszik e benső harc, mig t. i. hivatásunk igénybe veszi figyelmünket, , élvezeteink 
szé-rakoztatják, vagy gondjaink elnyomják lelkünket; de vannak napok és órák, melyekben 
ismét felébred és kitör, és habár néha csak élénkitö eszmejátékot gerjeszt bennünk, máskor 
nagy nyugtalanságot is okozhat nekünk. 

Hogy mi történik ily esetekben különféle egyének keblében, annak előadása termé
szetesen nagyon is tulterjedne egy értekezés szűk határain. Miért is legyen megengedve 
nekem, csak egyetlen egy esetet hoznom elő. Ez is elégséges lesz annak kimutatására, 
miképen nemcsak a nagy történelmi és társadalmi vajudások, hanem az egyéni élet ese
ményei is serkenthetnek, hogy saját erőnkből törekedvén a benső harc kibékítésére, s 
lelkünk megnyugtatására, mi is járuljunk a világrejtély megoldásához. 

Mikor az "Erő és anyag" című ismeretes munkának, mely több év óta magyar 
irodalmunkba is át van ültetve, első kiadása megjelent, mint sok más, ugy én is még a · 
vallásos nevelés hatása alatt állván, a halhatatlan lélek és azon lény hitét bírtam, mely a 
világon kivül és felül létezvén, az emberiség sorsát vezeti. A nevezett munkában pedig 
legelőször tárult fel előttem a materialistikus tan egész határozottságában. Abból tudtam 
meg, hogy nincs teremtője és vezetője a világnak, hogy nincs halhatatlan lélek, mely gon
dol bennünk és hogy csak az agyvelőnek váladéka a gondolat. Az e tan támogatására ott 
előhozott érveket erősebb ellenérvekkel meg nem bírván cáfolni, kényszerítve voltam elfo
gadni, a mi ezen könyvben irva volt. 

Most a nap nem volt többé örökké való fény, melyet egy legjobb atya az emberek 
é8 többi teremtmények javára gyujtott meg, hanem csak egy tűztömeg, mely ma vagy 
holnap elhamvad, mint tűzhelyünk parázsa. Elhagyottság uralkodott földünkön, mert 
hiszen az emberek nem bírtak többé halhatatlan lélekkel, hanem csak gépek voltak. · 
Minden gondolatom és érzetem elvesztette kiindulási és célpontját, mert a világ teremtője 
és fentartója, a jutalmazó és büntető hatalom nem volt többé. Minden élet ki volt halva, 
éa a világ egy nagy sír volt, égben és földön halálcsend uralkodott. Én magam éltem ugyan, 
mert hiszen én voltam az, ki az általános halált láttam, ki borzadtam az általános sírcsend
től; de a parányi szikra, mely bennem élt, épen csak arra volt elégséges, hogy a nagy 
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sötétséget láthassam; és azon parányi életpontra nézve, melyet magamban nem érezni nem 
lehetett, csak annál nyomasztóbb volt a tudat, hogy körülem, felettem, alattam minden el 
volt halva. 

De az ellen már nem lehetett ellenszegülni; hitem eltűnt, beláttam, hogy a helyébe 
állt igazság kikerülhetlen, és hogy annyira mennyire meg kell barátkoznunk avval. Habár 
nem bírunk többé ugy, mint azelőtt, azon öntudattal, hogy személyesen halhatatlanok 
vagyunk, és egy ránk vigyázó különös őrizet alatt állunk: mégis azon gondolat dagaszt
hatja keblünket, hogy öszhangzatban élünk saját magunkkal, természetünkkel, ha a termé
szet törvényeiben rejlő igazságot keressük. És a ki keres, az talál is. A világon kivüli 
szellem, a ki azelőtt volt, ránk nézve nincs többé ugyan, de mind a mellett többé nem 
élettelen s fénytelennek fog látszani, hanem uj fényben és életben fel fog tűnni a természet, 
ha törvényeit mindinkább megismervén, a bennök rejlő igazsághoz lépésről lépésre köze
ledünk. Tehát a régi vándorbot nélkül is bátran folytathatjuk utunkat. Ez és hasonló elmél
kedésekben megnyugtatást találtam. 

Igaz, egysz~rsmind arról is meggyőződtem, hogy nem zavartalan nyugalomban 
fognak örvendhetni az emberek az uj világosságnak. Mert a régi hit őrzője harcba fog 
kelni a saját magában bizó emberészszel; a hit képviselői az igazság utáni vágynak csirájá
ban elfojtására fognak törekedni; az emberek pedig kénytelenek lesznek az igazság utáni 
törekvésből folyó örömteljes öntudatot megvédeni azon hatalom ellen, mely mindent meg 
fog kisérleni, hogy a régi hithez visszatérésre kényszerítse őket. Igy tehát nem képzelhet
tem heves ellenmondás nélkül azon vigasztalást, melyet a rideg materialismus elleni, akkor 
még magamnak sem igen világos ellenhatásomban találtam; és az ellenmondás, valamint 
ujra meg ujra kitörő reményem, hogy a megnyugtató megoldás ki uem maradhat, a követ
kező képpé alakult képzelődésemben: 

sz·. Peter es a termeszettudósok. 

Nagy roppant könyv halmazt cipel 
Szent Péter az Ur elébe fel. 
Mert neki nemcsak ajtón állni, 
Könyveket is kell ám vizsgálni, 
S jelentést tenni ottan-ottan, 
Hogy könyvekben s röpiratokban 
Mit okoskodnak, költenek, 
S mesélgetnek az emberek. 
Mi szolgál s árt a kegyességnek, 
Mit sugall ördög, mit szentlélek, 
Ö kitalálja mind, hiven 
És jól betöltött tisztiben. 

Ma is, kötéstől homlokig fel
Rakodva baktat im könyvekkel ; 
Felül vannak a bibliák, 
Szent énekek s litániák, 
Alól cáfiratok megint, 
Nyomós érvekkel telve mind 
A materialisták ellen, 
Kiktől megvész a jámbor szellem ; 
Ezeket, mik : „Erő s anyag", 
S más ily csalárd cimflket hordanak, 
A jó könyvek közé tevé be, 
Mint keserü pillulát édes lébe. 

Igy ér szent Péter a főterembe, 
Hol az Ur körül állnak rendbe 
A próféták s evangelisták, 
Kiknek az Ur szent lelke diktált, 
És kik szivesen hallanak mindent, 
Mi történt - s kivált mit írnak itt lent. 
Az Urnak is nagy öröme telik 
A kegyesekben, kiknek könyveik 
Hirdetik az ő szent igéjét 
És kutatják értelme mélyét. 
S hogy megdicsérve a jó könyvek, 
A sorra most a roszak jönnek. 

S szent Péter, mintha kürt harsogna, 
Emelkedő haraggal monda: 
Ezek a gonosz lélek koholmányi, 
Az anyag-bálványzás posványi, 
A melyekben az emberek 
Egy része rondán hentereg, 
Ön-bölcseségökben elbizakodva, 
Téged s a lélek létét megtagadva, 
S a gondolatot is a hitvány 
Földi pornak tulajdonitván, 
Nekik az csak az agynak váladéka, 
S ezzel alapját elveték a 
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Hitnek, erkölcsnek, minden szentnek 
S bomlott fejökkel falnak mentek. ' 
Mondj~k: a.z ember nem egyéb, mint gyertya, 
M~ly eg, mrg fagygya fénynyel tartja; 
Hisz akkor az a legkülömb ember fia 
Kinek legzsírosabb a potroha! ' 
A hit csupán hitvány mankó nekik, 
S sánta-létökre mégis elvetik! 
Fonást nyitál nekik, melyben maaok 
Tisztára fördessék _ .. s a vakok 

0 

- Bölcseségökben nekik nem kell! 
Kiöntik a fürdőt a - gyerekkel! 

Az élet kutforrását keresik 
S a néma holttetem szavát 'lesik ! 
A műt boncolják a legkisebb sejtia 
S ki , ' l O) a • csma ta, azt fel ej tik ! . 
Híveink ugyan rajta vannak, 
Hogy végét vessék e nagy bajnak, 
De gyöngék, nem bírnak vele. 
Itt mennyei censura kellene 
Mely az eszmét már kezdettŐl nevelné 
S ha kell, csíráiban elölné ' 
És kitörölné már az agyb~n .... 
Ez kéne, ez segitne nagyban! 

Az Ur pedig, kegygyel tele, 
Jóságosan igy felele : 

„Elismerem, jó szándékod van 
S buzgólkodol hivatalodban ' 
De eszközöd, az mit sem ér~e. 
Jobb, hagyjuk a dolgot mentére. 
Maradjon, a mint teremtettem 
E jó emberfajt már kezdetben; 
Mert akkor tisztul igazán. a bor, 
Ha akadálytól mentve forr. 
Hadd tiszteljék a port! miért nem ? 
A porban is szól szent beszédem 
Kutatni azt, vizsgálni hagyd csak : 
Abban is végre rám akadnak. 
A föld kerek : bár merre indulál, 
Hajód végre haza talál; 
S az ember-ész, bár merre csapongjon 
~öröskörül a világ-korongon : 
Osi földén, örömteli, 
Magát mindig csak fölleli ; 
A kigyó is köröskörül 
Kerek gyűrűbe penderül, 
S míg mozgásában elejébe 
Kapaszkodik mindig a vége, 
S fejével a farkát harapja: 
Világos lesz a lét alapja. 
Hagyd már az embereket álmadozni 
Hajós gyanánt hullámon ringadozni'; 
Alásülyednek meg fölmerülnek, 
S végtére is révbe kerülnek ! 

yil , E ~öltemény,, a hit őrző_inek ellen.mondásán kivül, melyet szemlélhetővé akar tenni 
~ d va~ me?' egy mas nem, szandékozott ellenmondást is foglal magában. Ugyanis azo~ 
u omanyr~l dvan, benne szo, mely :1' .személyes istenség hitétől teljesen megszabadult; 
~gyana~on u omany mellett a szerzo IS van, de mégis az istent szólaltatja me és ez isten 
: l~ retei~.~~e~ében azon természetbuvárlat mellett nyilatkozik, mely az ist:~-hit nélkül 
~e a a"a .u qa · zonb~n a~ ~ költeményemben szóló isten első sorban nem egyéb, mint azon 
bu-!!!Zz~dese: szemely~sites~, hogy helyesen cselekszünk, mikor a természet törvényeit 

, ro yan, a an - mmt mmden cselekvényeinkben is - csak a tudomán nem edi 
:~: i:r~:;::.?~t~~ot~. s nem a magunk eszéből folyó akarat után indulunk. H:bár e zJódo! 
nekünk, még~s e;~~~o~a~~:t~~~g:~ sl a bi~tosságot, melyet a régi hit kölcsönzött 
hasonl tt k „ 

0 e~, e'll u ; benso egyensulyunkat; mert nem lehet meg-
k 

0 
,
1 

edélyu az ~U:ber, ha SaJat lényevel öszhangzatban cselekszik és azt teszi is ha 
csa arro van meggyozodve a m ·t t d ' ' t ' · ' · "l l „ „ ' . 1 u es meger , es nem hiteti el magával hogy olyas-
m1ro egyen ~eggyozo,dve: ·mit soha sem tudott megfogni. ' 

Ez erosen remelt Jövendő ' t · ' · · ' 
óhajtott s remélt b ld , .~~gnyugvasoma mmt mar is Jelent kepzelvén, és az 
t l 'lt . t ~ ogsagom legrovidebb, legtalálóbb kifejezését keresvén más szót nem 
a a am, mm az "isten" szót. ' 

Lehet' hogy c~ak saját tökéletlenségemnek következtében nem bírtam sokat és 
~agyot e.~{e~len egy szoval egészen találóan kifejezni; de talán az emberi te~mészet álta
b:z:s s~~a ~aga az,, ~ogy ~yakran kényszeritve is képes sokféle tüneménynek egy pont-
i! • ~~ ko osszefogasara. Es akkor lehet is, szabad is sokfélét egyetlen egy szóval k1· ieJeznun . -

men ez!z im~n~ emlit~tt sz,ükség és képesség~ek egyik példáját a felettünk boltozó kék 
. Y .. nyuJtJa. A csillagaszat abban egy vegtelen mélységű s ter3· edelmü ürt tam·t J!el 
ISmernunk mel b 'gt 1 , · , i1 

-, Y en ve e en szamu VIlagtestek s naprendszerek léteznek, - egy ürt, mely-
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ben világok keletkeznek, elalusznak, elenyésznek és melynek legvégsőbb határán is, a 
meddig nagyszerű eszközeinek segedelmével nyomulhatott a tudomány, ködfoltok láthatók, 
melyekből még további világüreg létezésére következtethetünk. Csak összes irodalma a 
csillagászati tudománynak képes a világűrnek minden eddig ismeretes részleteinek előadá
sára; de egyetlen egy rövidecske szó is: "ég" fejezi ki mindazon roppant számu s terje
delmű részleteket, a mint az egyszerű szempillantásnak mutatkoznak. Mind a kettő, az 
összes csillagászati irodalom, valamint az egy: "ég" szócska egy és ugyanazon tárgyat 
jelöli meg. Az említett szó különben nemcsak azt fejezi ki, mit mint egyszerű képet sze
münkkel látunk, és mit a csillagász megmérhetlen ürökbe felbont, hanem azon rejtélyes 
tartózkodási helyet is, melyben a hit képzelődései szerint az istenségek laktak vagy az 
angyalok seregei isten trónja körül lebegnek. Tehát ugy a józan ész, mint az elragadtatott 
hit nyelvén beszél a tudomány, mikor azt a szót: "ég" kimondja, - valamint megfordítva 
a hit is a józan ész és a merész tudomány nyelvét eltulajdonítja magának, mikor azon 
szót has~nálja. 

Epen igy felfogható az előadott költeményben előforduló "isten" szó is. A vallásos 
hit avval a minden-intéző, boldogító, ter.emtő hatalom fogalmát köti össze; a költeményben 
az első sorban egy erősen óhajtott, biztosan várt boldogságnak kifejezése, de egyszersmind 
a minden-kormányzó természetnek személyesitése is. 

Láthatjuk ezekben, mily közel érintkeznek a legkülönfélébb képzeleteink is, -
elannyira, hogy gyakran a látszólagosan legellenzőbbek kifejezésére is egy ugyanazon szó 
alkalmazható. 

Altalában - mily képtelennek is lássék első pillanatra ez állítás - tudomány és 
vallás sokkal közelebb állanak egymáshoz, mint rendesen hiszszük. 

Több rendű párhuzam közül, melyek e tekintetben keresztülvihetők volnának, 
ezuttal kettőt emelek ki. 

A hit felfogása szerint földünk központja a teremtésnek, vagyis igazabban, naprend
szerünknek. Ez a geocentrikus hit. 

A tudománynak pedig ott, a hol nem részlet- vagy szakbuvárlattal van elfoglalva, 
mint már mondtuk,. ugy azon űrt kell gondolóra vennie, mely megismerhető , mint azt is, 
mely az előbbinek határain: tu1 létezik. Továbbá a tudomány felfogása szerint teremtés, 
azaz természet nemcsak azon részében a mindenségnek van, a hol a hit gondolja, hanem 
átalánosan a végetlen űrben is. Földünk tehát a végetlen űrben elterjedő teremtéssel körül 
van véve. Ennélfogva végetlen sugarak terjednek földünktől minden irányban az űrbe, és 
viszont a végetlen űr minden irányából földünkig is. Miután e sugarak, mind . végetlenek 
levén, egymáshoz hasonlók: földünk egy végetlen teremtési körnek központja; nem ugyan 
egyetlen központja e teremtésnek, miután a végetlen űr minden pontja központul gondol
ható, de minden esetre mégis egyik központja. A tudomány tehát nem fosztja meg földün
ket azon tulajdonságától, mely szerint az a teremtésnek központja; csak tágasbitja e köz
pont körét. Ennélfogva a tudomány nem megsemmisíti, hanem szélesebb értelemben -
megerősíti a geocentrikus hitét; és igy az is mondhatná magáról : "nem jöttem, hogy 
eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem (a törvényt)." 

Továbbá a hit felfogása szerint, az ember kedveért teremtette az Isten a földet, a 
napot, holdat s csillagokat, a növényeket s állatokat. Az ember tehát célja a teremtésnek, és 
ez az a n t h rop o centrikus hit. A hit e tételét is megerősíti a tudomány mélyebb 
jelentőségben. 

A tudomány ugyan nem választhatja szét külön-külön álló anyagra és szellemre a 
mindern~éget, tehát nem is tesz fel egy olyan lényt, mely a többi lények előtt létezett, egy 
célt kitűzött, és azt előre bevett eszmék után kivitt volna; miért is az ember sem jött 
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létre egy személyes teremtő akaratjának és tervének következtében, és e korláto.lt értelem
ben valóban nem is nevezhető a teremtés céljának, de igen is más és magasabb érte
lemben. 

Az ember azért keletkezhetett , mert egy magas fokra kifejlődött olyan szerves 
lények előzték meg, melyek még további kifejlődésre képesek voltak ; miután pedig ez 
utóbbiakat az illető anyag szervetlen állapota előzte meg, fel kell tennünk, hogy élet van 
abban is, habár csak lappangva, mert különben az életnélküli anyagból csak csodatétel 
által idéztethetnék elő élet. A szervetlen anyag lappangó élete pedig lényegében nem térhet 
el a szerves lények életétől. 

Tehát élet mindenütt van, a mindenség legparányibb, valamint legterjedelmesebb 
részeiben. 

A mechanikus törvényszerűség elve azonban nem elégséges annak magyarázatára, 
hogy miképen alakulha~ott mennyiségileg és minőségileg oly különböző módokon az álta
lánosan uralkodó élet. Altalánosan ugyanaz levén a mechanikus törvényszerűség, az egész 
természetet átható élet is mindenütt csakugyan az lehet, miért is egyaránt kellene alakulnia 
általánosan. Az pedig nincsen úgy. 

Köztudomásu, hogy mint törekszik magyarázni a Darwin-féle tan a szerves világban 
tapasztalható sokféle tüneményeket. Azonban mily nagy lelkesedéssel is fogadtatott az a 
tan, az mégis szigoru bírálatokra is akadt. Elismertettek ugyan egy bizonyos mértékben, a 
mind csak a szerves anyag atom-erőiből folyó ismeretes Darwin-féle tényezők, mint: a 
szerves élet feltételeinek változása, mely a földnek, korszakonkint váltakozó állapotjából 
folyt, a különféle égaljak befolyásai, a létérti harc, az átöröklés, a változás stb. ; de nem 
találtattak elegendóknek a szerves világnak tervszerű sokféleségének magyarázatára. 

A Darwin-féle tényezőkön kivül tehát még másokat is állítanak fel egyes természet
buvárok, többi között például a „heterogen nemzést", mely alatt azt értik, hogy vala
melyik szülőpárban előforduló ivar-átváltozásnál fogva egy oly szülött jön létre, mely 
egészen elütvén fajának eddigi egyéneitöl, egy uj faj alapját veti meg. Az igy létesült uj 
faj további kiképzésére azután igen is a Darwin-féle tan által megalapított tényezők is 
működnek. 

A Darwinismus philosophiai bírálóinak okoskodása szerint pedig az atom-erőkön 
kivü~még egy „s ze rv ez ő elv" is működik a természetnek bámulatos, nagyszerümechanis
musaban. 

A szervező elv járulása a fajtypusok alakulásához valóban is elfogadható; de azért 
ínég sem szükséges képzelnünk, hogy az valamely természetfölötti, a hit teremtési csodáját 
teljesítő erő legyen. Sőt álláspontunknál fogva elfogadhatjuk, hogy csak az atom-erők 
működésének módosult tüneménye a szervező elv. Mert, ha nem az volna, akkor az atom
e:ő,k ~ellett még egy más elv is léteznék; pedig két elvet nem fogadhatunk el egységes 
vilagnezletünknél fogva, és ez nem is szükséges, midőn egy elv működésével magyarázhatók 
meg a világ mindenféle tüneményei. 

„ Ez elv valóban is az atom-erőkben áll, és pedig a szerves világ keletkezésére nézve, 
elso sorban azon anyag atom-erőiben, mely eleinte szervetlen lévén később a szervezkedésre 
képessé vált, és végre szerves lényekre alakult. ' 

De azalatt a földünkön szervezkedő anyag atom-erőin kivül még a többi világ
te~tek, a mindenség atom-erői is léteztek. Hogy pedig ez utóbbi atom-erők tömegei hatnak 
földünkre, azt a tudomány ugy elfogadja, mint a közönséges emberi ész. A föld mozgásai, a 
te~ger apálya s áradása, a növények virágzása, az állatok tenyészése mind olyan ered
menye~, melyek nem egyedül az illető testek atom-erőitől függenek, hanem egyszersmind 
a. nap es a holdtól, tehát e világtestek összes atom-erőinek hozzájárulásától is. De azokon 
kivül még más világtesteket is látunk, tehát azok is hatnak reánk, miért is elfogadhatjuk, 
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hogy a napon s holdon kivül még más világtestek atom-erői is hatottak földünk élet
alakulásaira. Azonban nincs határ, melyről azt mondhatnók, hogy csak eddig és nem 
tovább ér mindazon atom-erők hatásköre, melyek befolynak földünk élet-alakulásaira. 
Még a legtávolabb atom-tömegek működése is hat földünkre, ha nem is közvetlenül, de 
valamely közvetett módon. 

Ezeknél fogva a földünket körülvevő kozmos nemcsak az űr, melyben az mozog, 
hanem egyszersmind számtalan, földünkre közvetve és közvetlenül ható befolyások kut
forrása is. Miért is kozmikus be f o 1 y ások na k nevezhetjük azokat. 

A nehézkeqés, a fény, a melegség stb. működései mind külön-külön tüneményei a 
kozmikus befolyásoknak, és mindegyike e tüneményeknek valamely módon hat földünk 
élet-alakulásaira. E hatások részletes kutatása pedig a szakbuvárlat feladata lévén, mi csak 
általános előrajzával a kozmikus befolyásoknak elégszünk meg, min~k céljából elég lesz, 
csak az egy fényt tekintetbe vennünk. . 

· Általánosan ismeretes, hogy a fénynek élesztő hatása van; tehát csak azt kell kutat
nunk, hogy mint szerv ez ő e 1 v is gondolható-e a fény~ 

Hogy e kérdésre felelhessünk, emlékezzünk mindenek előtt a fent kimutatott tény
ről, hogy földünk egy a végetlenig szélesülő gömb központja. 

· Ha már most tökéletesen sima volna a földfölület, ugy mindegyik pontja oly 
gócpont volna, melyben a fölötte és körülötte kiterjeszkedő végetlen félgömb minden 
irányu sugarai, tehát az összes kozmikus fény és igy a napfény sugarai is egyesülnének. 
Akármily hatása lehessen egy oly gócpontnak, illetőleg a teljes sugárkévének: az a 
tökéletesen sima földfölületnek minden pontjain tökéletesen ugyanaz lévén, sem
mivé válnék. 

De nem tökéletesen sima a földfölület, és miután nagyobb s kisebb magasodásai és 
mélyedései vannak, természetes, hogy nem J?lindegyik pontjára a földfölületnek eshetik egy 
teljes sugárkéve gócpontja. · 

E mennyiségtani különféleségek mellett még természettaniak is léteznek; mert az 
egyes elemek és vegyületeik minőségének folytán egyes helyeken közelebb van a szervetlen 
anyag a szervezkedési lehetőséghez, mint más helyeken; és e viszony természetesen a 
szerves élet keletkezésének első pillanatában is létezett. Azon helyei a földfölületnek, 
melyekre tető- és vizirányban, és minden közbeeső irányokban, tehát teljes sugárkévékben 
eshetett a fény, azok a mennyiségtanilag legkedvezőbb helyzetben voltak. Azon helyek 
pedig, melyeken a még szervetlen anyag legnagyobb mértékben képes vala szervessé át
változni, a természettanilag legkedvezőbb helyzetben voltak. A hol pedig mind a két 
kedvezmény együtt létezett, ott a legkedvezőbb feltételek mellett indult meg a szer
ves élet. 
. A mely helyekre pedig kevésbé teljes sugárkévékben eshetett a fény, és a hol távo
labb volt a szervetlen anyag a s:i:ervezkedési képességtől: ott a szerves élet feltételei 
csekélyebb arányban voltak meg, miért is ott aránylag csekélyebb tökéletességű és cse
kélyebb kifejlődési képességgel felruházott szerves lények keletkeztek. Az e tekintetben 
gondolható számtalan fokozatu lehetőségeket csak említve, tárgyunkra nézve beérjük avval, 
ha a szervezkedési képesség leg~agasabb fokozatának körében maradunk. 

Az, mint már érintettük, a legteljesebb sugárkévének, tehát a fénynek legbensőbb 
behatásából ered. Már most gondoljunk földünk történetének azon pillanatára, midőn a lég
körben lebegő gőzök sürüdvén és lecsapódván, kitisztult a légkör, és az első fénysugár 
érintette az addig sötétségbe burkolt, s a szervezkedési képességre megérett anyagot. Oly 
pontra, melynek mennyiségtani helyzete kedvezőbb volt a má~ közelében fekv~ po~tokénál, 
teljesebb sugárkévében eshetett a fény, miért is eröteljesb modon. hatott az illeto helyre; 
ez intensivebb be.hatásnak következménye pedig az volt, hogy ily helyeken inkább indittattak 
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meg a parányok a fénynek megfelelő csoportulásm. Midőn pedig egy teljes sugárkéve góc
pontja körül csoportosultak a parányok, indifferensek maradtak minden más, habár még 
oly közel fekvő pont iránt, melyre habár csak eg,y fokkal gyöngébb sugárkéve gócpontja 
esett. Igy a szervezkedésre képes anyag felületének bármely parányi egyenetlenségeiből folyt 
az, hogy különféle pontokra különféle fokozatokban hatott a fénynek magában véve, egy
arányos ereje, mely egymástól elütő hatások következtében egyénekké oszlott a szer
ves anyag. 

Az ily módon létrehozott egyének, már eredetök első pillanatától fogva, külön
külön fokozatokban voltak képesek és hajlandók, fölületök valamely pontján a fénynek 
megfelelőleg átváltozni, és így a kifejlődési képesség külön-külön fokozatai is voltak meg
alapítva az egyének eredetének első pillanata óta. 

A fénynek megfelelő kezdetbeli átváltozási irány nemcsak megerősíttetett, hanem 
még szaporittatott is a létérti harcban, melyet őseredetöktől fogva folytattak a szerves 
lények, valamint az e harc által elöm~zditott további kiválásokban is. 

Az ily módon szaporitott átváltozási s kifejlődési képesség pedig az egyén minden 
részeire szállt át, nemcsak azoba, melyek kizárólag a fény szolgálatában álltak, hanem 
azoba is, melyek parányai később a hangnak felelő módon csoportosultak, és végre a szer
vezetnek minden külön-külön működéseknek szolgáló részeire és szerveire is. 

Az ily módon szaporított átváltozási erély a szervezetek továbbszármaztatásaiban 
is érvényesülvén, az ivarképző tömecsebe szállt át, és végre a magasabb egység hatványo
zott erejével lépett fel, melynek következménye az ivar - m e t a m o r p h o s is, ez által a 
h e t e r o g e n n e m z é s , és végre egy u j a b b m a g a s b s z e r v e z e ti faj kelet
kezése volt. 

Bizonyára könnyen foghatók fel mindazon következtetések, melyek az eddigi ered
ményhez vezettek. De azért még sem lesz felesleges, ha megkisértjük a mondottakat egy 
és más példa által, ugyszólván szemlélhetővé tenni. 

Talán nem természetes valaminek, hanem inkább csodának találják némelyek azt, 
hogy valamely alsóbb faju állat méhéből egy magasabb, tökéletesb fajalakzat jöhetett létre; 
mert talán nem könnyen érthető mindenki előtt a mag a s ab b egy s ég fogalma, melyre, 
mint mondtuk, szaporodik az átváltozási képesség, és mely az uj faj keletkezésének látszó
lagos csodáját véghezviszi. Azonban mindenki közülünk számtalanszor tapasztalta a maga
sabb erőegységnek hatásait. 

Tudjuk például, hogy a viz a mérsékleti fokok egy egész sorozatán át kemény és 
törékeny jég. Emelkedhetik a mérséklet egy bizonyos fokra, és mégis folyton megtartja a 
jég kemény és törékeny halmazállapotát. De mihelyt egy ma,gasabb egység hatányát éri el 
a mérséklet, egyszelTe csepfolyós vizzé válik a jég, a nélkül, hogy a halmazállapotnak, a 
kemény s törékenység és a csepfolyósság közötti fokozatait láthatta volna. A mérséklet 
azután ujra emelkedhetik a fokok egy egész sorozatán át, és a viz mégis megtartja a csep
folyóssági halmazatot; csak midőn ujra egy még magasabb egység hatányát érte el a mér
séklet~ egyszerre gőzzé válik a víz. A minden egyes mérsékleti foknak megfelelő, a jég és 
viz, valamint a víz és gőz közötti fokozatait a halmazállapotnak nem látjuk ; csak a maga
sabb mérsékleti egységek eredményei lesznek láthatókká előttünk. De a víznek azon képes
sége, melynél fogva egyik halmazállapotból a másikba mehet át, az hihetőleg szaporodik a 
víz legparányibb részecseiben, a viztömecsekben, a mérséklet minden egyes fokával; csak
hogy nem láthatjuk azokat, tehát a hihetőleg változó állapotait sem. 

Azért a ki válások egy oly országába menjünk át, a hol szintén hirtelen meglepő 
változások, ugyszólván uj fajalakzatok állanak elő időről időre, de hol nemcsak fel kell 

- 89 -

tennünk, hanem még szabad szemmel is láthatjuk a legkisebb alkatrészek azon változásait, 
melyek végeredménye a fajnak hirtelen előálló uj typusa. 

Ugyanis, · miután az irodalom és általában a mivelődés egész k?rszakai1: át a szelle~~ 
életnek csak egy bizonyos magaslatán maradtak meg az emberek: hirtelen es csodaszeru 
hatással egy, minden megelőzöin felülemel~edő lángész lép fel, m~!! ~ k~sőbb~ ne~z~dé~~~·~ 
származtatván át nézeteit, egy uj szellemi typus kezdemenyezoJeve es elso kepviseloJeve 
lesz. De ha az ily lángész fellépését mege~őző korszaknak minder;i- tüneményeit. vizsgá~ju~, 
ha mindazon körülményeket megfontoljuk, melyeknek befolyasa lehet az irodalmi es 
mivelődési életre és ha e befolyások minden eredményeit kikutatjuk: akkor számtalan 
egyes gondolatok, mondat~k, s~óvirágokban, s eseménye~r, csel?kvények jellemekben f~l
fedezhetjük azon parányi valtozasokat, melyek egJ'.r~ hatvan, s ;eg~·e egy m,a~asa~? :g~seg 
hatványára szaporodván, a lángész csodaszerű, k1vetelesnek latszo, de meg1s elokeszitett 
fellépését eredményeztetik. . , .. 

A mondottak némi bizonyítására vessünk csak egy futólagos p1l1antast hazai ll'odal-
munkra és mivelődésünkre. Petőfi egy addig nem is sej di tett varázs hatalmával meteor~ént 
tü.nt elő · de semmit sem veszt fényéből geniusa, ha megelőzőinek egyes gondolataiban 
vagy költeményeiben, népköltészetünk egyes hangjaiban, a ~·ef~.rmm~zgalom egyes szellemi 
tüneményeiben, a népfelszabaditási és nemzeti függetlenségi torekvese~ben azon. eleme~e~ 
keressük és találjuk is, melyek a nagy költő szellemében egyesülve gyuJtottak, mrnt gyuJto 
tükörben a nap sugarai. . , „ . . , , . 

Igy Széchenyi István, a nemzet anya~1 ~s er~olcs1 Jav~t „egyszerre ~elkarolo gemu-
sának nagyságából sem rabolunk el egy h~J~zal~y~t ~e~, r:ndo~ ~el~eszszuk, ~ogy egyes 
oly férfiak előzték meg, a kiknek gondolkozasi modJa es ud,vo~ mukod~se oly aranyban v~n 
hozzá, mint patak a folyamhoz vagy folyam a tengerhez. Pelda~l szol?'alhat erre Theschedik 
Sámuel ki mint lelkész tanító és gazda oly tevékenységet feJtett ki Szarvason, melylyel 
messze' túlhaladta száz~dát, és egy szűkebb körre nézve körülbelül oly jelentőségre tett 
szert minővel az egész hazára nézve később Széchenyi birt. , 

' Theschedíken kiVÜl még más férfiak is, valamint számtalan egyes mondatok es 
tények lesznek találhatók, kik és melyek„a lá~szatlanul k~sz~lő~ő miyelődési h~ladás mU:d
annyi egyes mozzanatainak , tekint~theto~r, es azo1: parany! valtozaso~ gya~ant veh~~o~, 
melyek történeti befolyások altal elomozchttatva, vegre hazanknak, Szechenyi által eloide
zett ujabb mivelődési typusát eredményeztették. 

Hasonló tüneményekre más népek irodalmi és mivelőclési mozgalmaiban is akadunk, 
és pedig annál nagyobb mennyi- és minőségben, minél hatalmasabb az illető nép mive-
lődési élete. . 

Azon netaláni kifogás, hogy az emlitett példák semmi egyenes kap~solatban smcse-
nek tárgyunkkal, nem fogadható el, mert a~ élet bárm~ly, l~örében mo~ogJun~, sehol , sem 
lehetünk a természet országán kívül. Termeszet, azaz kiv~las?k eredn:en!e, ba:mely, targy, 
a melyet elmélkedésünk körébe vonhatunk: ugy szellenn mmt physik'.1i eletunk, es· nem 
kevésbé az állam s a társadalom., mint az egyének. 

A legnagyobb és a legparányibb szervezetek ez analogiáján~k ,érintése u~án érte
kezésünk jelenlegi részének tárgyára visszatérvén, fejteg~ssük a hit e.3 a tudomany an~
logiáját, mennyiben a fent említett mondatra vonatkozik, hogy : az ember a terme-

szet célja. 'lt l 'b k 'k 
A kozmikus befolyások vagy, minthogy lényegileg egyek, egya a a an ~ ozmi ~1s 

erő, a fény tüneményében lépett fel mint első bil'tokló ; ~egelőször í:}i fény tűzte ki 3: zászlot, 
mely körül seregleniök kellett az életre ébredt szerves l~nye~~ek. Es ~ me}lett ,a villa~1os
ság, a hang stb., által, előidézett vált.?zás,ok is alakultak es feJlodtek k1 a feny altal eloidé
zett változási kepessegnek megfelelo aranyban. 

12 
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A hol a legteljesebb kiválási képességnek alapja már az első kezdetnél meg volt 
vetve, a hol t. i. a kozmikus befolyások, első sorban a fény legi:ntenzivebb behatásánál 
fogva, legnagyobb mértékben idéztetett elő a külvilág benyomásait érző tehetség, ott leg
célszerübben fejlődtek és legtökéletesebben fejlődtek és legtökéletesebben alakultak azon 
benyomásokat első kézből vevő, és az egész szervezeten keresztülvezető szervek. 

E legmagasabb fokozata a kiválásoknak csak ott lévén lehetséges, hol a legtelje
sebb sugárkéve gócpontja lenditette meg azok első kezdetét: az ily módon előidézett 
eg!én érezte e g és z 1 át körének fényét és általában kozmikus befolyásait; kiválá
samak legmagasabb polcán pedig eszmélve is magába foglalja egész látkörének 
b~f~l~ás,ait. - A kezdetbeli, szerve lény tehát csak érezve állt szemben a mindenséggel, a 
k1feJlodes legmagasabb polcan pedig öntudatosan áll szemben avval. 

Ez utóbbi legmagasabb stadiumban a mindenség az azt egy tüneményi képbe ösz
szefoglaló hitre nézve: I ten és ennek seregeinek lakhelye, valamint a nap, hold és csilla
gok támaszául szolgáló boltozat; - a megismerésre nézve pedig: a földünk látkörén belül 
levő világtestek kisugárzásainak láncolatja, mely világte3tek magok is távolabbi ürökben 
keringő, a kifejlődés minden stadiumaiban levő világtestek kifolyásai · továbbá a végtelen 
mely életét ébresztvén földünkön, a legkifejlettebb élő lényekben a 'mindenség öntudatát 
idézte elő. 
• • •• „ Ha pedig rövideb?re fo_gván össze az okok és okozatok láncolatját, kevesebb szóval 
JelolJuk meg, akkor, a nnt a lnt szent borzadalommal mint eget lát és mint istent érez, az 
~ me~smerésr~ nézve: a v é g t e 1 e n táv o 1 s ág ok t ó 1 v ég t e 1 e n táv o 1 s ág o ki g 
eletebreszto sugarakkal átszőtt, örökké élő, mindenben s minden 
által mindent végrehajtó mindenség. 

Minden pedig egy képzeleti cselekedet által összefogva és személyesítve : az Isten, 
-;- . azoi:i Isten, kit fe:iteb? előadott költeményben szólaltattunk meg, ámbár nem létezőnek 
a~1tt~tik ott, de a k_1 ;aloban csak mint a mindenségtől külön választott önálló lény nem 
l~tez1k. Me~·t az a vilaggal azonos erő. Ez azonban olyképen működik, hogy mint mecha
msmus tűnik fel előttünk a világ, azaz mint oly készülék mely célokat elér miért is azt 
teszik fel arról, hogy valamely terv szerint készülvén, 'egy gondolkozó lédy eszméjéből 
eredt legyen. 
. Tehát ujra ott állunk a kezdetben f~lvetett kérdés előtt. Mechanismust ugyanis nem 
gondolh_atunk a nélkül, hogy azelőtt létezett volna feltalálója és alakítója; a világ mindig 
m~ch,amsmus, következőleg szükséges, hogy azelőtt létezett a teremtője; de miután egy
mastol külön választva nem gondolhatjuk a világot és alakitóját, ujra állunk egy megold
hatlannak látszó rejtély előtt. 

Azonban valóban megoldhatlan ez csak akkor volna, ha elfelejtenők, hogy oly 
s~~~k~l, mi~t: okozó, eszme, terv, cél, mechanismus, a tények és eszmélmek egy korlátolt 
koreb.ol mentett fogalmakat fejezünk ki. Azonban jelenlegi kérdésünknél a végetlenségnek, 
az örö~kévaló~ágnak mindent átkaroló fogalmával van dolgunk, és csak azért használjuk 
az emhtett szokat, mert mások hiányán vagyunk emberi nyelvünk kincstárában. 

Ugy a mint nem ürithetjük ki tökéletesen a levegőt valamely űrből, ép oly kevéssé 
jelölhetjük meg kimeritőleg képzeleteink teljes készitékét, mikor azok végeredményét 
egyetlen egy szóval fejezzük ki, mit már az "Isten" és ég" szóknál ismertünk fel. 

, " 
Epen igya cél tudatával cselekvő ember nyelvét használva, tehát itt is antropo-

morphisálva, "terv"-nek nevezzük a mindenség erőinek összműködését, mert már hozzá 
szoktunk látni, ugy hogy az ember, ki valamely c é 1 t elért, azt előbb meggondolva, annak 
eszméjét táplálta magában, az eszme szerint tervet készített, és ez utóbbi szerint 
szerkesztette a gépezetet, melylyel elérte célját. 
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Tehát az emberi nyelvnek, számtalan okok hatásait egy pontban egyesítő értelmé
ben, célt feltételező eszméről szólhatunk a mindenséget átkaroló világ-mechanismust illető
leg ; - csak az említett értelemben, nem pedig, mintha a világot megelőzőleg létezett volna 
valamely gondoló, akaró és célt kitűző személyes lény. . , , . n • • 

Azért hiába fáradozik az evangelium helyes forditasaban F a u s t, midon azt irJa: 
"Kezdetben volt az ige", azután kijavitván az írottat: "Kezdetben volt az erő", és ujonnan 
kijavítva azt: „Kezdetben volt a tett". A bölcsészet is hiában folytatta e fordítást, midőn 
azt mondta , hogy kezdetben volt az e s z m e, vagy hogy mindennek kezdete az akarat. 

Kezdetben nem volt sem az ige, sem az erő, sem a tett, valamint az eszme és az 
akarat sem; mert nem is volt kezdet, és örökkévalók és mindörökké egyek a teremtő ha
talom és a teremtés, valamint azok céljai, eszméi és eszközei. . 

Csak az egyes tüneményeknél szólhatni kezdetről, és igy földünk és naprendszerünk-
nek is volt valaha kezdete. · 

A földünkön kivált életalakulások oka pedig egyrészt a világtest alakjában, felüle-
tének egyenetlenségeiben, és másrészt a kozmikus befolyások által a szerves anyagra gya
korolt hatásban keresendő. Tehát a kozmos és a szervezkedő anyag összehatásában áll a 
szervező elv, a teremtő erő; ez összehatást vezető eszme pedig: a kör és központja, tehát 
mathematikai. és igy örökkévaló eszme. Valósulásra pedig csak akkor jut ez eszme, ha a 
körnek oly valódi realis központja van, mel:riek any~ga képes a~a~já~l .. sz~lgálni, a terem
tés vagyis a szervezésnek; ez pedig csak a.zert lehetseges, mert orok_ idok ~ta mar s~.erve~
ve van a mindenség. Csak a realis pontok váltakoznak, melyeken a mmdenseg teremto ereJe 
végrehajtja művét. , . , , , „ „ w , „ • , 

Kétségkivül lesznek, a kik nem talalJak elegge meggyozonek_ a kort es kozpo~tJat, 
a félgömböt és a különféle gócpontjait illető hypothesisemet; de bizonyos az, leg,alabb a 
kitűnő gondolkodó elmék nagy része által elfogadott elv, hogy különféle kezdemenyek~e 
kell következtetnünk a szerves élet különféle alakulásaiból, és hogy egy okszerü hypothes1s 
felállítása szükséges azok magyarázatára. Legujabban Wagner Móric fejezte ki e sz~k
séget : "Der Naturprozess der Artbildung" cimü értekezésében (1. az „Ausl~nd" 22. szam 
1875. május 31), a hol többi közt azt mondja: "Tökéletes~n haso:il? csop?rto
s u 1 ás a a töm e cs e k ne k nem képzelhető két k ü 1 ön s e J tb e n, mrntan. ha meg o~y 
közel is fekszenek egymás mellett a sejtek, azok még se m keletkeztek a he,ly ,es 
i d ő ne k t ö k é 1 e t e s e n ha s o n 1 ó f e 1 t é te 1 e i m e 11 e t t, és tökéletesen has~nlo. tap
lálkozás mellett sem fejlődnek. Miért is fel kell tennünk, hogy valamely a t o m 1 s t I ~ u s 
k ü 1 ön b s ég létezzék a különféle ébrények között, habár nem ismerhetjük fel azt legJobb 
mikroskopjaink segítségével sem." . . . . , 

E szavakban, ugy hiszem, részint jeleive, és így némile~ i,gazolva is van ~ Je,len e,r-
tekezésemben kifejtett hypothesis. Egy okkal több arra, hogy kiserletemmel a nyilvanossag 
elé mertem lépni. 

III. 

Elöpatak g·yógyforrásai s a Büdös barlang. 
SZABÓ VAZUL tr. Felső-Fehér megye föorvosáto1. 

Méltóságos Elnök! 
Mélyen tisztelt nagygyülés ! · 

A megnyitó beszéd magasztos elveket fejtvén ki, méltán meghatólag f~_gad~at~tt ezen 
díszes gyülekezet ált~l, melynél, ~ogy_ e~e~ elvonult szerény helyre, messzefoldrol faradott, 
nincs egyéb indok, mmt a tudomany iranti szeretet. 

12* 



1 

ll 
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Midőn a szeretet vezérfonal, örömmel bemuhtni Előpatak gyógyf orrásait Felső-Fe-
hér megye kedves feladatának ismeri. • 

Van ugy~n gond~skodva _Előpatak é~ ~d~kéről _egy zs.ebkönyv alaku tájrajzban, 
melynek kal'.1u~ t'.11:t~lmab~n a ti~zt~lt _olvaso kivanalmamak kielégítését találandja, azon
ban annak ,kiegeszitesere, res~emrol en 1s bátorkodom a nagyérdemű gyülekezetnek, némi 
dolgokat vazlatos egyszerű kimutatásban, mely lelkiismeretes és hűséges észleleteken alapul 
tisztelettel bemutatni, és kérni, hogy ezt az én szemeimmel jóindulattal bírálni és belől~ 
azt, a mi jó, kegyesen fogadni méltóztassanak. ' 

Elöpatak. 

H_ e 1 y i rá~- , Előp~tak Erdély délkeleti részében, Felső-Fehérmegye Hídvég-járásá
ban fe~sz1~, Br~ssot?l 3, Arapataktól %, a legközelebbi vasuti állomástól Földvártól pedig 
e?:y ,m~rtfold ta:vo~~agban. _Azon völgy, melyben fekszik, északkeletről dél-nyugatra Szeme
natol, Arap~takig ,osszekötI az Olt két v~l~y,ét, miután e folyó patkó alaku kanyarodását 
m~gte~e'. szrnte l~rhu~amos, de_ ellenkez? ll'anyt követ a két völgyben. Fekvése az északi 
szelessegn~k 45 es 21: 3: keleti hosszasagnak pedig 43° és 20' közé esik. A Iegujabb mé
~·ések s~ermt 1971 ·4 becsi láb magas a tenger színe fölött. Mérsékelt magasságu hegyek 
altal ve~ve van a zord sze~ek ellen minden oldalról, a nélkül azonban, hogy a lég szabad 
menete es a napsugarak barmely oldalról is el lennének zárva. 

Az Előpatakot környező hegyek nyár-, bükk- és tölgyfával vannak benőve de a 
patak mentén az egerfa játszik főszerepet. ' 

, A laJrások a völgy és az országutnak is használt utca hosszában a patak mentén 
ket sorban allanak. 

~akóinak száma 600-ra megy, kik nagyobb részt románok. Összesen 130 ház van 
a ,helysegbe~, de csak a nagyobb birtokosság e célra épített házai szolgáln~k a fürdő ven
degeknek kenyelmesebb lakásul. Ily vendégszoba jelenleg 42-0 van. 

Vala1;11e~yi iv~sra és fürd~sr~ szolgáló ásványforrások a gyógyhely utcája mentén 
vannak csekely tavolsagban egymastol. A meleg fürdő ásvánvvi"ze't a fű· ·do"h' „ ··tt l' " b " fi ' d · h , , J • 1 az mogo evo 0 

orras a Ja a elyseg also végén, a patak bal partján, a felső végén pedi ·u ancsak az 
u~ mellett az ugynevezett "lobogó" hideg tükörfürdőt két ásvánn-f'orrás látiag el g{ szükséges v1zzel. . J.1. ' <i • 

A „Károly fejedelem"-hez címzett meleg ásvány- e's hidea tűk· 
0
··rr·· ·d" ' t 1 ' f"ll bb fi k "k o m o ezen meg u 

es ? e. e sz1. ·,Ezen - zuhanynyal összekötött tükörfürdő az erdőből jövő csermel ből 
kapJa boséges ~z~~' a n:e~e? fürdőnek pedig két ásványforrás ad tápot. y 

.. .. A ~ost epul~ gyule~1 c~arnokon alul van egy uj forrás, melyet csak e nyáron fogtak 
kopube. yize_ hasonlonak latszik a többi ivókutakéhoz, de tüzetesebben vizsgálva és megne-
vezve meg nrncs. · 

d Az :lőpataki ,viz~t gy~gyhasználatra és luxusitalul nemcsak a közel eső vidékekre, 

be a ~on tavolabb_ resze1b~, sot a szomszéd Dunafejedelemségekbe is viszik, noha utóbbiak
a aranytalanul kisebb mervben, mint a borszékit. 

A szé~vitel kupás, aza:t; pintes vagy félkupás - itcés - üvegekben bedu aszolva 
~eszur~ozva e~ ~u.rakkal ,ellátva történik. Ha a töltés és dugaszolás gondosan vit!tik véa~ 

e, a v1z ~-gy eVIg ~s ~egall használható állapotban. 0 

, . F 0,1dt~n 1 v Is z o n f o Jr· Előpatak eocen kárpáthi-fövé.nykőu fekszik, mely főkép 
Arnpatakn~l gyulegbe. me?y _at, es harmad képződésű fossil kövületeket tartalmaz homokos 
agyagba zarv'.1. Conch1ferak Is találtattak itt, u. m. conger:ia spathulata (Partsch) · tracheli
pete:: yaludn;a_ lenta (Haue:), ~ei:itina zebra (Bast), orbis rotella (Link) stb. A ;ölgy Ara
pa a nal végzod~_k b~rmad _k~pzo,desű hegyek közt, melyek sok nagelfl.uet tartalmaznak. 

Az Olt volgyenek k1valt eszaki részében, Bikszád mellett, trachyt kőzetekre talá-
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lunk. Oltszem községen tul pedig a kárpáthi föv.énykő egészen a völgyig száll le, és sok he
lyen homokos agyagtömegek által fedetik. Mentől közelébb jutunk a trachyt hegységhez, 
.annál több savanyu-vizre találunk, s tapasztaljuk, hogy minden falunak nemcsak egy, de 
több forrása is van. Igy Bodok, Málnás, Bikszád, Tusnád. Az erdélyi részek keleti tája ver-
·enyez e tekintetben Magyarhon északkeleti vidékével. 

Tekintve e források alacsony hőfokát, 7-12-18°-ig R., kénytelenek vagyunk hin
ni, hogy a víz nem ered nagy mélységben, hanem a földből fejlődő gázok felvétetnek a 
vizek által földala.tti folyásuk közben. 

E tájakon emelkedik ki a "Büdös" névezetü, nagyobb részt trachytból álló érdekes 
hegy is (3578'), számos hasadékokkal és repedésekkel ellátva, melynek lába fölött 70 öl 
magasságra van a magából folytonos kénes- és szénsavat kifejlesztő üreg, melynek trachyt
falai és szomszédsága át vannak lyukgatva és meglágyulva a szünteleni szétbomlás által. 

A mint fönnebb is meg volt említve, Erdély keleti része nagyon gazdag ásványfor
rásokban, melyek nagyobb részt a vasas savanyu vizekhez tartoznak, s melyeknek, egy ré
sze már is jó hírnek örvend gyógyhatása miatt. Ezen források eredetöket a legmelyebben 
fekvő ásványtesteknek magasabb hőfok és nagy nyomás által előidézett szétbomlásából, az 
ugynevezett catogen átalakulásból veszik, és ásvány-alkatrészeik, u. m. az agyag, a szénsa
savas mész, a magnesium- és vaséleg-sók, a kovany-magnesium, a szi~eny összetéte,lei és a 
szikhalva.g már eredetileg megvannak ezen hegyekben, különösen pedig az eocen kepletek
ben. A. szénsav ezen működésben főszerepet játszik. 

A hegyek vulkáni munkálkodása által nagy mennyiségű széneny, kén, és halvany 
fejlődik ki. A széneny mohón szívja magához a légkör élenyét, behat a földbe es az abban 
lévő vizbe, és képezi a szénsavat, mely több vízzel találkozván, ez által felvétetik a mélyebb 
rétegek nyomása segélyével. Valószínű, hogy a szénsav képződése átalában nagy kiteijedésü, 
és a föld vegyi műhelye határain sokkal tul terjed, és hogy vulkáni működés csak az utat 
készíti meg a gáz kijutására, a föld felületének annak mélységéveli közlekedését eszközöl
vén. Struve és Bischof G. kísérletei szerint a bazanit és más plutói képletek a víz által fel
oldatván, ebben hagyják nemcsak a sodasókat, hanem a szabad szénsavat is. Ezen kőzet~k 
.átváltozásai a vegytani törvények szerint a légköri viz segélyével képesek a savanyu v1z
forrásoknak és a hővizeknek alkatrészeiket adni. A légköri víz a magába felvett szénsav
gázzal a talaj felületesb rétegeiben lévő és mindenhol található szénsavas mész-, keser- és 
vas-éleg egy részét oldható kétszer szénsavas sókká változtathatja, magában feloldhatja és 
a legnevezetesebb változásokat hozhatja létre a legkeményebb kőzetekben, s igy ezen szét
bontás és oldás által előkészítheti az ásványvizeknek szilárd alkatrészeit. Ennélfogva az 
.ásványvizek vegyalkatréezei már előre vannak képződve a kárpáthi f?vénykőnek a forrás
vizekben lévő szénsav általi szétbomlása folytán és azért nem szükseges, hogy a szénsav 
képződési helye nagyon mély legyen. A szénsavnak nagy m~nnyiségével vegyü~t, sok gáz
hólyagcsákkal forrongó édes vízforrások csakis a föld felszrnén vegyülnek a szensavval. 

Az előpataki vizek hőfoka nem lévén magas, feltehető, hogy nem fakadnak nagy 
mélységlJől. • .. , „ , , 

0 
, 

Egalji viszonyok. 1858-ban Elopatakon a kozep homersek reggel+ 9, del-
ben + 17 ° és estve + 14 ° R. volt. A légköri ozon 7-es számot mutatott. 

Több évek tapasztalataiból kitüni~, hogy e fürdőn m~ju.~. ~s)u~.ius g!akran„ nedves 
és azért hives, ellenben jul!us, augusztus es septemberben az idoJaras allando. ,Az osz r~n
desen kellemetes. A reggelek és estvék ugyan kissé hűvesek, de nem oly mervben, mmt 
magas hegyek közelében fekvő helyeken. . , . , , 

Természet- és vegytani tulajdonok. Mn~tmaremhtve~olt, a~ ~svan!" 
viz Elöpatakon tiz forrásból jön. Három italul szolgál. Egyik gazdag lefolyassal biro forras 
az alsó meleg fürdőbe adja vizét, szintén ily célra szolgál két ásványforrás a felső fürdőben, 
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kettő pedig hideg tükörffu·döül használtatik a "lobogó"-ban. - Egy iható ásványforrás· a. 
Gr. N emesféle ház pincéjében van . 

.A fönnebb már emlitett, és e nyár folytán köpübe vett ásványforrás is alkalmasnak 
mu~atkozik az italra . .Az eddigi három ivóforrás: "Főkut", "Anna"- vagyis "Béldi "-kut és 
„ UJkut" 1852-ben vegyelemeztetett Schnell Péter és Stenner Teophil brassói gyógyszeré
szek által. 

Összehasonlitvána három kutat egymással, egy font= 7680 szemervizben találunk: 
S z i 1 ár d a 1 k a tré Sz e k : Főkut. Ujkut. A.nnakut. 

Hamhalvag 0·2458 0·1613 0·1229 szemer 
Szik „ 0·6298 0·5299 0·5914 

" Szénsavas natron 9·8688 7·0810 6·2746 " " mészéleg. 9·0317 10·6214 5·9921 " " magnesia . 5·9904 4·4621 7. 7798 " " vasélecs 1 ·6051 2·3501 1 ·4505 
" Vilsavas timföld 0·2458 0·3302 0·9523 " Kovaföld . 0·3686 0·2611 0·4378 
" 

.A szilárd alkatrészek összege = 27·9860 25 ·7 971 23·6074 
" Illó alkatrészek: 

Szabad szénsav . 15·2371 11·8042 12·1574 szemer 
Minden alkatrészek összege 43·2231 37·6013 35·7648 szemer. 

~bből ~át~atni, ~ogy a fökut leggazdagabb szilárd alkatrészekben, az Uj - és Anna
kut pedig kevesbe. Az UJ-kut ellenben több mész- és vassót tartalmaz a fökutnál rnig az 
Annakutban legtöbb magnesia van. ' 

„ , Ezekn~k alapján te~á~ ,az elöpat~ki ásványvizek az égvényes vasas savanyuvizek 
koze sorozandok, melyek k1valoan sok szensavas natront tartalmaznak. 

„ „ „ Az, előpataki viz,ek ért~kének helyes méltatása tekintetéből nem leend fölösleges 
koz~t~ok es a. hason gyogyhatasu, hason :regyalkatu, jó hírben álló vizek között összeha
sonhtast t.enm. Ilyenek a vasta.rtalmu vizek közül: Bártfa, Füred, Franzensbad, Gleichen
berg., Roh1t~ch, Pyrmont, Sp~a es Schwalba~~; az oldó - hajtó - vizek közül: Kissingen, 
Manenbad es Carlsbad. A szamok egy polgan fontban tartalmazott szemereket jelentenek. 

E táblázatban vegybontásuk eredményét láthatjuk: 

1 "l'egyalkatró'''k 

""&l 1 = = 
,......, ,......, ~ = 1 ~ ~ ~ 

"' ~ § 1 1 §,......, \ = --= =,......, 
~~~ "1:1 ~ ~- ..= i::i';:::;' 

,Q "' ~ ..-i;:::_.._ ~§'i "''°' ~;..,,......, ~~§ ~~--;:;--=.+;>~ ,.Qe~ ~~4) ="'"' t: ~~ ~~s ~~~ :=:~'B ~.15~ 0"' ~ ~ "' = 1 d 0 ~ ""~ .~ \ ,Q "' s ,Q a ~ 
..: .S ..d ~ ~ ~ s e'"' d~~ ~~e~ ~~~~ á~~ 

:;:ho t>D ~ "' ~ ..= Ol ..d ~~.ti i:Q'O<> ~-w .~ ~._, ~ ... á5 = "'1il ~ = ~ 1 00 0 ..., ~ ~ . ... ~ ~.s ) ·:-< ~ .... 
. ;:~ d ""i:q ~·~~ ~~~ 1 o.f!!- 1 ""'"' 1 ~~~ 1 ~~~ ._, ~"' s._, ~ s:i._, 

I ~~ ~ ~d E-< 
.... 

1 ""' 
Hamhalvag 2.20 
Szik " , , 3.300 1.08 0.72 9.23 
Keser " . 

0.40 0.18 0.44 44.71 7.52 41.16 

Lithion " . . . . 
0.82 2.33 

Szénsavas natron . 6.700 1.10 5.83 5.18 
0.15 

mészéleg 0.750 
4.51 0.17 0.73 8.85 8.86 

" 6.98 4.460 11.87 1.80 5.87 2.11 0.98 8.14 2.39 4.63 
magnesia 1.10 " 0.67 0.31 3.12 1.12 1.17 

" lithion . 0.276 0.03 
3.56 

" mangan . 0.04 2.00 0.05 
" vasélecs 0.400 0.32 0.660 0.06 

0.03 

Kénsavas natron 
0.23 0.73 0.83 0.37 0.24 0.02 0.34 

6.30 15.54 24.50 3.51 0.16 0.03 

" mészéleg 

1 

0.153 
15.37 36.26 

magnesia 
7.61 0.07 2.99 

" 9.93 5.50 4.50 

Vegyalkatrészek 

Kénsavas lithion 
" haméleg 

Vilsavas mészéleg 
" timföld 

Légsavas natron 
Kovaföld . . . 
Kovasavas timföld 
Timföld 
Szénsav köbhüvelykben 

A. szil. alkatr. összege 
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1 1 1 1 1 1 

1 . 1 : 1 1 rn 1 
0.350 0.261 . 1 0.4 7 1 

. 0.092 0.14 . 

9.19 1 . 1· 0.34 1 
22.65 38.11 25. 63 25.0 40 

l 
44.52 1 26 

13.50 1 17.33
1 

1.73
1 

43.93 r 42.22
1 

Ezen összehasonlitásból kitűnik: 

0.01 

0.49 

8.Í9 I 

4.35 1 

0.04 

0.07 
0.09 

4Í.7 I 

66.52 1 

1 
3.03 

1 

o.~4 1 
17.3 1 

38.79 1 

0.49 
0.01 
0.05 1 

0.67 

15.46 

66.7 

1. Hogy Elöpatak egyike a legszénsavdusabb forrásoknak, s e tekintetben csak 
Pyrmont, Kissingen, Franzensbad és Füred mulja fölül. 

2. A vastartalomra nézve fölülmulja az eddig ismert vasas vizeket, nem· véve ki 
Pyrmont, Spaa és Schwalbachot sem. 

3. A vasas vizek között az által tünik ki, hogy hajtó sókat tartalmaz, melyekkel a 
zoritó dugó hatásnak ellene működik. 

4. A szénsavas natronra nézve felülhaladja az összes említett vizeket, mi által vilá-
gos lesz a gyomorrai jótékony hatása. 

5. A szénsavas sókat illetőleg csak Rohitschnak enged a mész- és magnesia-tar-
talomban. 

6. Carlsbad- és Marienbadtól a kénsavas sók hiánya által különbözik, miért is hajtó 
hatása nem gyengítő az emésztő szervekre. 

Előnyös vegyi összetételével vonta magára Előpatak a figyelmet még a legtávolabb 
országokban is, s nagy megelégedéssel olvashatjuk dr. Seegen Józsefnek - a bécsi egyete
men a vizgyógyászat tanárának "Compendium der Heilquellenlehre. Wien 185 7" cimü 
művében (II. rész 89. 1.) e szavakat: „Előpatak nemcsak az élén áll a jelenleg használat
ban lévő vasas savanyu vizeknek, hanem azokat felül is mulja, - s az által különbözik 
tölök - ide értve Spaat és Schwalbachot is, hogy oldó sókat tartalmaz, melyek a tulaj
donképeni vasas vizek szorító hatásának ellentállanak. Erdélynek Elöpatakban oly forrása 
van, mely nagy jelentőséggel birand, ha a közlekedés meg lesz könnyítve. 

E szerint az elöpataki vizet használhatni : 
a) az emésztő szervek működésének ébresztésére, javítására; 

. b) az anyagcsere könnyítésére, a táplálkozásnak rendes utbai terelésére, a szabad 
v~rkeringés előmozditására, főkép az altesti szervekben és ezek rendellei;es tultengésének 
meggátlására, eltávolítására; 

c) a vérképződés gyarapítására és a véralkat javitására; 
d) a hártyák és szövetek idült gyengesége, petyhedtségének megszüntetésére, a 

szerves rostok zsongitására, erösitésére s ezzel kapcsolatban az idegrendszer szabad műkö
désének elömozditására. 

Ezek után megemlitendők azon bántalmak is, melyekben az elöpataki viz haszná-
lata nem tanácsos. 
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Ilyenek: 1) nagyobb foku vértolódás a fejhez és a szélhűdésrei hajlamban, mivel itt 
a S'lénsav és vas veszélyes lehet; 

2) a tüdő, gyomor és méhvérzésrei hajlam, főkép vérdus és plethoricus egyéneknél, 
mert ilyeneknél e vizek használata veszélyes vérzéseket idézhet elő; 

3) a vérkeringés szerveinek szöveti elváltozásaiban (szerves szívbaj, ütérdagok). 
Ezen bántalmakra nézve meg kell jegyeznünk, hogy dynamicus mulékony szivtá(J'ulat, szív
dobogással, a szívverés félbenhagyásával, mellszorulással, - mely állapotok gyakran az 
al~esti szervek, a máj rendellenességein alapszanak - e vizek használatát megengedi, ugy
szmtén a sápkór álta} okozott szívműködési zavarok sem tiltják az előpataki víz használatát; 

4) a gümőkoros bántalmak átalában, különösen pedi(J' a már előhaladott és nagy 
izgékonY,sággal párosult esetek. 

0 

Athatva e jeles összetételű víz nagyfoku jótékony hatásától, annak emelésére szük
ségesnek tarták a m. orv. és term. a forrás vizsgálatra véleményes jelentéstétel kötelezett
sége mellett bizottságot küldeni. 

Hogy képet nyujtsak a fürdő látogatottságáról, előterjesztem az Előpatakon volt 
gyógyvendégeknek 1865-1874-ről szóló kimutatását. 

Összesen 
1 

s Belföldi Külföldi Az egész a mult évihez 
1 Év '"' N létszám Jegyzés. rn képest "ó 

1 

'"' összevéve 
'-a 

1 
j összesen 

1 
1 összesen szapo~ogyat-rn férfi nö férfi nö 0 rodás kozás 

1865 
1 

510 300 
1 

350 650 1 360 540 
1 

800 14:50 
1 

60 -
1866 560 428 500 928 412 560 972 1900 450 -
1867 501 400 469 869 200 330 530 1399 - 501 
1868 586 330 352 682 421 569 990 1672 273 -
1869 535 286 382 668 404 577 981 1649 - 23 
1870 531 224 253 477 424 352 776 1253 - 396 
1871 528 296 332 628 307 385 692 1320 67 -
1872 542 322 288 610 401 360 761 1371 51 -
1873 488 332 375 707 284 359 643 1350 - 21 
1874 616 370 357 

1 

727 322 
1 

357 679 14:06 56 -
1 

, .. A~ összes létsz.á~~a~ a g_yern;ekek 1/5, a cselédek pedig 1/s részét képezték. Ezen 
10 ev1 idoszakban az idoJaras egeszsegesnek bizonyult be. 

, Szabadjon végre az ezen időszak alatt az általam kezelt 2208 közül előfordult egy
nehany. nevezetesebb ~óresetnek rövíd vázlatát bemutatni. 
, . !· ~set. D. középkoru nő hosszu ideig sárgaságban sinlődött; megvizsgáltatván; 

1;1-~J ~~r1~eJe tetemes,nagyságu~ak mutatkozott, azonfelül a májkopogtatásnál az egymást. 
e~·mt~ ~ovek az, epeholyagban világosan észlelhetők valának, a jellemző zörejök is kivehe
tok leven, - ket egymásután következő fürdőidény alatt kellő utasítás mellett használván. 
a ,gyó~yvi,zet, annyira helyreállott, hogy megint megáldatott magzattal, és mai napig állan
do egeszsegnek örvend. 

, ~· eset. L. igen elgyengült nő, ki 12 évig görcsök ellen siker nélkül gyógyíttatta. 
magat, ide érkezte után 8-ik napra a székürüléseinél galandféreg mutatkozott, melytől, 
ug:y ne!11külö,nben görcseitől is következő napon tökéletesen és mindenkorra megszabadult, 
azota allando egészségnek örvend. Megjegyéztetik, miszerint azoknál, a kiknél galandféreg· 
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lappangott, a vizivásnak 14-ik napja előtt a bélféreg a székürülésben majd mindig jelent
kezett. 

III. eset. H. középkoru férfi hosszu ideig máj- és lábdaganatban szenvedvén, ide ér
keztekor megvizsgáltatván, lábainak vizenyőssége mellett, mája egész a köldökig terjedő 
kőkeménységünek mutatkozott, mi a gyomornak működését közvetlenül, - s a mellkasban 
lévő életszerveknek működését pedig közvetve akadályozá, 21-ik napján a gyógykezelés
nek beá~lván minden láz nélküli bírálati számos kiürülések aranyeres jellemmel, májdagá
nak egy része eloszlott, ezen gyógymódot tovább folytatván, májdaganata elenyészett, s 
egészsége helyreállott. 

IV. eset. Többeknél hugyhólyag fájdalmas idült hurutja, mely a vizeletben nagy
mennyiségü nyákkiválasztással egybekötve volt, és ezen baj nem vala szerves elfajulásával 
a vesének vagy egyéb ivarszervekével bonyolódva, kellő utasítás mellett - elenyészett 
vagy tetemesen enyhült. 

V. eset. Másod bujasenyvvel bajlódók többen keresvén itt gyógyulást, kellő gyógy· 
kezelés mellett bujasenyvveli gyógymódot is egybekötvén, nemcsak azon bajtól, hanem 
egyéb, az emésztő szerveknek bonyolódott bajaitól is megmenekültek, és kis mennyiségű 
higany iblanynyal vegyest semmi zavar és akadályt nem idézett elő, az egészség helyre
állításáig. 

VI. eset. A terhes asszonyok minden időszakban elkezdve az első hónaptól az utol
sóig ezeu gyógyforrásvizeket majd mindig változás nélkül használták sikenel, bebizonyul
ván az is, hogy az ily magzatok az előbb szülötteknél erősebbek és kifejlődöttebbeknek 
mutatkoztak. Efféle viselős nők a hideg forrásban fürdést jól tűrték, semmiféle kártékony 
befolyás az által elő nem idéztetett, a meleg fürdőt. kerülvén. Voltak oly nők is, a kik szop
tattak, s e mellett 4 hónapig tudtokon kivül terhesek valának, mégis egészségük és kiné
zésük javult. A sápkórosok itten már a 2-ik hét végén feltűnő jó színben jelentkeztek, a 
bajadonoknál, a kiknél egyszersmind szivdobogás is egybekötve volt, a gyógyvizeknek, va
lamint a fürdőknek használata által az emésztő szerveknek tehetsége fokozódván, testileg 
és szellemileg üdültek, vidámabbakká lettek. A szülés után visszamaradott méhgyengeség, 
mely többnyire fehérfolyással egyben volt kötve, ezen jelzett módon hasonlólag meg-
gyógyult. 

VII. eset. G. M. középkoru kereskedő tetemes lépdag, továbbá nyálmirigynagyob
bodás és fájdalmas keménységéből gyenge emésztés és gyomorémelygésben szenvedett, 
nyelve mindig száraz volt, a gyógyvizeknek használata után felépült. 

VIII. eset. Középkoru férfiak a végbélben mutatkozó vérerek duzzadása és csomó
sodás a miatt a vizelet kiüritésénél annyira korlátozva voltak, különösen a prostatának 
ezen okból származott túltengése miatt, a hugycsőcsatorna ennek nyomása által annyira 
megszűkült, hogy a kiürítendő vizelet majd fennakadott, majd csak igen vékony sugárban 
volt kiereszthetö; bírálati kiüritések után a támasztó okok elhárittatván, a vizelés minden 
tekintetben rendessé vált. 

IX. eset. S. 13 éves héber fiu, ki látszólag egészséges szüléktől származott, két év 
óta bizonytalan időszakban, visszatérő több percig tartó görcsökben szenvedett elannyira, 
hogy eféle rohamok között az eszméletén kivüli állapotban volt, ezen rohamok között a 
szemfény tágult, mindkét kezének hüvelykjei az öklös marokba zárcsukódva, átalános gör
csök után csuklással végződött. - Csak is a nyakon mutatkoztak a görvélykórnak jelei, 
- hosszabb gyógykezelés alatt a beteg mindig kívánta az előpataki gyógyvizet inni, de 
mind e mellett napról napra fogyatkozott, kétséget nem szenvedett, hogy ezen kórjelek az 
agy és gerincagynak görvélyes minőségéből származtak. - Ennélfogva kalibromicum lab
dacsokban a gyógyvíz folytonos használata mellett, továbbá chinasó a véredény lecsillapi-

- 13 
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tását eszközlő szerekkel alkalmazva, annyira. helyrejött, hogy jelenleg tökéletesen egész
séges, és elmebeli tehetségében sincs emmi fogyatkozás. 

X. eset. F. legjobb korban lévő férfi, kinél a hasüregi vizkórság, mielőtt ide érke
zett volna, 3-szor lecsapoltatott, teteme máj- és lépdaganatától a gyógyviz használata 
után annyira mente ült, hogy a vizkórságnak nyoma még két év mulva sem mutatkozott. 

XI. eset. G. élemedett koru férfiu, kinél a baloldal bénult, sem a mozgási, sem az ér
zékenységi idegrendszer tehetnégnek jelei észlelhetők nem voltak, és c ak mások által ve
zettetett, de akkor is fejkábulá között, de miután az itteni gyógymód folytán az altesti 
szervek pangása, különö en a teteme májdag elo zlása bekövetkezett, é a i·endszeres szék
ürülések beállottak; ará következő évben ezen gyógymódot ismételve, annyira helyreállott, 
hogy segély nélkül képes volt étálni. 

XII. eset. I. középkoru férfi több év óta fájdalmas gyomorgörcsökben, lélekzet ren
detlenségével és ennek következtében a vérkeringé , ámbár a szivben semminemű beteges 
elfajulás szigoru vizsgálat után em bizonyult be, mégis ilynemű rohamok után 'Sárgaság 
következett be, é a fürkészet a máj teriméjét 2 ujjnyival megnagyobbodottnak találta. -
Kórisme pedig epehólyag köveit constatálta. 

Ezen irányban intézett gyógykezelé javulá t, későbben teljes gyógyulást idézett 
elő, csak annyit nem lehet még emlité nélkül hagyni, hogy ezen célhoz az előpataki ás
ványvizek használata mellett javallott bel- és külgyógyszerek i járultak. 

Xill. eset. Egy teljes koru férfi elgyengülve és tetemes összeesésével izmainak, levert 
kedélyhangulattal ideérkezvén, a kórelőzményekre nézve ugy nyilatkozott, hogy több 
évek óta erejének fogyatkozása mindinkább fokozatosabb - emésztő lehetsége mindin
kább alább száll, s az egész külszine a bőrnek sárga rézszinbe játszodozó, és a tapintatra 
azon a simaság helyett érde ég mutatkozott; a gerincoszlop kevéssé érzékeny és a vese
tája nyiladozó fájdalmas. - A vizeletkiürité kevés, benne nyálká ev és m'ajd uszólag, 
majd az edény fenekén letelepedve mutatkozott. Vegyelemzés ammoniát fedezett fel. -
Ezen betegségen, melynek kórisméje: ve e szerves elfajulás és sorvadás, a több évek óta 
többnemü gyógyszerek em segítettek : az illetőn az elő pataki gyógyforrás sem volt hivat
va lenditeni. 

XIV. eset. Egy férfi, ki Brassóban még most is él, és már szerencsés apa és nagy
apa, a midőn iparos életmódját megkezdé, gyomrában majdnem folytonoson görcsös fáj
d~l171akat ~rzett, az eledelt nem volt képes megtartani, rövidebb-hosszabb idő mulva azt 
kihanyta. Erzett gyomornyilás~ táján érzékeny keménységet, mely időről időre mindinkább 
n.agyobbodott. - Okszerű gyógyitása mellett a helybeli orvosoknak hosszu idő alatt sem 
sikerült ezen bajon jobbulást előidézni. - Jóhirü orvosokhoz is fordult messze is elván
do.r~~t, é.s ezen messzeségben még ·hosszabb gyógybánás után sem orvos~lhatta betegségét, 
n:1don visszatért kiindulási helyére, nekie egy látnoki lehetségü katona-alorvos, ki szintén 
kifogyott a halmaz szerekből, az előpataki gyógyforrásoknak használását hozta javaslatba. 
A hová ki is jött, és annyi mennyiségű vizet ivott, a mennyit csak gyomra elbírt, s e miatt 
nagyon roszul lett, orvosi segély után látott. 

. Az orvos által előírt utasítást követvén, a tulságos vizivás folytán bekövetkezett 
alte~ti szerveknek zavargásától megmenekült, és ámbár az életmódja igen egyszerű volt, 
mégis azon évben annyira javult, hogy a bekövetkezett telet türhetőbben tölté el. 

A következő év fürdőidényén az előpataki gyógyforrásokat a helyszínén ismét hasz
nálván, egészsége annyira helyreállott, hogy a fennidézett ökölnagyságu daganat elenyé
sz:tt, és annyira javult, hogy mindekkoráig azon fájdalmaktól mentve van, azóta csakis 
neha-néha használja a gyógyvizivást. 

A midőn ezeket tiszteletteljes érzelmek között itten bemutatni van szerencsém, nem 
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mulasz~hatom el becses figyelmüket még a Bük szád - A 1 tor j a határán fekvő Büdös 
neven ismert magaslatra felhivni, mely épen a bájos vidékü Tusnád fölött emelkedik. 

, ~~en ~agaslaton vagyon azon barlang, melynek boltozatán a kifejlődő gőz csep
p.ekk.e vahk, es az, az alant helyezett edényekben felfogatván, régóta szemvizül használta
tik sikeresen. 

, Egés~en meglep.? e:en hel.yi~ég, be~ől,e a gyógy~r~k "az őt környező jóhirü Málnás, 
Tusnad, K~v~zna stb._ fürdok~e ki- es beszivarognak, szep idokben ünnepélyesen lelketemelő, 
ferget,eges idoben pedig a szikla terr:iés~etü székely a villámlás és menydörgéseknél elné
mul, .es ha e~vonul a fergeteg, elmondJa es megmondja, hogy a Büdös magaslat az Isten 
tem~loma, vill~mláso,s me~~~örg~se~ benne az ~rgona,. és me~dul könyezni a barlangba 
(a nep befogvan orrat, szaJat, kinyitott szemeit lehaJolva parolgatja a gázban melyből 
midőn felemelkedik, szemei könyeznek - látása tisztulván). ' ' 

Jelenleg magas kormányunknak intézkedése folytán a Büdös magaslaton dr. Knöpf
le~· kir., tanácsos é~ ~ö;zgyülés~ ~lnökünk ve~énylet? alatt, dr. Koch és dr. Fleischer, egyete
mi tanarok geologiai es chemia1 szempontbol buvarkodnak, a hol most szinte V om Ráth 
bonni tanár és geolog, buvári vágyakodástól indítva, tapasztalatait gyarapítani törekszik. 

1 

Tehát Előpatak és a Büdös magaslaton fekvő gyógybarlang, mint megyémnek két 
természetes kincse iránt a nagy tekintélyü közgyűlés philantrop érzelmeihez fordulok, hogy 
befolyásával azt nagyobb virágzásra fejlesztené. És annak emelkedéséből anyagi és szellemi 
hasznot kifejleszteni segéljen, nem kétlem, hogy azt az ittlévő nagyérdemű férfiak szemé
lyes meggyőződést szerzendők, ide fáradozva, méltányosan felkarolandják, és ez által is az 
utókornak tiszteletet gerjesztő emlékében élni fognak. 

IV. 

K é t s z á z é v e 1 ö t t. 
Rajzok a brassói életből, 

TRAUSCHENFELS JENŐ, városi tanácsostól. 

E németül tartott felolvasást kivonatban magyarra fordította: Máchik József, műegyetemi tanár. 

Igen tisztelt elnök~:rik ismételt, sürgetős felszóllitása szolgáljon mentségül azon me
rényletért, melynél fogva Onök itteni tartózkodásuk, fájdalom! oly rövidre mért idejének 
egyik drága részét, Brassó kétszáz év előtti életéből merített rajzoknak bemutatása számá
ra igénybe venp.i szándékozom. A merénylet annál nagyobb, minél távolabb feküsznek ezen 
rajzok tárgyai Onök egybegyülekezésének céljaitól, s ennélfogva kibontásuk e helyen a leg
jobb eset~.en is csak a festvények szépsége, s a festész remeklése által volna igazolható -
én pedig Onöknek csak egy műkedvelő, futólag odavetett körvonalait nyujthatom. Szemben 
a hozzám intézett felszóllitással azonban azt hivém, miszerint rajzolásom hiányainak, vala
mint szinezésem gyöngéinek jogosult bírálatát a jó akaratom iránt netán támadható ké
telyél előbbre kell tennem. Egy helybe 1 i történelmi tárgy reám nézve, valamint ta
nulmányaim jelleme, ugy gyűlésünk helye által mintegy parancsolva volt. Hogy hazánk 
azon napokban, melyek rajzolását megkisérleni fogom, ismét egyszer sulyos betegségben 
fekve, válságnak ment eléje, legalább orvosi tagjaink a tudvalevő „szép esetek" barátjai
nak szemében kórtani érdeket fog gerjeszteni ezen korszak iránt. 

Ez a kor I-ső Apafi, az önálló erdélyi fejedelemség hanyatlásának kora, azon kor, 
melyben az országgyűlés a törvényben mondotta ki: hogy az ország fenállása Isten után a 
porta adófizetésen alapuló kegyének keresésétől függ. A török foglalások az erdélyi fejede
lem uralmának területét majdnem egy negyeddel kisebbitették meg, az adó ellenben, da-
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cára azon nehéz csapásoknak, melyek az országot, nevezetesen az utolsó öt évben érték, a 
nép fizetési képességét tulhaladó mérvben emeltetett föl. Ily körülmények közt a trónra 
hivatva, a tehetségeihez képest inkább a theologiai tanulmányokra, mint az államférfiúi mű
ködésre hajlandó Apafi nem :volt az a férfiu, ki az államnak különben is alig többé lehető 
fölélesztését eszközölhette volna. Zólyomi Miklós és később Béldi Pál törekvése a hercegi 
korona után, az evangeliku ok ujabb elnyomá a Magyarországban, a Rákóczy-féle fölkelés, 
a Nádasdy, Tattenbach, Zrinyi és Frangepán grófok kivégeztetése, a magyar elégületlenek 
Erdélybe menekülése s elvégre Apafinál is ikeres fáradozásaik a magyar ügynek Erdély
ország általi támogatá a iránt, nem szolgáltak arra, hogy neki állását s ennek feladatait 
könnyitsék, és Bánfi Dénesnek 16 7 4-ki december 1 -án végrehajtott kivégeztetése legalább 
annak rokonait tette ellen égeivé. 

Ha Apafi ezen kedvezőtlen körülmények dacára tovább, mint eldődeinek akár
melyike, a kormányt vezetni s az ország sor át oly kerékvágásba hozni birta, mely képes 
volt neki végre a rég óhajtott nyugalmat, a nehezen nélkülözött békét tartósabban biz
tositani, mint az eddigelé valaha történt, azt főleg kmlátnoka zerencsés választásának s 
ebbe helyzett bizodalma tántorithatlan ágának kö zönhette. Teleky Mihály e akhamar föl
ismerte a két koronának, melyek másfél zázadon keresztül egymással Erdélyország birto
káért küzdöttek, hatalomviszonyaiban beállott változá t a török hatalom hanyatlását s az 
ez által feltételezett szűk éget, hogy Erdély Magyarország királyának alárendeltessék, s 
ki tudta találni az időpontot az átmenetre az ozmán véduraság alól Lipót király kormánya 
alá. Magára Brassó városá1·a nézve az átalakulások e korszakához a visszaemlékezés azon 
katasztrófákra csatlakozik, melyek mint az 1688-ki polgár-fölkelés. az 16 9-ki april 21-én 
támadt nagy tűzve zély nehéz búbánatba ejték a várost. Ezen események azonban már ezen, 
különösen az 167 5-ik évet zemügyre vevő körvonalok keretén kivül feküsznek. 

Apa.fi kormányzá a a zászokat általában s különösen a bra óiakat tekintve, nem 
épen a legkedvezőbb auspiciumok közt kezdődött. Ali pa a erő zakosan követelte amaz 
500,000 tallért, melyeket a tö1·ök még Barcsay alatt az or zágra kivetett. Midőn senki sem 
létezett, ki azokat fizethette volna, azok felét a szá zokra rótta. Ezek részöket már Barcsay
nak fizették, Ali azonban azt állitá, hogy az nem jutott a porta kezéhez, s azzal fenyegetett, 
~ogy az egész országot rommá s hamuvá változtatja át; a nemesség kért, hogy könyörül
Jenek az országon. A szá zok megtettek mindent, a mit e ak tenni lehetett. Sütőteknőkben 
-azt irja Birthelmer Dániel, a krónikás, később Brassó oratora-hordták a polgárok az ezüst 
kapcsokat és öveket össze, minthogy a vert pénznek nagy hiánya volt. Midőn azonban a 
Brassóra eső 80,000 tallérból mindamellett 30,000-et nem lehetett azonnal előteremteni, a 
város képviselői vasra verettek. 

Ezen gonosz kezdet dacára a fejedelemnek viszonyai e városhoz mindig barátságosak 
voltak, s midőn udvari lakhelyéül többször Fogarast választotta a brassóiakra nézve Apafi 

\ . -·. s„~í\varnépe sokféle követelései folytán gyakran igen is barát~ágosak lőnek. 
~ „ Het nappal Keménynek ~agy-Alisnál történt eleste után 1662-ki január 30-án 

kerte ?ket Segesvárról, hogy miután irodája papirosban nagy hiányt szenved, küldenének 
Lugosi Ferenc titkárának két vagy három köteget. A brassói levéltárnak amazt megelőző 
ir~m~nya ~emény fejedelem azon kérelmét tartalmazza, hogy neki egy szándékolt épitkezés 
sza~ar~ zs1.~d~lyszegek küldessenek. E két fejedelmi levél zsindelyszegeket s néhány köteg 
paplrt ~lleto kerelmökkel, nem-e megfelelő illusztratiói az erdélyi álfejedelemségnek ! Az 
16 ~ 2-ki fe~ruár 12-én ~zintén. Segesvárról kelt irományban egy konc regal papírt s a liber 
r~grns bek?t~etését kén, s a basa számára 25 akó jó, édes aqua vitá-t rendel meg. A török, 
ki az er~elyi államjog határozmányaival nem sokat teketoriázott, ugy látszik a korán 
szab~\ya1t .sem tartotta meg különös szigorral. 1662-ki mártius 18-án Apafi Görgény-Szt.
Imrerol mmtegy nyolc forintért szép mézeskalácsot követelt, s egy pár nappal később kony-
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háJán~k szű.~ségletére hat köböl petrezselymet s vöröshagymát, hozzátevén: "Vegyetek 
nyugtat a m1 emberünktől, be fog az nektek az adóba tudatni". Buzogány Benedek nyug
ta!v~ny,a, i;nely márt~us 23-án kelt, és .1 ~ n~gY,ed, 7 frt 80 krajcárnyi értékű vöröshagy
marol es epen annyi 8 frt s 40 kraJcarny1 ertekü petrezselyeniről szól, még megvan, 
bizonyságul annak, miszerint Brassó az adófizetésnél e termékszállitásokat számadásba nem 
hozta. Valamint az iroda, konyha s pincéről, ugy a butorzat és ruházatról való gondosko
.dást a fejedelem igen is gyakran hű jobbágyaira bízta. Egy tábori ágy, rókabélések, fehér és 
fekete kikészített bőrök már kevés héttel trónra lépte után követeltettek a brassaiaktól. 

Egyébiránt még szerencse volt, ha oly olcsó módon megszabadulhattak. Igen is 
.gyakran a követelések sokkal nagyobbak valának. Igy Bornemissza Anna, Apafi neje 
1662-ki april 12-én Erzsébetvárosától pénzt, arany kannákat, két .kocsit s hat lószerszámot 
követelt ajándékul a porta számára. A kocsik fából készült részeinek szépen kifestetteknek, 
könnyüeknek, s mint Török- s Oláhországban szokásban van három lóra készítve, a kere
keknek négy ujnyival magasabbaknak, mint ez országban, kigörbitve, szép keréktalpakkal 
ellátva, s jó könnyüeknek kellett lenniök. Az ülés megett egy fiók alaku rakasz rendeltetett 
még (ruhatárnak), melyre lakatot is lehessen alkalmazni. A kocsihágcsók vasból török 
módon valának készítendők; a kocsiülésnek szekrényalaku ládának, az oldaloknak jól kigör
bitve s fedezve kellett lenniek. A kocsik hátsó részét finom veres bagarjabőrrel bevonni, s 
mindkét oldalon arany szegekkel gazdagon kiverni kellett, a födél pedig angol juhbőrből 
török módra készülve, fedve legyen sárga vagy királyszinü camelottal, a kocsiülés felett 
legyen egy lebocsátható födél. A hat, ezen két kocsihoz tartozó ló számára farmatringgal 
ellátott, s pillangólemezzel szépen kivarrott szerszámok valának megparancsolva. 

Lőszerbeli szükségleteire nézve is gyakran a brassaiakhoz fordult a fejdelem. A 
JColozsvár melletti táborból 1662-ki május 5-én és ismét 7-én kelt levelében mindkét izben 
30 mázsa puskaport rendelt meg, az utóbbi izben azon hozzátétellel: a janicsárok számára. 
A város neki május 10-én Nagyszebenben lakó török tolmácsa, Izsák zsidó által 15, és 
ugyanazon nap Sebessi Miklós által 5 mázsa puskaport és 3 mázsa ólmot küldött. Vajjon 
.a hátralék később küldetett-e meg, vagy talán Brassónak magának sem volt annyi kész
lete, vagy talán a községi képviselőség, mely 16 0 2-ben azt határozta: hogy ezentul a város 
puskapor- és ólom-készletéből a k<Yzség tudta s akarata nélkül mi se adassék ki, - nem 
engedélyezett nagyobb mennyiséget: a fennlévő forrásokból ki nem puha tolható. 

Ennyi sok támogatás és áldozatért Apa.fi legalább kisérletet tőn, hogy magát a 
város iránt liáladatosnak mutassa. Mátyás király 14 71-ben a fogarasi kerületben levő Sár
kány és Parou nevü falvakat a brassaiaknak odaigérte, s nekik arról, miután Gereb (Graf) 
Györgygyel, kinek an;ok 9 évvel előbb ugyanazon királytól adományoztattak, az iránt meg
-egyeztek, adománylevelet is állitott ki. Zápolya János megerősité ezt 1531-ben, s egyuttal 
hozzáadta még Grid adományozását, mire Báthory Gábor nekik ugyanazt s azon kivül még 
Persánt és Holbachot 50,000 forinton elzálogositotta. Brassó ·cserében Törczburgért ezen 
községeket később Bethlen Gábornak engedte által, annak Katalin nevű nejétől azonban 
1630-ban azokat ismét visszakapta, mig végre az 1651-benRákóczi Györgygyel Törczburg 
iránt kötött szerződésben véglegesen a fiskusra szálltak át. Ezen három községet tehát 
Sárkány, Parou és Grid ajándékozta a fejdelem 1662-ki martius 20-én, tekintetbe vevén a 
.sokféle neki s eldődeinek, valamint a magas portának tett szolgálatokat ujra a városnak, 
itt is hanysulyozva, hogy az erősen szorongatott, s végvonaglásaiban fekvő hazánknak 
(patriae hujus nostrae afflictissimae ultimum halitum spirantis) üdve s fenmaradása csak 
a portától függ. Az 1662-ki május 6-án történt beiktatás alkalmával azonban a fiskus 
annak ellenszegült, s a brassaiak tiltakozásnak az ellen nem volt sikere. 

A kölcsönös jó egyetértés s a fejedelmi udvar közelléte folytán Fogarason, több~ 
.szöri meghívások is intéztettek Apafihoz a város meglátogatására. 16 7 5-ki január 1 7-én 
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Czak Dávid a biró s Barthesch, .f!irscher s Gokesch Mihály tanácsosok ajándékokkal el is 
indultak a fejedelmi udvarba "O herczegi kegyelmességét meghivni." Január 23-án, ugy 
látszik, eredmény nélkül tértek vissza, mert 6 nappal későbben Trainer Péter és Drauth 
György tanácsosok ugyanazon célból s jobb sikerrel utaznak Fogarasra. Velök együtt az 
udvari kvártélymester Almássy István 14 személylyel érkezik meg Brassóba február l-én, 
s most kezdődtek az előkészületek: a konyha berendezése s a készletek bevásárlása. Azok 
nagyszerűségét tanusitja 114 frtnak s 50 krajcárnak fizetése csupán csak fáért, 57 7 tyúk
nak bevásárlása - a biróné maga 33 7 szállitott, és pedig - becsületére legyen mondva -
darabját 12 krajcárért, azaz egy krajcárral olcsóbban, mint mások. Február 7-én Draudt 
György és Filstich Mihály Vledenybe a fej edelmi párnak eléje utaztak, mely más nap 
kiséretével, melyhez Tökölyi is tartozott~ megérkezett, s három nap Brassóban mulatott. 

Az ajándékok, melyekkel a fejedelem s kíséretének föszemélyei "megtisztel tettek", 
ezüst edényekből és perzsa szőnyegekből állottak. 

A fejedelem ottani tartózkodásának s a neki s kísérőinek adott ajándékok összes 
költségei mintegy 5,586 frt s 78 krra rugtak , azaz a 29,284 frttal s 26 krajcárral lümu
tatott egész évi bevételek több mint hatodrészét tevék. 

16 7 5-jk évben Czak Dávid volt a brassai · biró. Teutsch József öt 1-sö Ljpóttól 
1697-ben ezen praedicatummal: "von Rosenfeld" nemességet nyert Czakó György erdélyi 
udvari tanácsos eldödjének mondja, s azt állitja, hogy a család Moldvából származik. Trausch 
szerint ellenben annak nemzetsége ugyanazon nevű fiával, ki 1665-ben Wittenbergben 
oskolázott, ott magisterré avattatott fel, s visszatérve 166 7-ben, mint lector s később mint 
város predikátora szolgált, 1681-ki március 22-én kihalt. Czakó már előbb többször, 1662, 
1663, 1665, 1668, 1670: 1671, 1672, s később ismét 1676 (Trausch szerint meghalálozása 
évében) bíró volt. 1666-ban a brassai képviselők <S t egy háznak törvénytelen módon kért 
adományozása miatt az ~gyetern elé idézték. A vádnak alaptalannak kellett bizonyulnia, 
legalább tekintélye az által polgártársai szemében kisebbülést nem szenvedett, minthogy 
ezek őt két évvel későbben s azután még ötször a közügy élére állították. Városkapitány
nak (Stadthann-nak) 1675-ik és 76-ik évre Ehrestels János választatott . Mint olyan a 
városi rendőrség főnöke, s az egész kerület kincstárnoka volt.. 

A városkapitánynak állása a rendőrfönöknél nélkülözhetlen erélyen éf; szeme ségen, 
s a pénztári hivatalnoknak szűkséges renden s pontosságon kivill, tetemes vagyont is igé
nyelt, minthogy a városkapitánynak sokszor tetemes összegeket is kellett sajátjából előle
gezni. Jgy az 1675-ik évben a bevételek, mint már emlitettük, 29 ,284 frtot 26 krt, a 
kiadások pedjg 32.929 frtot 83 krt tettek. 

Az ama napokra nézve igen t etemes adók fizetése, az országo , kerületi és községi 
szükségletek fedezésére atyáinkra nézve bizonyosan nem könnyű dolog volt; hisz 16 7 5-ik 
évben a polgárságra 46 százalék vettetett ki. A kereskedelem s ipar Brassó életerei, már 
rég nem állottak többé az egykori virágzásban. A kontárok megakadályoztatása a céheknél 
s a kereskedelem egyedárusitása, nevezetesen a belső város lakosainak kezében, képezik a 
képviselőség főgondját - csalhatatlan jele annak, hogy a küzdelem a létért az életnek e 
terén is már kezdetét vette. A kor szellemének s a nép sajátságának megfelelőleg inkább 
akadál.yoztatás, mint kölcsönös küzdelem által igyekeztek az ellenfelek az elsőséget meg
tartam. "A céhek-ugy mondák 1602-ben-régi szabadalmaikban fentartassanak, ellenben 
ne hozassék be semmi ujitás néhány kis céhek által," és tovább: "Mindennemű kontárok 
t~volittassanak el, valamint itt nálunk, ugy a két faluban *) is, ugyszintén a óvárosban s a 
varoson felül s Blumenauban." A kontárok kitiltása a város területéből 164 7-ben ujra 
elhatároztatott, azonban siker nélkül, mert 1650-ban ismételtetik: "A kontárok miatt, kik 

*) Bleschdörfer : Bácsfalu, Csernatfalu, Türkös, Hosszufalu, Tatrang, Zajzon és Pürkerecz. 
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minden céhben nagy rövidséget s kárt okoznak, évenként sok cikkek irattak, de kevésbbé 
tartatnak meg, mivel különösen némelyek a céhurak közöl arról panaszkodnak, hogy az 
elkobzott javakat különös tekintetnél fogva kénytelenittetnek ismét visszaadni; igy a 
százas bizottmány az iránt folyamodik, hogy a tekintetes törvényszék méltóztassék ezentúl 
a céheket jobban :figyelmére méltatni, s őket szabadalmaikban védeni." 

A hazai ipar és kereskedelem védelme mellett a város atyái a bevételek szaporitá
sáról s a kiadások kevesbitéséről is gondoskodtak. · 

A községi üléseknek látogatása már- akkor is sok kivánni valót hagyhatott hátra, 
mert 1608-ban a városházán s a templomban Karácsonkor István s János napján - a 
választá3i napokban - elegendő ok nélküli meg nem jelenés miatt 2 frt, más ülésnapokon 
pedig 1 frt fizetése határoztatott büntetésül, ez utóbbi 1616-ban 20 krajcárra szállíttatott 
le, s egyszersmind minden városnegyedben valaki a távollevők följegyzésére neveztetett ki. 
l 631-ben az előbbi esetben is a büntetés 1 frtban állapíttatott meg, s 1641-ben pedig az 
határoztatott, hogy a ki nem mentett elmaradás csak az orator választásánál, mely alka
lommal egyébiránt a távollevők szavazása is kikérendő, egy forinttal fog megbüntettetni. 

Az idő viszonyainak nyomása alatt s a nap szükségleteit fedezendő munka közben 
sem mulasztották el a vig ünnepélyek megtartását. Az idő szellemében fekvék, mely min
denkit katonakötelezettségre szorított, hogy azok többnyire lovagias gyakorlatok által 
vitettek véghez. Minden vasárnap a vecsernye után sorban egyik pajtásság kivonult a mai 
lövölde tájékára, hol egy lőkunyhó állittatott fel, hogy a felső kapu felé felállított céllapra 
lőjenek. A szűcslegények, mint mondják, lögyakorlataikat a Márton-hegyen tartották, hol 
állitólag egy telket birtak. Pünkösd második napján az összes céhek zászlóikkal dobszó 
mellett ünnepélyes menetben vonultak az orom alatt levő lökunyhóhoz verseny-lövészetre. 
Nem ritkán maga a tanács rendezett ily lövöldözést a városkatonák számára. 

A lovagias gyakorlatok mellett a szépművészetek sem hanyagoltattak el. A tanu
lók színdarabokat játszottak, rendesen a bibliai történelemből. A tan- és egyházügy 200 év 
előtt legjobb karban volt. A tudomán_y s egyház emberei akkor Brassón megtisztelő fogad
tatásban is részesültek. 16 7 5-iki május l-én Buzinkay és Posaházi fehérvári tanárok 9 
személylyel jöttek Brassóra, s nemcsak ott tartózkodásuk egész ideje alatt naponként 
kétszer vendégeltettek meg, hanem kijavitásra szoruló kocsijok is közköltségen állíttatott 
helyre. Már előbb március 16-án Tisza János, a magyar püspök 6 személylyel érkez6tt ide, 
s 19-én Uzoni Mihály kántora követte öt 8 személylyel; mindezek március 23-án történt 
elutazásuk napjáig a kerületi pénztár költségén láttattak el élelemmel. Szintugy viselé a 
kerületi pénztár a költségeket 6 lóra Mihály Benedek, a március 22-én itt átutazott 
unitarius püspök kocsija számára. Szegény tanulók segélyezésben részesültek közpénztá
rakból megbetegedésök esetében; ugy a temetkezés költségeiről is gondoskodva volt. 

1641-ben végeztetett be a várost körülvevő fal és bástya épittetése. Azonban: "A 
régi elmult, s minden ujjá lett." A város árka ama fal előtt épen most töltetik meg, a fal 
maga, mint mondják, lebontatik, s az árkon s falon a brassai körút fog létesülni. 

A ház omoljon szét -
Hát az mi baj~ 

Hacsak a honszeretet , hűség, kötelesség-érzet s áldozatkészség azon szelleme, 
mely amaz építményeket létrehozta, fenmarad. Nem falak, nem várművek, csak a polgárok 
esze és szíve képesek mai időben egy várost, egy országot s népet védeni s fentartani. 
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v. 
.Adalék az ember hasi egyiitt érzö fonatán levö Pacini-testek ép- és kórbonc

tanához. 
DR. GENERSICH ÁNTAL tnr.-tól. 

Folyó évi január hóban esetlegesen széngözben elhalt 68 éves öreg ember holt 
testét vizsgálván, a szénéleg-mérgezés kifejezett tünetei mellett, bonctanilag érdekes leletre 
akadtam. 

A nyombél felső része megrövidült, szorosan a hasnyálmirigyhez rögzitett és 
annyira megszűkült, hogy alig ujjal átjárható. Felmetszésnél kitűnik, hogy a gyomorcsuk 
redője bal oldalt egészen elmosódott, jobb felől pedig akár 1 cm. magasságú léc alakjában 
kiemelkedik. 

A léc alatt a nyombél mogyorónyi gurdélyban a máj felé kiöblösödött, de l ·& 
cm.-nyire a gyomorcsuk alatt kisimul, s e tájon a nyombél hátsó felületén petéded, l ·5 
cm. hosszu, 1 cm. széles, simán bebőrödzött heg mutatkozik, melytől felfelé, balra és aláfelé 
is egy-egy 2 cm. hosszú, mély, heges behúzódás indul ki. A heg tájára esik a nyombél 
szűkülete is, mely kifeszitéssel 4·5 cm. körületü. A heges folt felső részében a gyomorcsuktól 
18 mm.-nyire sírna szélű, tömött, 3 mni. átmérőjű, tátongó lik van, melyből az epehólyagra 
gyakorolt nyomáskor híg, világossárga, fövényes epe jő ki, lég buborékokkal keverten; és a 
nyilás alatt 8 mm.-nyire, zintén a heges folton lencsényi, puha, vöröses dagály van, 
melynek központjában I ·5 mm. átmérőjű lik mélyed be, hol a kútasz a hasnyál vezetékbe 
jut; mely utóbbi mérsékelten kitágult, 16 mm. körületü, s valamint mérsékelten tágult 
ágai savószerü, de kissé fehéres hasnyálat tartalmaz. Az epét ömlesztő lik szájadzása a közös 
epevezetéknek, mely derékszög alatt a nyombélheget áthatja, ös zesen 3·3 cm. hosszú, a 
liktól fogva szétágazásáig mindinkább tágul, és 42 mm. körületüvé lesz; a májvezeték még 
tágabb (44 mm.), s ennek fő ágai is oly bővek, hogy a.z ujj hegyét elfogadják (35 mm. körü
letüek), és a májban elhaladó nagyobb epeútágak is kissé kitágultak. Az epehólyagvezeték 
rövidebb és ludtoll vastagságu (20 mm.). Az epehólyag mérsékelten kitágult (12 cm. hosszú 
és 13 cm. körületü) és a máj szélen alól 1/2 tyúktojásnyim kiemelkedik. Az epeútak falai 
részarányosan megvastagod vák, nyákhártyájuk epésen beivódott, hegedé t sehol nem mutat ~ 
- a közös epevezetékben, a májvezetékben, az epehólyagban és kivezető csövében a híg, 
fövényes epe mellett mindenütt lég is van, mig a májbeli epeutakban csak fövényes epe 
foglaltatik. Az epe gyengén ali hatásu, rögös bilirubint, epefaggyanyjegeceket mutat, to
vábbá hengeres hámsejteket, gyér nyáktestet és nagy mennyiségű bakteriumot. 

A nyombélen és az abba nyiló vezetékekben levő változásokat ugy vélem magyaráz
hatni, hogy évek előtt a nyombélben kiterjedt fekély volt - talán kerek fekély - mely 
a nyombél azon részét elpusztította, hol az epeut beszájadzik> és a Vater-redőt is el
roncsolta. 

A fekély gyógyulása után a heges összehúzódás folytán a nyombél megrövidült és-
. megszűkült, és miután a közös epevezeték szájadzá.sa a heges zsugorodás által folyton nyitva.. 
tartatott, a béllevegő a szabad epeutakba benyomult. Azonban ki nem zárható azon eset se,. 
hogy epekő a közös epeút bélfali részében megakadván, fekélyedést hozott létre, mely igen 
messzire elteijedt, a Vater-billentyűt is elpusztította, és begyógyulása után a leirt eltorzulást 
hagyta hátra. 

A legérdekesebb lelet ezen egyénnél azonban az volt, hogy a hasnyálimrigy feje 
mögött, a veröcér törzse és fő-ágai mellett a laza kötszövetben összesen 25, 3-6 mm. 
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hos~zu és 2-3 mm. szélességü és vastagságu hólyagcsa-szerüen áttünő testeket találtam, 
részint egyenkint, részint ketten-négyen egymás melletti csoportokban, melyek könnyedén 

· kiváJolhatók; közepükben többnyire tengelyszerüleg átfutó vékony fehér csík, néha darányi 
fehéres folt mutatkozott. Ezen testeket első pillanatban borsókáknak voltam hajlandó tar
tani, de a közelebbi vizsgálatnál csakhamar kitűnt, hogy e testek idegvégkészülékek, t. i. 
ú. n. Pacini 1

) vagy V aterféle testek 2
) és a pancreas mögötti idegfonat ágain vékony nyélen 

lógnak, mely egy-egy velős idegrostot tartalmaz (1. ábra). 

Hogy az embernél a hasi függér körött levő nagy együtt érzideg fonatokon, neveze
tesen a felhasi fonatban, Pacini-testek léteznek, már Pacini tudta és Kölliker és Henle 3) is 
talalták, s utánuk valamennyi közkézen forgó szövettani tankönyvben tanittatik; de sehol 
sem akadtam annak nyomára, hogy valaki e helyen az általam találtakhoz hasonló nagy
ságu ily képleteket látott volna. Henle és Kölliker ál'litják, hogy a Pacini-testek a plexus 
epigastricusban akkorák, mint a kézen vagy lábon, azaz közép számítással 11/a -2 mm. 
hosszuak, és ha felemlítik is, hogy egyszer majdnem 2"' hosszu Pacini-testet láttak 4

), 

annak lelhelyét közelebbről nem jelölik meg, - Dr. A. Rauber 5) pedig az ember lábtalpán két 
kórosan megváltozott Vaterféle-testet talált, az egyik 7 mm. a másik 6 mm. hosszu és 3 1/2 
mm. vastag volt, melyeken a tokok kötszöveti megvastagodást mutattak és az idegrost 
eltűnt. Kölliker (Handbuch der Gewebelehre 1867. 108. 1.) az emberben előforduló Pacíni
testek nagyságát I ·I-4:·5 mm.-re teszi. Frey (Handbuch der Histologie. 1874. évi kiadás 
339. 1.) 2 mm.-nyire teszi és aStrickeráltalszerkesztett szövettani tankönyvbenBiesiadecky 
Kölliker mértékét I · 1-4 · 5 mm. adj a. (Stricker Lehrbuch 5 9 4. 1.) 

Hogy vajjon esetemben a nagy Pacini-testek a boncolat alatt talált egyéb kóros 
eltéréssel összefüggésbe hozhatók-e vagy se, kétséges maradt; mert az elhalt hozzátartozói 
állítják, hogy az utolsó 6 év alatt soha semmiféle emésztési zavarban nem szenvedett. Ezen 
okból említett időtől fogva a hasnyálmirigy mögötti Pacini-testek magaviseletét boncola
taimnál figyelemmel kísértem, és egyszersmind a gyors fellelhetés mellett és tetemes 
nagyság miatt könnyen kezelhető anyagra tévén szert, a górcsöi vizsgálat által e testek 
mindez ideig kérdéses szerkezetét is nyomoztam, s ezen kutatásaim eredményei képezik 
előadásom tárgyát. 

Eddigelé 82 bullában kerestem a hasűri együttérz fonaton levő Pacini-testecseket; 
minthogy leginkább megnagyobbodásuk érdekelt, jegyzeteimből a mennyiség mellett a 
legnagyobb hossz- és szélességet a következőkben állítottam össze. 

1) Pacini. Nicovi organi scoperti nel corpo umano. Pistoja. 1840. 
2) Langer - Dissertatio inauguralis. 1842. -· rájött, hogy a Kölliker által Pacini-testeknek nevezett ideg

végződéseket már Vater a kéz- és ujj idegein fedezte fel, és J. G. Lehmann által, annak .dissertatiójában „de con
sensu partium corporis humani. Vittemberg. 1841. " - mint papillae nerveae-ket iratta le. 

3) Henle és Kölliker A. Über die Pacini'schen Körperchen. Zürich. 1844. 9. l. 
4) Nevezett mű 11. l. 
ö) Rauber. Untersuchung über das Vorkommen und clie Bedeutung cler Vater'schen Körperchen. München. 

1867. 26. l. 

14 
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A hasi egyÜttérzfonaton levő 
Pacini-testek 

<o S 
N •<C 

Életkor 
Vízkór 

mennyi- / 
p., „ Nem Hal ál-ok · a legnagyobbnak 
t>o "' <ll l> 

"5' l;' 

1 

volt-e jelen? 

1 

széles-
= :o 

1 

hossza 
~~ 

sége s ég e 
mm.-ekben 

759 68 év férfi szénélegmérgezés 
1 1 764 18 hó leány 

nem 25 3-6 2-3 

f 765 
tüdőlob kevés 1 

31 év férfi agy-gerincagykérlob " 
" 3 

" 766 17 
" 

fiu himlő 
" " 

1 
767 75 

" 
férfi tüdőlob 

" sok 2-5 1·5-4 
769 60 

" 
nő agyguta 

" kevés 2 1·5 
770 4 nap leány bujasenyv 

" sok 0'36- 0'6 0·20-0·3 
772 67 év nő fekélyes bélhurut igen 36 3-7 2-4 

68 r. 13 
" 

fiu eskór nem 10 1-1·5 
774 14 nap leány hasbártyalob 

l 775 80 év férfi " 
sok 1 

húgykő 
" 

43 2 
1 

69 r. 45 
" " akasztá 

" 776 4 hónap fiu izzag 
" 

kevés 1 
779 53 év férfi tüdőlégdag igen 6 1'5-·4 
780 70 nő 

" - tüdőlob nem 22 1·5-·4 1·0-1·5 
781 22 

" 
férfi 

" " 10 2-3 0·5-1 

1 

71 r. 18 
" nő phosphormérgezés 1·25-1·5 

73 r. érett leány torkolás " 
75 r . 12 év " 

sok aprók 
fiu akasztás 

" 782 21 
" nő tüdőgümő 

" 
kevés 1·0 

783 17 
" " 

hagymáz 
" 4 1·5 

786 40 
" 

férfi tüdő lob 
" 

kevés 1·5-2 
787 42 

" " 
ha hártyarák 

" 
sok 1·5-2 

788 68 
" " 

tüdőlob 
" kevés 3-4 1 

789 50 
" nő tüdőgümő 

" 
1·0-2 

790 27 
" " " igen sok 1·5-2 

-'791 60 férfi 
„ 

" tüdőlob igen 162 3°5-4 3 
793 22 „ 

" 
tüdőgümő nem kevés 1-2 

794 60 
" " evvérüség 2·3 

76 r. 34 " " 
" " 

genyvérüség sok 2-2·5 
78 r. 40 " 

" " 
tüdőlob igen sok 2-3 

79 r. 76 nő " 
" " kevés 2-3 

80 r. 35 " 
" " 

tüdőlob 
" 81 r. 17 phosphormérgezés „ 

" kevés o·n-1·2 0·68-0·3 
89 r . 16 " 

" " " 90 r . 15 
„ 

" 
. 

" kevés 1-2·5 
92 r. 45 " " 

" " 
eskór 

795 9 napos leány orbánc " kevés 1 
796 52 év nő nyirkhúsdag " 
797 45 férfi " " 

2-3 
„ tüdőlob 1-3 

799 a. 25 " " 
" " 

„ 16 2-3 
799 b. 25 " 

" „ agygerincagyburki lob 10 1·0-1·5 
800 45 

„ 
" „ tüdőlob 51 3·5 2 

802 7 leány 
„ 

803 
„ gümős agyburki lob kevés 1·13 0·3 

11 fiu " 
" " „ 

804 40 férfi tüdőgümő „ 6 0'5-1 
805 9 " 

" fiu angolkór 
806 55 férfi " 

sok 0"86 0·32 
„ szuhos izlob 48 3·5 2 

807 24 nő 
„ 

„ genymell igen 1·5 

1 
1 
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1 
A hasi együttérzfonaton levő 1 

·o s 1 Vízkór 

Pacini- testek 

N ·<C 
Életkor Hal ál-ok 1 a legnagyobbnak 1 

P., N Nem l:lO"' 

-~~ 
volt-e jelen? mennyi-

1 

'J 1 
t) = 

sze es-

= :o 
, 1 hossza . 

~..;,j 
s ege s ege 

mm.-ekben 

808 22 év nő gyermekágyi láz nem 1 kevés 1·5-2 0·5 

809 27 „ " 
tüdőlob " 

0·5-1 0·25-0·5 „ 
810 65 

" " " " 
sok 2-3 1·5- 2 

811 50 „ „ " 
igen 1·5 

813 25 
" " 

húsdag nem 1-2 

814 37 „ férfi gyomorrák " 
kevés 1-3 

815 14 „ fiu torokgyík " 
sok 0·5 0'3 

816 70 
" 

férfi tüdölob „ kevés 2 

817 26 
" " " " 

3-4 
" 

818 a. 31 „ " 
tüdőgümö „ 1·5 

818 b. 41 
" " " 

„ igen sok 3 

819 12 
" 

fiu megfulás „ 1-1·5 

820 48 
" 

férfi tüdölob „ kevés 4 

821 16 
" 

leány hashártyalob " 
1 

826 20 
" 

nö hagymáz " 
827 26 férfi tüdőgümő 

- kevés 3·0-3·5 
" " 

828 17 
" 

leány bashártyagümő " 
829 15 hó 

" 
bélhurut „ 0·5-0·75 

831 30 év férfi ;;zemcsés máj igen igen sok 3 

832 25 „ nő tüdőgümő nem 5 1-1·5 

833 35 „ férfi szívbaj igen kevés 1-1·5 

835 37 „. " 
tüclőgümő nem igen sok 4 

837 22 „ „ görvélykór " 
kevés 2-3 

838 31 
" " 

tüdőgümő " 
2-3 

839 12 
" 

fiu koponyavérömleny " 
igen sok 0·5-2 

843 55 
" 

nö tüdölob igen 3 

844 20 gyermekágyi láz nem - 1"5-2 
" " 845 30 „ " 

hurutos bélfekély „ kevés 1·5 

846 18 
" " 

agy-gerincagyburoklob " 
847 56 

" " 
tüdővész „ igen sok 4 

848 30 " " 
hashártyagümő " 

kevés 1 

849 70 
" 

férfi gümős mellhártyalob igen 6 1·5-3·5 

93 r . 41 
" 

nő phoshormérgezés nem 5 1·5 

9 esetben nem találtam Pacini-testet, de köztük 7 rögtön, vagy 1-2 napi betegség 
után elhalt és j ól táplált vagy elhizott egyén volt, hol a dus hájszövetben a Pacini-testek 
fölkeresése igen nagy nehézséggel jár, és ezek könnyen kikerülhették figyelmemet; hosszabb 
betegségben elhalt két 20 éves leánynál, pontos vizsgálat dacára nem találtam; de miután 
fiatal egyéneknél a felhasi fonaton levő Pacini-testek nem ritkán 1 mm.-nél kisebbek, s 
kicsinységük miatt alig észrevehetők - még nem tartom maga:µiat arra jogosultnak, hogy 
Kölliker azon állitását, miszerint a plexus epigastricuson Pacini-testek kivétel nélkül elő-
fordulnak - határozottan megcáfoljam. 

73 esetbén találtam Pacini-testeket a hasűri együttérző fonat végágain, és pedig 
különböző - a betegségtől és nemtől független - nagyságban és mennyiségben. Legállan
dóbban előfordulnak a hasnyálmirigy feje mögött a verőcér törzse kezdetén, a lépvisszér és 
a közös bélvisszér fötörzsének fala alatti laza szövetben, gyakran csak 4-5 van, melyek 

14* 
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egyenkint vagy ketten-hárman együtt feküsznek; gyakrabban 30-40 van, ritkábban 
40-nél több, s?t néha 1 ~O~nál is töb]3 találtatik; igy p. a 719-ik boncolat alkalmával egy 
60 éves férfinal 162 Pacim-testet szamoltam. Ha sokan vannak, akkor a legtöbb csoporto
sultan fordul elő, 10-12 egy csomagban, és pedig mindig a legtöbb a verőcér felületén 
és annak közvetlen szomszédságában a hasnyálmirigy feje alatt, kevesebb a lépvisszér 
törzse mellett, még kevesebb a közös és alsó bél visszér között; a felső bélvisszér között 
még a fodor tövében is, - továbbá a nyombél legalsóbb részének hátsó 'falán és az éhbél 
kezdetének savós hártyája alatt néhány elszórt Pacini-testet találtam, az alsó bélvisszér 
mentén pedig egyes elszórt testek egész a 3-ik visszér oszlásig az S-hajlat-remese tövében 
fordulnak elő: 

Többnyire vékony nyélen függő tojásdad és vízszerűen áttűnő hólyagcsák, a hossz
tengelyben elfutó vékony, fehéres csíkkal; ritkábban gömbölyűek, midőn központjuk is 
rendesen gömbölyű fehér csomócskaszerü; vagy körte alakuak vagy megfordított körte
szerüek; néha 2-nek összeolvadása által félhold vagy vesealak is vagy még rendetlenebb 
alakok fordulnak elő; néha a nyél nem a sarkon tapad, hanem oldalvást. 

A Pacini-testek nagyságának viszonyai a korhoz, nemhez, általános és hasűri savós 
gyülemhez a következőkben foglaltam össze. 

Az együttérző hasűri fonatán 73 egyénnél talált Paci.ni-testek közül: 
hosszuságra nézve : 
4 mm.-en felül volt a legnagyobb: 

4 esetben, és pedig valamennyi 50 éven felül egyéneknél, 
2 mm.-en felül - 4 mm. volt a legnagyobb: 

29 esetben, és pedig: 1-szer 20 éven alóli (15 éves) leánynál, középszámban: 2·5 mm. 
16-szor 20 és 50 év közt levőknél, - középszámitásban: 3·2 mm. 
12-szer 50 éven felüli egyéneknél, középszámitásban: 3·5 mm. 

1-en felül - 2 mm.-nyi hosszu volt a legnagyobb: 
25 esetben, és pedig: 7-szer 20 éven alóli egyénnél, közsz. 1 ·57 mm. 

16-szor 20 és 50 közt levőknél " J ·67 " 
2-szer 50 éven felülieknél " 2·00 " 

csak 1 mm.-nyi vagy kisebb volt a legnagyobb: 
15 esetben, és pedig : 8-szor 2 éven alóli gyei:meknél, 

4-szer 21-5 0 éven egyénnél. 
A kor szerint : 

.50 évnél korosabb egyént boncoltam 18-at, közülök: 
4-nél volt 4 mm.-nél nagyobb Paci.ni-test, 

12-nél volt 2 „ " 4-ig „ , 
2-nél 2 mm.-nyi volt. 

Köz. számmal ezeknél a legnagyobb Pacini-test 4 mm. hosszu volt: 
21-50 éves egyént boncoltam 3 6-ot, s köztük volt: 

test 2·3 mm.-nyi. 

16-n~l 2 mm.-en felül - 4 mm. nagys. közszám. 3·2 mm. 
16-nal 1-2 mm.-ig közszámmal: 1·67 mm. 
4-nél a legnagyobb 1 mm.-nyi volt; átlag náluk a legnagyobb Pacini-

2-20 éves egyént boncoltam 11-et, kik közül: _ 
l-nél a legnagyobb Paci.ni-test: 2·5 mm. 
7 -nél 1-en felül - 2 mm. közsz. : 1·5 7 mm. 

. . , 3-nál 1 mm. vagy kisebb közsz.: 0·833 mm. 
Pacim-test naluk l ·5 mm.-nyi. 

átlag a legnagyobb 
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2 éven alóli gyermeket boncoltam 8-at: 
a leghosszabb Paci.ni-test náluk 1 mm.-nyi volt. 

Középszámmal pedig a legnagyobb Pacini-test nagysága: 0·8 mm. volt. 
A nem szerint : 

4 mm.-nél hosszabb Pacini-testet találtam 3 férfi és 1 nőnél, 
.2 mm.-nél " " " " 23 " „ 6 " , 
1 mm.-nél „ „ " " 9 " " 16 " , 
1 mm.-nyieket vagy kisebbet 5 " " 10 " . 

Megjegyzendő, hogy az 50 éven felüli 18 egyén közt 11 férfi és 7 nő volt; a 20-50 
év közt levőknél 2 2 férfi és 14 nő volt; a 2-20 évesek közül 4 férfi és 7 nő és a 2 éven 
.alóliaknál 2 fi és 6 leány, s így a fennebbiekben szembetűnő nembeli különbség abban 
találja magyarázatát, hogy az éltesebb egyének közül több férfi volt, a fiatalabbak közül 
több nő. 

Vizkórra vagy hasűri lobos savós gyülemre való tekintettel: 
4 mm.-en felüli Pacini-test volt: 

3 egyénnél vízkór nélkül, 1 egyénnél vizkórral; 
2-4 mm. nagyságu Paci.ni-test volt: . 

23 egyénnél vizkór nélkül, 6-nál vizkórral; 
1 mm.-nél hosszabb Paci.ni-test volt: 

19 egyénnél vízkór nélkül, 6-nál vizkórral vagy hashártyalobos gyü-
lemmt-1; 
1 mm.-nyi és kisebb Pacini-test volt: 

11 esetben vizkór nélkül, 4 esetben hashártyalobbal. 
Ugy hogy a nagyobb Pacini-testeknél a vizkórosak a nem-vizkórosakhoz körülbelől 

ugy viszonylanak, mint 1 : 4-hez; a kisebbek körülbelöl ugy, mint · l : 3-hoz. Tehát a viz
kórnak nincsen befolyása a Paci.ni-testek nagyságára. 

Ezen összeállításból kitűnik, hogy átlag véve a Paci.ni-testek nagysága a korral 
fokozódik; fiatal gyermekeknél a legkisebb, véneknél a legnagyobb Paci.ni-testek találtat
nak, s habár előfordult, hogy 2 vén egyénnél csak 2 mm.-nyi volt a legnagyobb testecs, s 
másrészt, hogy egy esetben 20 éven alóli egyénnél 2·5 mm. hosszu Paci.ni-test találtatott, 
mégis a legnagyobb - 4 mm.-en felüli - Paci.ni-testeket csakis vén egyéneknél találtam 
{3 férfinál s 1 nőnél), -és a 2 éven alóli gyermekek mind csak 1 mm.-nyi s kisebb Paci.ni.
testekkel birtak, és jgy átlagosan véve 0- 2 éves gyermekeknél közép számításban a leg
nagyobb Pacini-testek 0·8 mm. nagyságuak, 2-20 éveseknél 1 ·5 mm.-nyiek, 21-50 
éveseknél 2·3 mm. és 50 éven felülieknél a legnagyobb Paci.ni-testek közép számítással 
4 mm. hosszusággal birnak. 

A hasűri együttérz-fonatokon levő Pacini-testek bonctani viszonyait illetőleg tett 
vizsgálataim eredményeit előadva célszerünek tartom legelőször a szerkezetükről általá
nosan divó nézeteket emlékezetbe hozni, s leleteimmel szemben letárgyalni, majdan a 
Pacini-testek megnagyobbodásával járó változásokat fogom leirni. · 

Ha közép nagyságu (1-2 mm. hosszu) Paci.ni-testet, fris állapotban, mérsékelt 
nyomás alatt, gyenge nagyításnál górcső alatt megtekintünk, azt találjuk, hogy a hólyag
.csaszerü test világos hossztengely között meridianszerüleg elrendeződött csi~okat mutat, 
melyek a testecs minden forgatásánál kivehetők, és a haránt metszeten mmt körkörös 
von~lok tünnek elő. Igy már rátekintésnél is nyilván való, hogy e csíkok a központi tengely 
körött elrendeződött rétegeknek felelnek meg, s egymást körülfoglaló tokokat képeznek, 
miről még inkább meggyőződünk az által, hogy tű segélyével a testecsröl vékonyabb és 
vastagabb hártyák, búrkok rendszerint könnyen lehánth~tók~ melyek csak a sarkok felé 
..állnak szorosabb összefüggésben egymással. A rétegeket Jelzo vonalak néhol egymással 
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inkább vékonyulván, a testecs központi tokjáig behatol, és egyszerű idegrostot foglal körül , 
mely a nyél közép vonalában kanyarulatosan a belbunkó tövébe fut s itt ellaposod ván 
(Köllike~· szei:int~, velős hüvelyét, v~szti, és igy mintegy tengely henger alakjában a nyélből a 
belbunkoba lep, es annak felso vegeben vagy egyszerűen vagy 2-3 ágba hasadva végződik 
o~y módon, hogy mindenik végágon gyengén szemcsés csomócska van. Dr. Grandry 1 0) sze
rmt, ezen tengelyhenger határozottan kivehető rostos alkatot mutat, és a végcsomócska 
finom szemcsés tömegből áll, mely felé a széttérö rostok világosan elhatárolvák. 

Vér e d é,n y e k - Kölliker szerint - a testecsek nyelében és az azokkal szom
szédos testecs részletekben, ritkábban a tulsó sarkon - mint finomelágzások találtatnak.
'M~chels?n 11

). a. macska f~drán levő Pacini-testecs~ket befecskendezvén, találta, hogy 
mmdemk Pac1m-testecs edenyhurkokkal körül van veve, és egy finom hurok a tengely
fonall al a belbunkó legközelebbi szomszédságába jut, hasonlót észlelt Pa 11 ad i no is. 12

) 

Ujabb időben (18 7 3-ban) a Pacini-testek szerkezetére vonatkozó ezen általános 
felfogástól lényegesen eltérő eredményekhez jutottak A x e 1 K e y és G u s t a v Re t z i u s. 13) 

Szerintük t. i. erősebb nagyításnál a tokhártyák közt levő folyadékban gyér vándorsejtek 
mellett egyes pontokat látni, melyek finom rostok optikai harántmetszéseiül tekintendők, 
és vagy a tokvonalak külső vagy belső felületén csoportosultak. A tokvonalak - szerintük 
- ugyan egyszerűeknek látszanak, de osmium savvali kezelés után hosszban ketté hasad
nak, és ily hasadékokban rostok haránt-metszetét nem látni, hanem csupán magvakat, 
melyek az igy támadt rés falán ülnek, s néha a felette vékony harántmetszetben finom 
fonalszerű hártyával együtt levállanak, mely ama rések falát bélleli. Ezen lelet szerint a 
Pacini-test tokrendszerét oly módon kell felfogni, hogy egy-egy tok vastag hártyának felel 
meg, mely kivül-belül magcsás sejthártyával be van vonva, és gyér kötszöveti rostokkal 
átjárt ürtért foglal magában, fehérnyetartalmu folyadékkal megtöltve, s igy tehát ama 
sötét tokvonalak mindig két, egymással határos lemez érintkezési vonalának felelnek meg, 
s a savakkal kezelt készítményeken látható világos terek nem tokközti terek, hanem tok
beli terek. 

Saját vizsgálataim is Axel Key és Gustav Retzius leleteivel hasonló eredményekre 
vezettek. Hosszabb ideig Müller-féle folyadékban áztatott, s glycerines enyvkeverékbe fek
tetett közép nagyságu emberi Pacini-~estek harántmetszetein látni, hogy a körkörös tok
vonalok közötti rétegek nem egyöntetűen átlátszók, különösen, ha erősebb nagyítást hasz
nálunk, és oly metszeteken, melyek nem carmin- és savakkali kezelés után vizsgáltatnak 
meg, hanem haematoxylinnal festett készitményeken (3. ábra). A tokvonalak közvetlen 
szomszédságában körkörösön elfutó finom rostokon kivül részint a tokvonalak mellett 

' ' reszint azoktól távolabb hosszrostoknak pontszerű átmetszetét láthatni, s ezen fölül külö-
nösen a szélesebb tokvonal közti részekben gyér, sugár irányban futó és szétágzó rostága
kat is. Igen vékony metszeteken a tokvonalban - majdnem kivétel nélkül - helyenkint 
szétválásokat is lehet látni, melyek egészen élesen határoltak, és tiszta átlátszóságuk által 
szembetünőleg különböznek a tokvonal közti részektől. Ezen hasadékokban egyszersmind 
kivétel nélkül a hasadék felé kiemelkedő magvak tűnnek elő, és pedig mindkét felől és oly 
távolságban, hogy ezek kétség kivül a Hoyer-féle endothel sejtmagvakna]J: felelnek meg. S ha 
már közép nagyságu emberi Pacini-testecseken ezen lelet könnyen észlelhető, még sokkal 
határozottabban bebizonyítható ez az óriási Pacini-testecseknél (7. ábra: pyelonephritisben 
elhalt 80 éves férfitől származó, 7 mm. hosszu Pacini-test harántátmetszete) - hol a rostos 

10) M. Grandry. Journal de l'anatomie et physiologie. Tome VI. 
11) Id. mű. V. k. 155. 1. 
12) Henle's J ahresbericht. 1867. 
13) M. Schultze's Archiv f. mikrosk. Anat. IX. k. 365. 1. "Studien in der Anatomie des Nervensystems" von 

Prof. Axel Key und Dr. Gustav Ret zius. 



i 

1 

il 
.! 

112 

szerkezet sokkal erősebben ki van fejezve, és a tokvonalak közti terek szélesbülése miatt a. 
felcserélés alantabb fekvő tokcsikokkal ki van zárva. 

Ezüsttel festett Pacini-testecseken is kimutatható, hogy a tokvonalak két sejthártya. 
által képeztetnek, ha t. i. egy festett Pacini-testet erős nagyitás alatt szemlélünk, az ezüst
vonalak pontos beállitása esetében a csavar igen csekély forgatásánái egy másik recézet 
tűnik fel szemünk előtt, és most erősebb csavarás szükséges, mire a harmadik jelenik megr 
de a 4-iknek előtüntetése megint csak igen csekély csavarást igényel; mi arra mutat, hogy 
az első és második, valamint a 3-ik és 4-ik hámrajz szorosan egymás fölött állanak. Ennek 
folytán - a Pacini-test tokjai a hagyma levélburkainak felelnek meg, mely hasonlatosság 
annál is inkább találó, miutánaPacini-teat külső lemezei, ugymiként alegbelsők, vékonyab
bak. Hogy vajjon a Pacini-test burkai közt folyadék foglaltatik-e, - nem tudom; véleményem 
szerint a hártyák szorosan feküsznek egymáshoz és a rések csak műtermékek, s a Pacini
testek folyadéka csakis a burkok állományába van beszürödve. 

A Pacini-test tokjai a test nyele felé gyorsan megvékonyulnak, és nem ritkán 
többen, 2-3-an - egymással ös,szefolynak, és a nyélnekidegközötti hártyáiba(Perineural
membran) folytatódnak; mig a hártya közti rések idegkörötti résekké (Perineuralraume) 
lesznek. Az idegkörötti hártyákon belül a nyélben Schwannféle hüvelylyel burkolt velő 
idegrost fekszik, mely mindig még külön rosthüvelylyel van körülvéve. Utóbbi: az ideg
törzsrosthüvelyétöl ered és igen fénylő, hullámzatos, sűrűn egymás mellett fekvő ro"tokból 
áll; kifelé sejthártyával van bevonva, melyben protoplasmatikus tömegtől köri tett magvak 
láthatók, s néha e hártyának belső felületén is egy-két ilyen hártyasejt van. 

A nyélnek ezen rostos hüvelye, sem az idegkörötti hártyákkal, sem a Pacini-test 
tokjaival összefüggésbe nem lép. Az idegrost a nyélben a belbunkóhoz ér, mely a rost
hüvelynek direct folytatása, csakhogy itt a hüvely kitágul, s rostozatossága inkább 
protoplasmatiku lesz, itt-ott hosszc ikolatot mutat, szűk résekkel, de minden további 
rostozatosság nélkül s kifelé szintén magtartalmu s.ejthá1iyával körül van véve, mely élesen 
megkülönböztethető a legközelebbi vékony tokhártyácskától. A belbunkó vastagságát és 
hengerded alakját megtartja majdnem a belső tokrendszer felső végeig, és az idegvégződésen 
túl egyszerre megszűkülvéni megint rostos és fénylő lesz, s majdan a szabad sark felé nehány 
tokot átfurván, a felület alatt megszűnik, és a már Pacini által észlelt tokcsa-közti szálagot 
(lig. intercapsulare) képezi. Néha azonban tokcsa-közti szálag nem is létezik, hanem a bel
bunkó folytatása a tokok alatt végződik a nélkül, hogy a tokokat átfurná. Axel Key és. 
Retzius utóbbi leleteit is saját készitményeim alapján igazolhatom (1. 2., 3., 4., 5 , 6. ábrát) 
azon hozzátevéssel, hogy oly esetekben, midőn az idegrost az egyes Pacini-testecsen keresz
t.ülhatolva, egy másik Pacini-testbe fut, az idegrosthüvely az első Pacini-test környi sarka 
felé, s· azon túl egészen a második test központi tokjáig épen olyan alkatot vesz fel, mint az 
Plsö testbe való betérése előtt . 

Az idegrost a belbunkóba jutva többnyire rögtön elveszti velős burkát, s mint vég
rost fut el annak csúcsa felé, néha azonban a velős hüvelyt továbbra is megtartja, vagy 
lefutásában körülirt helyen felveszi. Körülötte Axel Key és Retzius szerint majdnem mindig 
igen vékony, kissé fénylő hártyát - egyenetlen határokkal - lehet megkülönböztetni„ 
mely a rostot végkészülékei felé kiséri; - ezen hártyát nem láttam, de az idegrostot olyan 
helyeken, a hol végkészülékek nincsenek, éles és sírna szélünek találtam. A már Kefer
stein 14

) és W. Krause által végidegrostnak nevezett képlet - fennebbi szerzők szerint is 
- többé-kevésbé kifejezett rostozatosságot mutat, és nem szálagszerü, mint Kölliker 
mondta, hanem harántmetszetén kerekded vagy tojásdad; - mit magam is erős:ithetek 
(1. 7. ábra). Betérése helyén vagy lefutásában a látszólagosan egyszerű Pacini-testekben is. 

14
) Göttinger Nachrichten. 1858. Nr. 8. 
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gyakran nagyobb ágakra oszlik, melyek 1.--igyózottan egymás körül futnak, és hasonló külse
jűek, mint az osztatlan rost, és néha, az ily rost már a belbunkó kezdetén végkészülékeibe 
megy át (4. ábra). Axel Key és Retzius szerint az ágak a végződés elölt gyakran vissza
hajolnak, és ily módon mennek át a végkészülékbe - mit én részemről ritkábban találtam, 
mint az egyenes végződést. Helyén látom itt felemliteni azon esetemet, melyben a velötlen 
végrost közvetlen a betérés helyén egy, s valamivel fönnebb még egy ágra oszolt, és két 
idegág egy ferdén átfutó idegrost által összefüggésbe lépett (6. ábra). 

. A végbimbók (Axel Key és Retzius), melyekbe a végrost és ágai végződnek (1. 4., 
5. és 6. rajz), szemcsés tömegből állanak, és igen különböző alakuak; többnyire rendetlen 
gumószerüek, néha petédedek vagy körte :idomuak, ki~sé egyenetlen, rücskös felülettel. 
Ezen gumók a végrostok végei felé többnyire kisebb-nagyobb csoportokat képeznek; az 
i<leg mentén pedig oldalvást egyenkint találtatnak s - az idegrosthoz való viszonyuk 
szerint - némely kor mint az idegrost egyszerű megvastagodásai tűnnek elö. Szemcsés 
tömegük be a végrost bemélyed, s e helyen Axel Key és Retzius szerint világosan kivehető 
fénylő rostokra oszlik, melyek a szemcsés tömegben különböző irányban széttérnek, s itt
ott a végbimbó felületéhez közel, peripherikus végén erős fénynyel előlépnek; - utóbbiról 
azonban nem győződhettem meg, s megv~llom, hogy emlitett buv~rok rajzai~a:r: se ,voltam 
képes a végbimbóban rostozatot felfedezm. Ellenben gyakran talaltam a vegb1mbok bel
sejében. ! nagyobb vagy 2-3 kisebb világos ~agsze:·ü testeket, éle~ határral, melyek gö~
bölydedek és vacuolákhoz hasonlitanak (4., 5. es 6. abra d), - milyeneket Axel Key es 
R.etzius 11em talált. Idegsejtmagvaknak azért nem tartom ezeket, mert igen különböző 
nagyságot mutatnak, és csak egyszer,ü h~tár~al birnak. Kétség kivül azonban ezen ~ags~er,ü 
képlet inditotta Jacubowitschot 15) es Ciagg10t 16

) arra, hogy a tengelyfoua1 bunkos veget 
magtartalmu végidegsejinek nyilvánitották; Utó?bi sz~rint t. i. a vé~ros,tok ritkán, ér~.k 
végüket a nélkül, hogy oszlanának, s a halvanynya lett idegrost soha maskepen nem vegzo
dik, mint idegsejtekben, melyeknek száma az ágak mennyiségétől függ. Ilder is ~ondj~ 17

), 

hogy a végidegrost, mely az egész idegrostna~ folyta,tása . - madarakn~k gang~?nse~tb~n 
végződik, melynek magva azonban a szemcses bennek nnatt fel nem is:r:1erheto. Mr?-tan 
Axel Key és Retzius kiemeli, hogy oly képek, melyek némileg a dúcseJtek magvamak 
felelnének meg, nem észlelhetők, valószínűnek tartom, hogy készitményeikben eme mag
szerü képletek az osmiumsav sötétitö hatása miatt kivehetők nem voltak. 

Axel Key és Retzius, mint igen gyakori leletet, a végrost finom ágainak egy nemét 
emlit:i fel, melyek majd nagyobb, majd kisebb számban fordulnak elő, s néha már a bel
bunkó kezdetén máskor csak további lefolyásában a végrostból erednek; ezek csak egyetlen 
vagy egynehán; igen finom fénylő rostocskából állanak, melyek szintén fénylő és osmium
savban sötétedő csomós hüvelylyel vannak körül véve, s különböző :irányban a végbunkóban 
elhaladva, szintén vég bimbókkal végződnek; - ilyen rostokat nem láttam, de lel~te_m 
eltérő volta talán abban leli magyarázatát, hogy máshonnan vett, és másképen kezelt kesz1t
méuyeket vizsgáltam. Meg kell vallanom t. i., hogy vizsgálataimnál az ~smiumsavval _ne:11 
tudtam célho7. jutni, és kutatásaimat részint fris készitméns,ek~n, :~s~mt ~o~szabb ideig 
Müller folyadékban kezelt Pacini-testecseken tettem, mely utobb1 elJar~st hig1to~t és ,con
centralt kalilug, légenysav, osmiumsav s aranyhalvaggal tett hosszas k1sérletteves utan a 
Pacini-testek alakelemeinek előáll:itására legcélszerübbnek találtam. 

A vér edény eke t illetőleg az általam vizsgált Pacini-test~k .ige~, kedvező any~
got nyujtottak, a mennyiben a véredények itt többnyire. termés~etes mJ~~~10ban vannak, es 
ennek következtében minden további készítés nélkül igen szepen előtunnek. A testecs 

15) Comptes rendues. Rome. L. p. 859. 
16) Virchow és Hirsch Jahresbericht 1870. I. 3. 
17) Ugyanott. I. 6. 

15 
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nyelében kivétel nélkül legalább egy, gyakrabban 2 vagy több vékony edény fut el az ideg 
körötti hártyákban, mely egészen a belbunkóig haladva, ott egy vagy két hurkot képez, miután 
a testbe való betérésekor már 1 vagy 2 ágat bocsájtott volt, melyek a tokhártyák állomá
nyában oldalt felhaladva, tág recézetü finom hajszáledény rendszerbe mennek át. Az erő 
sebb edények sejtes adventitiával vannak körülvéve, ugy hogy átmetszetükön kettős magsor 
látható. Harántmetszeteken kitűnik, hogy az edény mindig a burok állományában fekszik, 
s e helyen a tok hámhártyája ki van öblösödve. Edényhálózatokat nemcsak a külső és középső 
tokokban láttam, hanem a belsőkben is találtam egyes gyér ágakat, ellentétben Michelson 
fönnemlitett leletével - mint W. Krause 18

); Henle és Kölliker 19
), Michelson 20

) és Palladino 
tagadólagos leleteit talán abból lehetne magyarázni, hogy esetleg igen kicsiny testecset vizs
gáltak vagy pedig tökéletlen volt az injectio. Azon kivül nem ritkán látni edényeket, me
lyek a testecs környi sarkán vagy oldalról a tokokba behatolnak, és a tokokat egybekötő 
közti rostokban vagy a tokközti szálagban befelé haladnak. Hogy a nyélben levő vasta
gabb edényke ütér - ~zt én is erösithetem, de visszeret is láttam itt, s e tekintetben nem 
-0sztom W. K r a u s e áHitását, mely szerint a visszerek csak az oldalsó széleken hagyják el 
a testet, és nem a nyélben. 

Varietásokat a pancreas mögötti Pacini-testecseken igen gyakran találtam: az 
€gész testnek vagy a belső tokrendszernek behajtásait, a belső tokrendszernek, a végbunkó
nak csavarszerü és kigyózó elhajlását, két vagy három ágra való oszlását, az idegrostnak 
még a nyélben történő elágzásait, oldalvásti összefüggést és összeolvadást - majdnem 
minden embernél észlelhetni. - Miután ilyenek már Henle, Kölliker munkájában s azóta több 
szerző által le vannak irva, részletezésükbe nem bocsátkozom; de különösen kiemelem, 
hogy nem ritkán 2-3, de akár 5 testnek összeolvadása által feltünő nagy (3-4 mm. hosszu) 
Pacini-testek jőnek létre. 

Fiatal csecsemőknél és ujdonszültnél a Pacini-testek első megtekintésnél - kicsiny
ségüktől eltekintve - alig külonböznek a felnőttekben talált testecsektöl, csakhogy a bel
bunkó aránylag sokkal vastagabb, és mind ben~e, mind a belső lemezekben igen sok mag 
van, mely között még protoplasma találtatik. Eretlen magzatot csak egy hét hónapos, kissé 
rothadt gyermeket vizsgáltam, hol is a külső, 3-4 tokvonalat képviselő magsoron belül 
több rétegekben egymás fölött fekvő gömbölyded sejtek voltak nagy, gömbölyű maggal, 
melyeken belül végbunkót s idegrostot nem lehetett megkülönböztetni. Közelebbi vizsgála
tot tárgy hiány miatt nem tettem, de már ezek alapján is tévesnek kell tartanom Hoyernek 
fenn idézett azon nézetét, mely szerint a Pacini-test tokburkai az által képződnének, hogy 
a neurilemma lemezei közé nedv gyülemlik meg, mely annak egyes rétegeit tokrendszer 
alakjában sz.étfesziti. 

Áttérve az öreg embereknél talált óriási (4 rnmnél nagyobb) Pacini-testekre, kieme
lem azon tulajdonságokat, melyek által ezek a rendes nagyságu Pacini-testektöl elütnek. 
Már a szabad szemmeli megtekintésnél is szembetűnik, hogy a megnagyobbodás főleg a 
Pacini-test burkainak nagyobb mérvbeni savós beszűrődése által van feltételezve. A testek 
t. i. megszúrás- vagy összenyomatásnál több savót ömlesztve, petyhüdten összelohadnak, 
gyakran annyira, hogy a rendes nagyságuaktól alig megkülönböztethetők, midőn egy
szersmind áttünöségüket vesztik, és inkább fehéresek lesznek. Górcsövi vizsgálatnál (2. és 7. 
ábra) kitűnik, hogy mig a legkülsóbb tokburkok alig változtak, addig az ezalattiaknak 
lemezbeli terei rendkivül megnagyobbodvák, ugy hogy vastag~águk 1/2, de akár 1 mm.-nyire 
fokozódik. A vastagodás csak nehány (4-12) tokburkot illet, a melyeken belülfekvökcsak 

18
) Über die Function der Vater'schen Körperchen, Henle und Pfeiffers Zeitschrift für rat. Medizin 1. XVII. 

köt. 316. 1. 
19

) Idézett helyen. 16. 1. 
20) I. h. 55. 1. 
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mérsékelten megszélesedtek, a bunkóköröttiek pedig alig szélesebbek a rendes Pacini-testben 
le;ök~él. Ezen változás melle,tt awnb~n ige~ szembetűnő még, hogy a tokok állományát 
kep~z~ rostok megvastag~dvak, d.?rvabb~k es nagy mérvben megszaporodtak s leginkább 
feltuno ezen megszaporodas az erosen szelesbült tokokon belül fekvő rétegekben. Legerő
se?ben megszapo1:odtak ~ körkö7·ösen el~utó rostok, de a hosszrostok is sokkal nagyobb 
sz~mban ;annak Jelen, mmt közep nagysagu testecseken (a mint ezt a 7. ábra mutatja); 
mmd a ~et~éle rostok különösen a tokhártyák felülete felé csoportosultak, mig a közép 
lemezbeh resz csak mérsékelt számu, bár rendesnél több és vastaO'abb határozottabban 
k~vehe~ö „rostok~t ,mut~t, melyek az?n~an nagyobb r~sz~ sugárirányb~n f~tnak el, s gyakran 
tobbszorosen szetagazodnak. Nem ritkan a lemezbeh reszletben még ezen kivül szemcsés 
protoplasmával s apró maggal bíró sejteket látni, melyek minden tekintetben szintelen 
vért:stecsekhez hasonlitanak. A tokok érintkezési vonalaiban itt is hossztojásdad magvakat 
látm, s Müllerféle folyadékban kezelt készitményeken a lemezek igen gyakran ugy v á l
n ak szét, mint a rendesPacini-testben, s éles határu világos részeket hagynak maguk közt. 
Néhol a megszaporodott rostok táján sejtmagvak gyér számmal mutatkoznak mia az 
ér~ntkezési vonalt jelző sötétebb esik hiányzik. Kellő beállításnál azonban kitűnik'. ho;y a 
esik eltűnése csak onnan ered, mert a rostok által az érintkezési vonal s gyakran a benne 
levő magvak is el vannak fedve. A Pacini-test egyéb alkatrészeit illetőleg semmi 
elté~·é~t nem találtam; a tokhártyák bevonó hámréteg ezűstölés által a megnagyobbodott 
Pacim-testeken épen oly jól kimutatható, mint a rendes Pacini-testeken; a nyél szerkezete 
a benne elfutó velős idegrosttal semmi eltérést nem mutat, de sőt a belbunkó végidegrostja 
és véghimbói is ugy néznek ki, mint közép nagyságu testecsek idegvégkészüléke. 
. Az általam talált óriási Pacini-testek nagysága tehát tokjaiknak rostos megvasta
godása és a tokburkok állományában levő nyirkszerü folyadéknak megszaporodása, azaz 
a tokok savós duzzadása - Oedema - által van föltételezve. Tekintettel arra, hogy a 
nagy Pacini-testek kizárólag öreg egyéneknél találtattak, s ezeknek savós duzzadása -
boncleleteim szerint - általános vagy hasűri vizkórral vagy savós lobgyülemmel semmi 
összefüggésbe nem hozható - mert vizkóros egyéneknél nem találtatnak gyakrabban, 
mint szikár és elaszott egyéneknél - a megnagyobbodott Pacini-testeken észlelhető ama két 
tiinetet oly mótlon vélem 1nagyarázliatni, ltog~' az előltalatlott korban testsze1·te lllutatkozó 
rostos átváltozás folytán a tokban elágazó véretléuyekből származó uyirknak elfolyása a tok
lemezek közti uyirkterekbe - meg van akatlályozva. Egyszersmind valószinünek tartom, 
hogy ha netalán fiatal vagy középkoru egyéneknél ilyen rostos megvastagodás egyéni 
tulajdonság vagy más helybeli okok miatt idő előtt kifejlödnék, náluk is a Pacini-testek 
savós duzzadása be fog következni. · 

Midőn fennebbi vizsgálati eredményeimhez jutottam volt, Virchow Archivjának 
utolsó füzetében 21

) Przewoski tr.-nak egy értekezése került kezemhez, melyben ö ugyan
csak az általam is felfedezett, a pancreas mögötti idegfonatban előforduló óriási nagyságu 
Pacini-testeket tárgyalja; mely értekezésre annál is inkább kell reflektálnom, miután -
habár általánosságban ezen buvár által tett pontos vizsgálatok saját észleleteimmel össze
vágnak, mégis nézeteim több lényeges pontban az általa kifejtett felfogástól eltérnek. 
Przewoski t. i. a savósan duzzadt Pacini-testek legszembetűnőbb tulajdonságai közöl fel
hozza, hogy erősen megduzzadt testecsekben a lemezek száma megkevesbedik olyannyira, 
hogy a lemezek 4-re, sőt 3-ra fogynak 22); s hogy a lemezbeli térközökben elég gyakran 
erős megvastagodást találni, hol az e terekben elfutó sugaras rostos recézetek főleg con
centrikus rostok által fel vannak váltva. Ezen megvastagodásokban egyrészt eltűnő tok-

21) V. A. LXX. 3-4. füz. 363. 1. „ Über oedematöse Schwellun<> pacinischer Körperchen." Von Dr. E. Przewoski. 
22) V. A. 63. k. Idézetek. 380. 1. · " 
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lemez vonalakat s ezek hiányában álló kötszöveti sejteket talált, melyeknek magYai a 
toklemezen levő magvakhoz hasonlók. Przewoski leleteit oly módon magyarázza, hogy az 
elsődlegesen fellépett savós duzzadás alatt a tokok sejthártyai eltűnnek, és egyedül azoknak 
rostjai maradnak vissza, melyek aztán a tokok térközeiben felmerülő rostmegvastagodáso
kat képezik. Eltekintve attól, hogy a munkálatához mellékelt, s egyszerű nagyitó alatt 
leradzolt készitményeken - a középi rostmegvastagodásokban - erősebb nagyitásnál -
a lemezek érintkezési vonala talán felismerhető lett volna, s hogy ezen rajz azon benyo
mást teszi, mintha nem a testecs középpon~iából, hanem annak környi végéből készitett 
barántmetszetre vonatkoznék, hol csakis a külső tokok vannak meg ; állitásaival szemközt 
hivatkozom készitményeimre, melyekben 7 mm. hosszu és 3 1/2 mm. széles Pacini-test köze
pében tett harántmetszeten még 32 toklemezt határozottan meg lehet különböztetni (7. 
ábra), valamint arra, hogy közép nagyságu Pacini-testecseken is a tokok találkozási vonalai 
gyakran tökéletlenül áthatók, . és igy egyik-másik metszeten oly képekre akadhatuuk, 
melyeken a tokhártya kórosan elenyészni látszik, holott eredetileg is hiányozott. Azon 
állitással szemközt, hogy a Pacini-test metszeteken a lemezek felületével párhuzamosan 
futó rostokat épen sem vagy csak csekély számmal lehet látni, és valamennyi rost többé
kevésbé haránt frányt vesz fel, szintén készitményeimre hivatkozom, melyekből kitűnik, 
hogy a lemez-felülettel párhuzamosan (a testecs hosszirányában) futó rostokat soha nem 
látni oly nagy mennyiségben s oly nagy vastagságban, mint épen a savósan megduzzadt 
Pacini-testeknél (7. ábra). Végre Przewoski a testecs savós duzzadását onnan véli magya
rázhatni, hogy a tokokban levő folyadék valószínűleg fehérnyedusabb és nehezebben filtrál
ható, mert bennük keményítő reagensek használata után dusabb csapadék támadt, mint 
normalis Pacini-testecsekben, és a rostos képletek megvastagodását csak a kórosan megvál
tozott testekben létrejövő abnorm tápláltatási viszonyokból származtatja - mire nézve 
megjegyzem, hogy egyrészt dusabb csapadékot nem láttam keményítő szerek használata 
után a megduzzadt Pacini-testekben, s másrészt az ilyen - testecsekből megbökés után 
kifolyó nedvet egészen hig minőségűnek találtam. 

Utólag felemlitem, hogy Przewoski eseteiben is 3-szor vízkór nem találtatott, és 
csak kettőnél volt vizkór. 

Elég nagy számu vizsgálati tárgyam dacára más kóros elváltozásokat a nevezett 
helyen előforduló Pacini-testeken nem találtam, kivéve két esetben; (Bjk. 775. sz.), 
az egyiknél a nyélbe futó ütérkén s ennek a külső lemezbe ható folytatásán, valamint főbb 
ágain erősen kifejezett elmeszedést találtam valamennyi Pacini-testen változatlan ideg
végkészületek mellett, a másik esetben egy testecsen (849. sz. b.) a nyélben elfutó idegrost 
tökéletes zsiros elfajulást mutatott, és a belbunkóban zsirszemcsék által feltételezett zava
rodást találtam, mindkét esetben a tokrendszer burkaiban mérsékelt foku savós duzzadás 
is volt. Miután azonban a hasonlithatatlanul legtöbb .esetben a savósan megduzzadtPacini
test nyélidegében és végidegkészülekében semmi elváltozást nem találtam, még azon véle
ményemnek adok kifejezést, hogy a Pacini-testek savós duzzadása működésüket nem 
zavarja meg, s igy nem valószínű, hogy leleteimet gyakorlatilag értékesiteni lehetne. 

A Pacini-testeknek még eddigelé mindig tisztán fel nem deritett működésére 
vonatkozólag szabadjon végül még megemlitenem, hogy azoknak kiválóan a pancreaa 
mögött való csoportosulása szintén ama, jelenleg legáltalánosabban elfogadott feltevény
nyel áll összhangzásban, miszerint a nyomási érzés közvetítésére szolgáló idegvégkészülé
kek; - valamint a tenyéren és lábtalpon, továbbá az izületek körött elfektetett Pacini-testek 
~, tes~ mozgásainál és a külvilággal való érintkezésnél létrejövő nyomást öntudatra juttat
Jak, itt a gerincoszlop és a pancreas közt elhelyezett Pacini-testek a gyomorbennék nyo
másának érzetét hozhatják a központ tudomására. 

Magyar orvosok és természetv izsgálók évkönyve . 
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Az itbritk magyaritzata. 

l. ábra. A = Rendellenesen megnagyobbodott Pacini-test a felhasi idegfonatból 
nagyi tó alatt. St = nyél; Jk = belbunkó a központi tokrendszerrel; Li = a tokközti 
szálag (ligamentum intercapsulare) B = ezen testecs természetes nagysága. 

2. ábra. MegnagyobbodottPacini-test a felhasi idegfonatból, a L = külső, - mL = 
középső; - iL = belső lemezek. Jk e:.._ belbunkó. St =nyél; stF = nyélnyujtvány; Pl = 
idegkör.ötti lemezek; n = kettős határu idegrost; FScb = rosthüvely = véredények. 96. 
sz. nagyitás. 

3. abra. Középnagy l ·5 mm. hosszu Pacini-testecs. aL = külső sürü lemezek; mL 
= középső széles lemezek; iL = belső sürü lemezek; Jk = belbunkó a világos proto
plasmatikus hüvelylyel = PrSch gömbölyü magvakkal, - kifelé egy sejtréteggel elhatá
rolva = ZSch, és az éles határu végidegrost = EnF; Blg = véredények a külső lemezek
ben; Blg' = 3 kis véredényátmetszet a belső tokrendszerben. Sp = rések a lemezek közt, 
melyekbe a lemezek felől magvak domborodnak elő. 200. sz. nagyítás. 

4. ábra. Pacini-test hosszmetszete közvetlen az idegrostnak a belbunkóba való be
lépése után; JL = belső lemezek; Jk = belbunkó ; EnF = végidegi:ost, mely megoszlik 
és ágat ád, utóbbi lefelé hosszukás végbimbóba = Ek megy át. Ek-nál is végbunkók látha
tók az ideg lefutásában, és belsejükben magszerü képletek vannak = K. Psch = Proto
plasmaticus réteg. N agyitás 1200. 

5. ábra. Pacini-test hosszmetszete az idegrostvégződéssel. A protoplasmaticus réteg 
(Psch) rostos szerkezetű, orsó sejtekkel. Jelzések, mint a -4. ábránál. 

6. ábra. KözépnagyságuPacini-test hoszmetszete. E= a végidegrost belépési helye; 
Jk = belbunkó; . Psch = protoplasmaticus hüvely; A végidegrostnak EnF fonatszerü szét
ágzása, mely Rc-nél közlekedő ágat mutat. Ek = végbimbók magszerü képletekkel. 
Nagyítás 780. 

7. ábra. rrulnagy Pacini-test barántmetszete. aL = külső, még sűrűn álló lemezek; 
mL =középső erősen szélesbült lemezek, vastag körkörös rostokkal és szétágzott sugaras 
rostokkal; DLF =a hosszrostoknak pontszerű átmetszetei, melyek befelé különösen szem
betűnnek és pálcikaszerüek. Sp = hasadék két toklemez közt a kiemelkedő magvakkal; 
iL =belső lemezek. Jk =a belbunkó barántmetszete protoplasmaticus hüvelylyel és EnF 
végidegrosttal, fBk = színtelen vértest. N agyitás 200. 

VI. 

A pikkelyeg (psoriasis) isméje és g·yóg·yitása. 
A magyar orvosok és természetvizsgálók elöpataki nagygyülésén előadta 

PooR IMRE tnr. 

A sömörféle idült bőrbetegségek közül, melyek hazánk Királyhágón tuli részében 
-előfordulnak, az izzag (ekzema) után leggyakoribb a pikk e 1 y e g (psoriasis vulgaris Will.), 
mit pikkelysömör (Schuppenflechte) névvel is szoktunk jelezni. 

Husz év előtt Bécsben, H eb r a tnr. k&tegosztályán, épen akkor, midőn A r g a y tr. 
jelenlevő barátom volt ez osztály másodorvosa, a többi közt egy középkoru férfi feküdt 
egész testén elteijedö psoriasis vulgarisban; e betegség tizenöt év óta gyötörte a szenve
dőt, ki a kórodán belsőleg Fowler-oldattal, külsőleg kátrányos bedörzsöléssel lett szerelve. 
E közben pikkelyeges betegünket forró-láz törte ki, mely folyton növekedvén, tizennégy nap 
alatt megölte öt. A láz okát R oki tan s z k y tnr. a boncasztalon szemünk láttára födözte 
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föl, egyetemes sz öv ez e ti 1ép1 o b b a n (splenitis parenchymatosa). Néztünk egymás 
szeme közé, szomszédunk fülébe sugván : „ fi unt subinde talia" *); de arra, hogy van-e a lép
lob viszonyban, s ha van, minő viszon:vban van a pikkelyeggel, akkor senki sem gondolt; 
azonban rám e tény mély benyomá~t tett. 

Azóta a kir. m. tudományegyetemen, a párisi St.-Louis kórházban, a fővárosi sz.
Rókus kórházban stb. megfigyelésem tárgyává tettem a pikkelyeg előforduló eseteit, s le
számitván a görvély és bujakór által létrehozott pikkelyes bőrbetegségeket, maig a szoro
san vett psoriasis vulg. Will. sömörféle bőrkórnak összesen 327 esetét figyeltem meg. 
Ezekből meggyőződtem, hogy 

a) a pikkelyeg (mindig a psoriasis vulg. Willani-t értvén) soha nem támad a külvi
lág sem erőmű v:i, sem vegyi közvetlen behatásából, eszerint a pikkelyeg soha s e m h e 1 y i 
bánta~om; 

b) a pikkelyegben nemcsak az egyedüli bőr, hanem a zsigerek is együttesen és 
mindenkor bántalmazvák, innen a belek működés-zavarai, máj, még inkább a 1 ép dag 
nem töl'ténetesen és szövődmény gyanánt, hanem szükségképen, mint a kórfolyamat lénye-
ges tulajdonai együtt jelenkeznek a pikkelyeggel; _ 

c) a pikkelyegesek hugyában akkor, midőn a küteg lassu l'Ohamaiban teijed, nem
csak növényélődieket lelhetni, hanem a hugysavas sók- és a hugysavnak szaporodását mu
tathatni ki. 

Ha ezekhez számítjuk azt, hogy az ily sömörféle pikkelyeg azou vidékeken tenyé
szik, melyeken az idült váltóláz otthonos; tavaszszal és őszszel tör ki és terjed legin
kább, eszerint épen akkor, mikor a váltóláz és egyéb fel'tőzési betegségek; a. pikkelye
get épen az idült váltóláz zsigertünetei szokták kisérni; a kórboncolat.i eredmények 
csaknem azonosak az idült váltóláz kórboncolati eredményeiv-el; végre a pikkelyeg leg
foganatosb gyógykezelése összeesik az idült váltóláz célszerű gyógykezelésével: a valóhoz 
legközelebb vélek jutni, ha az ugynevezett közönséges pikkelyeget először a 1 k a ti, másod
szor fertőzési oly idült pikkelyes bődobnak hiszem és vallom, mely égyrészt 
a bőr lobgócait kezdettől mindvégig szilárdan odatapadó pikkelyhalmazzal boritja, más
részt pedig a zsigerekben az idült váltóláz tüneteit mutatja. 

A sömörféle pikkelyegnek eddigi elnevezése: ps. "vu lg a r is", „ közönség e s" 
p., azt jelenti tulajdonképen, hogy a pikkelyeg a „k9znép" bántalma; kérdem, vajjon az 
uraknak és hölgyeknek másfajta pikkely ege van-e~ En a szegényen, gazdagon, paraszton, 
kézművesen, gyároson, tudatlan- és tudóson, papon, tanitón, uron és szolgán stb. minden
kor ugyanazon sömörféle pikkely eget találtam; szintigi találták orvostársaim is. Mi alapja 
van tehát a „ vulgaris" = „ közönséges" elnevezésnek? E mitsem mondó, téves elnevezést 
el kell ejtenünk. _ 

A „ közönséges" = "vulgaris" elnevezés helyett válaszszunk oly megfelelő fajnevet, 
mely bélyegzi egyuttal a tárgyat. Mivel a betegségeket természetrajzi módon nemi (genus) 
és faji (species) nevekkel szoktuk jelezni, a pikkelyegnek mint nemnek ez esetben leginkább 
felel meg akár a „ sömörös", akár a „ mocsárlázi" fajnév (ps. herpetica v. malarica). Az 
oktanból merített ezen elnevezés teljesen beillik a pikkelyeg oktani egyéb elkülönzéseibe, 
ugymint: valamint a bujakór (syphilis) által létrehozott pikkelyes bőrbetegséget buja
kó r i pikk e 1 y e g ne k (ps. syphilitica), - a görvély-okozta pikkelyes bőrbetegséget 
görvélyi pikkelyegnek (ps. scrofulosa), - ugy a legvalószinübben mocsárlázi 
fertőzés által okozott pikkelyes bőrbetegséget leghelyesebben fogjuk mocsár 1 á z i 
pikkely e gne k (ps. malarica), vagy ha ez még ma nem tetszik, sömörös pikk e ly e g
n e k (ps. herpetjca) nevezni. 

"') B. e. Bene Ferenc kórodai szójárása, midőn betege váratlanul meghalt. 
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A mondottak nyomán az eddigi közönséges, inkább, moc sá rlázi pikke
ly e g (ps. malariea) o 1 y a 1 k a t i és f e r t ö z é,s i pikk e 1 y e s i d ü 1 t bőr 1 o b, ~e 1. y 
egyrészt a bőrnek pettyes, csep-, penz-, korongalaku stb. lobgoca1t 
s z i 1 á r cl a n o d a t a p a d ó p i k k e 1 y h a 1 m a z z a 1 b o r i t j a, m á s r é s z t a z s i g e r e k
b e n az idült váltóláz tüneteit mutatja. 

Nem minden pikkelyes börlob egyszersmind pikkelyeg. Nem számítjuk a pikkelyeg
hez D ev e r g ie tnrnak sem fehér, sem vörös korpa gj át (pityriasis alba et rubra) 
melye1,ben a külhám az irhának egyenletesen duzzadt, sima, alaktalan lobterületéröl apró, 
korpaszerü pikkely kékben foszlik le; nem számitjuk ide H eb r a tnr.-nak sem pikk e
lv e s i z z a gj át (ekzema squammosum), sem vörös dob ró c át (1ichen ruber), noha 
~indakét küteg nagymennyiségü pikkelyt hullaszt, rriidön amaz akár fejlődési, akár oszlási 
szakát képezi a nedv-árasztó izzagnak, emez pedig a lobos irha tulfejlődött szemölcseiböl 
fejleszti a pikkely halmazokat. A 1 ép var- (favus) és tar 1 ó sömör ne k (herpes tonsu
rans) élődi okozta pikkelyes bőrlobját, a haj fürtös f~j pikkelyszerü fa g ~ g ! u - á.q, át 
(::;eborrhoea capillitii): - ugyszintén a külhámnak mrndennemü szaruhodasa1t, mmo a 
ha 1 héj a o· (ichthyosis) saját jellegzö tüneteiknél fogva különözzük el a pikkelyegtöl. 

A ~ikkelyegnek (a mocsárlázi pikkelyeget értem) midőn e,z f~jlőclésének ?izon:yos 
fokát éri el, jellegző sajátságai következők : 1) szilárdan odatapado, fen y e s f eh e r p 1 k
k e 1yha1 ma z ok a bőr bántalmazott részein; e pikkely halmazok szinre nézve tiszta egyé
nekben a rácsöpögtetett s te a r i n hoz, nem tisztákban a mész és homok odaloccsantott 
vizkeverékéhez (Mörtel) hasonlítanak; e pikkely halmazokat c:sak olajos bedörzsölések s 
fürdők által lehet eltávolitani. 2) A pikkely halmaz alatti bőrnek föltünő vörösség e s a 
yörös bőrfolfoak lobo s beszürődöttsége. 3) A kütegnek szakonkinti fejlődé
s e; ugyanis a pikkelyeg először mint pettyezett (ps. p~nct~ta), a~tá?- mint csöpalaku (g~t
tata), pénz-, korong-, köralaku st~. (nummulat~ '„ ~1sc01dea, c~rcmata etc.) m:~tatkozik. 
4) Midőn ez i d ü 1 t küteg heveny kitörésekben feJlod1k vag.Y terJed, a beteg a kutegfoltos 
helyeken mérsékelt viszketést, vagy enyhe égetést érez, a mi néha az alvást gátolja. 5) A 
z.3ÍO'erekben az idült váltóláz tünetei: gyakori haspuffadás, székrekedés, nyilt vagy lappan-

o . 
O'Ó váltóláz csúz, zsába, állandó lépdag stb. Jelenkeznek. 0 

A b uj akó r i és g örv é 1 y i pikkelyegek lényegesen különböznek a mocs:ídázi 
pikkelyegtől. . . . . . „ 

A b uj akó r i pikk e 1 y e g vagyis p1klrnlyes buJag (syph1hdes squamn:osa) kuteg-
je többnyire kör- vagy petealakban kezdődik s ezen alakját mind végi.? (oszlá~a1g) megta~·t
ja. Pikkelyei vékonynak, keves~k, nem hal~a~ott~k, ,l10rzsolatagok, s~~fo~~leko.nyak,. ,sz~n; 
re nézve szennyes-szürkék. A pikkely ~latti bor sargasbari;a, ;,ag~ ~roro~1 ez ~~mbe J<Lt~zo 
barnavörös. A kütegcsoportok nem te1::iednek szé~, az?k~~. e~) bor~ozok. vala~zt~ak egymas~ 
tól el. Soha sem éget, sem nem viszket. Mind a kor kifeJlodese~ mmd a~elen ~llapo.t az ~ll.rnt1 
bujabetegségnek egyéb tüneteit is mutatják: minők a ~ötszöv~t~ken::enye~e~, ~~1rkmmgy-
beszürődés, torokfekélyek, a bujagok nempikkelyes egyeb alak.1a1, sze~ es fugolyok stb. , 

A g örv é 1 y i pikk e 1 y e g vagyis pikkelyes ~ö~veg (scrofuhdes squ,ammos~) ke~ 
alakbanjelenkezik, u. m. a) szarvas görveg (::>crofuhdes comea, H~~·dy) es ~),h,am,lo 
g örv e g (scr. erythematosa, Hardy; lupus exfoliativus, Hebra; ~zek ?ovebb le1~asat ~as?, 
"A görvegek megalapitása és beiktatása a bőrbetegségek termeszet1 ~·en~sze~·eb~" ?1mu 
munkám II. kiadásában 1864. 41-45. old.). Ezen pikkelyekben lehamlo borgorvelyek 
egyike sem hasonlít a mocsárlázi pikkelyeghez sem alakra, s;m lefo.lyás~·a, sem kül- és bel
terjedésre nézve; a pikkelyeggel csupán a pikkelyföd~e l?bg?cuk.at ,1ll~~~leg eg.r,~zne~ meg. 
Egyebekben a görvély okozta bőrbetegségek közös saJátsaga1t n!ilv~m~ak :„ a bor szrn~zete 
a küteg környezetében i b o 1 y a s z i n ü kék v ö r ö s a tüzes vermersekletu, --;:- vagy l b o-
1 y a sz i n ü vörös kék a nyálkás vérmérsékletü egyénekben. A betegnek bore duzzadt, 
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néha dagadt is; e daganat nem a vékony irha- és klilhámbau hanem az irha-alatti köt zö
vet rétegében képződik. A bör görvélye-· lobgó ainak hely 1n e z irha b üpp d é el orvad, 
gyakoribb ennél a görvegek aját zerü fekél.r dé'e .• \.. küteg b lyén n 'ha fekély elöremente 
nélkül is mélyedett recés be g képződik marad vi za. Ez kb z járul a helybeli é átalá
no visszahatás hiánya; az éveken át tartó ho ·zadalma l fol -á ; görvélynek mint alkati 
kómak egyéb szövetekben való jelenkezé tb.· mind z l· határoz tt n elkülönzik a gör
vélyi pikkelyeget a moc árlázitól. 

Lá uk a mocsárlázi pikkelyeg e et it. 
I. Kamody Jáno , 15 éve r. kath., ková ina , 

lázas vidékén, A zódon. 1' f'léve bőrbet g'é r mia a fő,·áro bank r v 'n ecrélyt, 1 65. 
nov. 8-án vétetett föl a budapesti z.-Róku kórház III. orvo i o ·ztál 'ára. kórelözmények
ből akkori orvossegédem Dömötör tr. köv tk zök j g,rze f 1: ja n g év előtt 
állítólag vérbányásban b,aJt meg. nyja él azonb 11 ~ 1 ·ton alba i IJánLalomban zenved; 
bét testvére közül, hat a születés utáni l ő é kb n a t által n m i m rt bajokban halt 
el ; egy négy éves fite tvére él, é a beteg állitá a z rin h nl' küteg bántalomban szen
ved, mint ő maga. A beteg két ízben váltólázl au z nv 1 tt · ha 'v lö t két hónapig tartó 
másodnapos lázban, egy év előtt I edig hat hónapig tartó m{ odn I · lázban. J len bajá
nak eredetéről beteg következőket tud : rná -fél év 1"tt1 g l "bb t 'r<l in ~ könyökein, aztán 
al ó végtagjain apró dara, köle , bab zem g z krnjcár na()' ~ á()'u "rfoltok é melkedések 
keletkeztek, melyek fehér pikkelyekkel t ltek m a bet n k 'i tk tö érzé:::it olwztak, sőt 
igen gyakori vakarásra ösztönözték; e foltok la ank 'nt törz 'r ' t ·t ' n k gyéb ré zeire 
is elterjedtek, ugy hogy nehány hét mulva már egé z te t u y törz „ mint v 'gtagjai e 
foltoktól és emelkedé eldől el voltak lepv . tthon több zöri . z r lé n ]· v ttetett alá, de 
sikertelenül. 

Nov. 8-án a pesti közö kórház III-ik orvo i o ztály'ra f lv tet 'n rajta következő
ket találtuk : 

Az egész test bőre (kivevén az arcot) a törz ·ön é végtal)'okon, ~·1 o- a háton s a 
végtagok feszítő oldalain el Yolt lepve naayobbára 2-3 centimét r átméröjü, kerekded, a. 
b~r fö~szinén 1-3 milliméternyire ernelkedö, ~ h 'r pikkelyréteggel födött foltokkal; a 
penz- es korongalaku foltok közt dara- é bor.sómekkora águ toltoc kák voltak nagy szám
mal elhintve; a pikkelyrétegek nem hámlottak, azokat zárazon em levakarni, em lefe
szegetni a bőr sértése :c.élkül épen nem, vagy c ak ré zben lehet tt. 

A középszerűen táplált betegnek mellka a ho . zukás fölül heng rded, alul a rászt
tájakon kidülledö; a bal rászttáj két centiméterrel tágabb volt a jobbolclalinál. A mellzsi
gerek, tüdő, szív szabályo3an működtek, csupán a bal tüdö volt az ötödik bordáig visszahu
zódva, a tüdőnek éles, nem dobos hangja c ak az ötödik bal bordáig 1 vén hallható. 

, 'A gy_omor és a has mindakét rászttája duzz:adt, a nyelv kékelö vörö sekély nyák-
1·~teggel, bonto,tt. Tapin~ás és kopogat~ által egyaránt kinyomoztuk, hogy a máj a jobb 
raszt-.~ze~.en mas~él .~en,t~.métern~ire t

1

erJed a hasba le, a máj bal karélya elfoglalván a gyo
~org~.d:o~, a ko~~?k~aJig nyuhk .ala; a 1 ép kopogatási tompa üre hangja pedig a bal 
raszt oto~~ ?ordaJ a~?l a b.al oldal; hasürb.en, a köldök és felső csiptö vis közti tért kitöltvéi:i, 
az alhas kozepvonalaJ.g terJedt; e 35 cent11neter hosszu és a köldökmagasságban 20 centi
~ét~r széles dagot előre bocsátott hashajtó után könny~n lehetett markolni is, odább tolni 
is a Jobb basürbe. A beteg gyakori baspuffadásban és székrekedésben zenvedett. 

. H~g ya :a f~lvétel n~pján sör-sárga, 1.025 fajsulylyal, savanyu vegyhat~ssal; a 
chlor_vegyuletek es kensavas sok rendes, - hugyany (ureum), hugyföstönye (hugyszm, uro
phaem) hugyany és vilanysavas sók kissé bővebb - mennyiségben mutatkoztak benne; se 
cukor-, se epe-alkatrész-, sem fehérnyének nyoma sem volt. A kihűlt hugyban néhány óra 
mulva szabad 3zemmel áteső fénynél pebely-felbőcskéket láttunk, ezekben leülepedésök 
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után bugysavas sókat , hugysav-jegecet, hólyag-hámsejteket s penész-gomba szálakat 
találtunk. 

A test bőmérséke reggel + 37.2,. késő este + 37.5° C. 
Kóri sm e. A kórrajz imént elősorolt tüneteiből növekedő mocsárláz i pik

k e 1 y e g re {ps. malarica, vulgaris) ismertünk annak petty-, csöp-, pénz- és korong-
alakjaiban. · 

· K ó r -1 e f o 1 y á s é s g y ó g y k e z e l é s. 
Az első három héten át a kór ellen semmiféle, sem külső, sem belső gyógyszer nem 

lőn alkalmazva; a kórtünetek szabatosb megfigyelése végett a beteg csak nemleg szerelte
tett, a mennyiben naponkint csak egyszerü zilízfőzetet kapott. Ezen ~árom hét alatt kitüntr 
hogy e betegnél minden nyolcadik nap éjjelén rohamszerüleg ~gy UJ 1CSO~Ort ~üteg, ~a~·a~ 
apró lobgócok alakjában lép fel, mely alkalommal a beteg valtakozo hideg es forrosagi 
érzettől lepetett meg. Az ujabb kitörések éjjelein a beteg szakadozva, nyugtalanul aludt, 
teste a r eggeli látogatásnál is még szokottnál melegebb volt, bónali hőmérséke 3 7 .1 C:

0 

fokot mutatott, bugya sötétebb sárga, 1.027 fajsulyt mutatott, ·vegyhatása savanyubb, ln
hülve csekély üledék vált ki belőle, a mi hugysavas sókból, bólyagbámsejtekből, pené s z
f o na 1akbó1 és apróbb barna rögcsékből állott. A szerelés, mely ezentul alkalmaztatott, 

· következő volt: 
Dec. l-j én belsőképen kapott chinint rbeurnmal, következő módon: Rp. Sul~. chinini, 

pulv. r. rhei chipensis aa. gr. quindecim mfpulvis, D. in doses aequales nro qumque. ~· 
Négyszer napjában egy port bevenni. Külsöképen alkalmaztatott a sulphuretum cal~1s 
kenőcs alakjában az ugynevezett solutio belgica; ezzel a beteg testét három nap egymas
után esténkint bekente, s negyedik nap fördőbe ment. 

Dec. 16-ig száz szemer (hét gramm) kinal és ugyanannyi rheum beadása után ujabb 
kitörések (pettyalaku pikkelyeg) nem ismétlődvén, a kinalt elhagytuk, .s e hely.ett, egy 
magyar itce (85 centiliter) budai keserüvizbe száz csep solu~io As. Fowlen-t elegyitv~~' „e 
mirenyes keserüvizből reggel és este négy-négy evőkanálnyit adtunk be a betegnek. Kulso
leg pedig ezentul zöld szappannal (sapo viridis) kenettük be naponkint. E szerelést a beteg 
szép sikerrel tűrte, mert a kütegek mindinl~ább, enyésztek, ugy l:ogy, az előbb ?so~or~osan 
összefolyó küteg~~ ~ost. már csak e?'ye~. szetszort . bely~kre korlat?lo~tak. To:.ab?i h~rom 
hét alatt a keseruv1z, mireny-beveves, zoldszappan-kenes, meg a sziksos meleg fürdok kovet
kezetes használása mellett a beteg annyira javult, bőre annyira megtisztult kütegétől, hogy 
őt a kórházban tovább visszatartani nem lehetett.. Azért saját sürgetésére 1866. januái· 
.10-én azon utasítással bocsátottuk őt el, miszerint mirenyes keserüvizét ezentul is folytassa, 
s künn gőzfürdőt használjon. 

A beteget többé nem láttuk. . , . , , . „ . 
B i e t t több ízben tapasztalta, hogy a pikk e 1 y e g egyeb . betegsege~ ~tan f~Jlo~k, 

sőt azt is, hogy egyéb betegségekkel váltako~ik ; C az e.na v_ e és ~ c b e de 1 ~a~tak, :n:i1szermt 
a pikkelyeg az izület-csúzzal váltakozik. W i l s o n pedig ehsi:rien, hogy "I?idon a pik~elyeg 
(ps. vulgaris) igen el van terjedve, azt köz~nségesen alkati zavar~ak (laz,na~) Jel.~i, ug~
rnint: fejfájás, gyomorfájás, étvá.gy-hiány, h~yá.sfnger, egye~emes b~g:y~d~~ag es gyonges~g 
előzik meg; e jelek eltűnnek, mihelyt a helyi bantalom (kuteg) ki.fe.Jl?dott, s a betegseg 
minden uj ab b visszatérésén él ismét előj őnek." (W i 1 s o n "Die Krankheiten der Hau~" aus. 
den englischen übersetzt v. dr. Scbröde1·, Leipzig 1850~ p· 367.) Ugyancsak W:.Ilson 
egy négy évig tartó pikkelyeg-es~tről (u. o. 376. old.) beszeli, h~gy a_}:rnteg, h~szonot éves 
sokat ülő szabó, gyermekségétől fogva sokat szenvedett az étvagJ:hianynak ~s g Y o m o r
f á j dalmaknak 6-8 betenkintvisszatérő időszaki ro.h.amaib.an; koranak ~uszon
egyedik évében pikkelyeg tör ki rajta, s a mint a pikkelyeg feJlodve ter,J~dett, azon arany_ban. 
csökkent s bét hónap alatt teljesen megszűnt az időszaki gyomorzsaba. W und e r l i ch. 

' 16 
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szintén elismeri, hogy a pikkelyeg gyakran izületkórokkal, néha szívbetegségekkel van 
€gy bekötve. (Handbuch der Pathol. und Therapie 1 53. II. . p. 1 8.). Le be r t nem csupán 
.a pikkelyeg, hanem az idült ömörfélék felől átalában mondja: "némely kórok között. 
bizonyos váltakozás-viszony mutatkozik: így az i d ü 1 t ö m ö r félék és e s úz közt, a 
köszYény, vesekövek és aranyér közt, melyek nem ritkán fölváltják, vagy kölcsönösen föl
tételezik egymást." (Handbuch der allg. Pathol. und Thera.pie 1 65. p. 696.) - Bazin a 
pikkelyeg két e etét nja le, melyek egyikében épnek lát zott férfi , korának 44. évében hat 
.hetes heveny ízületi lob után c ·almem egé z te··tére kiterjedő pikkelyeget kapott; 
-- másikában egy szakác nö, (kinek atyja é anyja e úzban okat szenvedtek) kelevényt, 
fej- é arc-z ába, a torok, hörgék é tüdők gyakorta i métlődö lobjait állván ki, korának 
·26. évében pikkelyegbe e ett. (A:ffection cutanée. Pari, 1 60. p. 347.) - Hebra tnr. a 
pikkelyeggel együtt a bőrön kívül, a te t egyéb zöveteiben jelenkezö beteg3égeket mind 

· különálló bántalmaknak é szövődményeknek tartja, eli mervén, miszerint "eine haufigere 
Complic~t!~n „si~d Ne~algien und Kriebe.ln D:1- den Fi~gern und Zehenspitzen in specie 
Jscbia~~ie , ~ot Jell~g~o e etet ~oz fel: nn zennt ok p1kkelyeg-e ete közt volt egyetlen 
r~ach1facus~ i~, a ~ p1~kelyeg-k1töré e előtt vér köp é be n zenvedett; pikkelyegje alatt 
vert ne~ kopott, borbaJa egy zerü kezelé re zokatlan gyor an elo ·zlott ugyan, de azóta 
-vérköpés1 rohamai gyakorta i métlödnek. (Vll-chow. Handbuch cl. p. Pathol. und Therapie. 
111. p. 279. 281.). 

„ _Az imé~t n~vezet~ zak~ér~ak te~át ta~asztaJták, mi zerint a pikkelyeg g y akran 
tigyutt Jelenkez1k lazzal, idegzsabaval, e uzzal, izületbántalmakkal s néha szívbaj okkal stb.; 
-de ~ kó1:alakokat többnyir~ a p~kelyeggel szövődött külön betegségeknek tartották. Én is 
--e v~_lemeny?en voltam add1~, m1g több esetben láttam, hogy e kóralakok nemcsak gyaln-an 
-e~yut~esen Jelenkezne~ a p1kkelyeggel, hanem ennek kitörését legtöbb esetben megelőzik, 
s~t ; ~ 1t a k ~ z na k is v~le. Al~bb közlöm a pikkelyeg egy e etét, melyben a pikkelyeget 
-va!tolaz, azuta~ gyomorz aba elozte meg, s a pikkelyeg elo zlatá a után váltó lázas gyomor
zs~b_a, ennek ~allal való eloszlatá a utáni méta pikkelyeg fejlődött ki. Nyomban közlök 
:.mas1k esetet 1s, melyben a váltólázat pikkelyeg, ezt meg zívfonat-z ába váltotta fel. 
„. II; Adolf ~eréz 31 ~ves hajadon 1 6 7-ben dec. 19-én nyolc éves pikk e 1 y e g g e 1 
J~tt hozzam_ Dadro~ E, ztergo_m megyéből. Atyja 64 éves, negyvene éveiben négy évig huzódó 
h1deg}elés~ a~lott k1, el; anyJa ~859-ben állítólag hasdaganatban, májkeményedésben szen
;eclv,en, vrnko~ban. ~~lt meg; het te tvére közül egy meghalt; másiknak (ki 38 éves) bat év 
ota otvaras feJe (feJ-Izzag) van; a harmadik ( 42 éves) serdülő kora óta köhögős, elsoványo
.Jott, mellbetegségben szenved. 

. A. ~· 12-13 éves korában több hónapon át nagy fejfájá ban és sokszor ismétlődött 
h ,1 d ~ g 1 e 1 ~s b e n ,szenvedett, szülei őt Esztergam ban gyógyittatták ; serdülő korában 
.h~lvany, bag~adt es gyakran beteges volt; 1 7 éves korában iszonyu gyomorgörcsöket 
(g Y o ~ o_~ z s„a b a) k~pott,, melyek másod-harrnadnaponkint óraszámra gyötrötték őt; e . 
gyo;ii-mgor:csok ,télen_ es nyaron megszűntek, de őszszel és tavaszszalvisszatértek Havadzása 
~oranak 19. éve?en Jelenkezett először, többször el-elmaradt; gyomorgörcse ezután is őszszel 
es ?avas~szal ;1ss~atér~. „ Betegünkön a köteg 23. éves korában mutatkozott először, és 
ped~.g elem te terdem,. kesob~ könyö.kein; a. kissé viszkető, száraz, pikkelyes köteg a követ
kez? ~vekben lassankrnt tovabb terJedt, m1gnem az nyolc év alatt felső és alsó végtagjait 
s hatat elfogl~lta; gyomorgörcse a küteg terjedése alatt egészen rnegszünt. 

. • ~- T. allapota 1, 8 6 7 · dec. 19,-_~n következő volt: a betegnek törzse kivált hátul a 
feszi~o ,ieszen ~ tarkotol a ~ere~zttaJ;g be volt lepve a hát közepén korongalaku, tenyérnyi, 
a tarkon?. s a torzs oldalfelem penz- es csep-alaku, az ép bőr fölszinén 2-3 millimeterre 
emelkedo szürke-fehér-pikkelyhalmazokkal, melyek szilárdan tapadtak a bőrhöz· a vállak 
felkarok és alkarok, a combok és alszárak szintén korong-, pénz- és csepalaku ~melkedése~ 
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ken hamvas-fehér pikkelyhalmazokkal voltak borítva, a pikkelyr~tegeket áztatás által 
eltávohtván, a bőr a pikkelyfoszlott helyeken az irhának .. beszüremkedett, élénkvörös1 

kerekded lobgócait mutatta. A kéz- és lábfejeken részint csep-, részint pettyalaku pikkely
halmazkákat, a nyakon mellen és hason gyéren elszórt pettyalaku apró dombocskákat lát
tunk; ily pettyes dombocskák kezdtek mutatkozni a haj fürtös koponyán is; az egész testen 
csupán az ábrázat volt még a kütegtöl megkímélve. 

A középszerűen táplált A. T.-nek mellkasa hengerded, a rászttájak kidülledők; a. 
mellkasnak körönyi területe a csecsbimbók táján 85. centimetert, alább a hetedik bordák 
körül, 96 centimetert tesz. A jobb rászt tompa kopogatási hangja a mell bimbóvonalán. 
az ötödik hordától lefelé a bordaszél alatt két centimeterre, a mellkas középvonalában 
pedig a. gyomorgödörtől cRaknem (másfél cen';imeter hiányzott) a köldökig terjedt. A bal 
rásztba.n a tompa kopogatási hang a mellkas hónali vonalában az ötödik hordától a kilen
cedikig volt hallható, ez alatt két centimetemyi négyszög térben a vastagbél bal görbüle
tének éles dobos hangját hallottam, lejebb a hasürben pedig a bal oldali közép- és alhas
táj csaknem a ·bal lágyékig mindenütt tompa és üres kopogatási hangot_ adott. A, be?eg 
nyelve sekély nyákréteggel bevonva, székürülése alig 3-4 nap alatt egy 1zben; estenkmt~ 
sőt minden étkezés után gyomra és hasa felpuffad annyira, hogy ruhájának haskötőit 
kénytelen megereszteni. Mióta k üteg j e a h át át e 11 e p te, az óta meg s z ü n te k 
gyötrelme s gyomor g ö re s e i (zsába). Légzése járás és mozgás közben zihás, hall
gatódzásra erősben bólyagcsás; itt-ott hurutos sziszegés is hall!Ltszott. Szívhangok sza
bályosak. Érverése 80, hőmérséke 37.1 ° e. a hónalban, .légzés-szaporaság 20 egy perc alatt. 
Vizelete h u gy sav a s só - ü 1 e dék e t mutatott. 

Kórisme: Petty-, csep-, pénz-, korongalaku mocsárlázi pikk e 1 y e g, nagy lépdag-
és máj daggal együtt, megelőzve két éves váltóláz - és mintegy tiz éves gyomor zs á b_ a 
által. (P sori a s is malarica punctata, guttata, numularis, discoidea, simul cum hypertrophia 
grandi lienis et hepatis; - f ebre int.e r mit tente bienni et g a s t r a 1 g i a circiter 
decenni, praecedentibus). · . · 

A. 'l'.-nek 1867. dec. 19-én az első 14 napra rendeltem: a) szabott étrend mellett 
minden nap három órán kint fél adag S e i d 1 i t z - p ez s g ő p o r t (3-4-szer) éhgyomorra. 
venni be, mig székürülése következett rá; b) esténkint kenjék be a betegnek egész testét 
kéni b la ny o s irral: Rp. Sulfureti jodi drachm. unam, Ungv. simpl. ~ne. -duas. Mf~ng~.; 
e) háromszori bedörzsölés után órahosszant fürödjék meg a beteg 37 e. foku sz 1 k s 0 s: 
(félfont sziksó egy magyar akó vízre) vízben; d) tizennégy nap mulva ped_ig félretevén a 
Seidlitzport, e helyett vegyen be mire ny t Glaubersóval: Rp. Aqua destill. S. ,unc. ;gex, 
Salis Glauberi unc. semis, Sol. As. Fowleri scrup. unum. MS. Reggel-este 1-4 etkanallal 
bevenni. Hetenkint egy-egy étkanálla,l többet. Ezen utasítással eresztettem A. T.-t szülő-
földére vissza. . 

Másodízben 1868. apr. 13-án láttam e beteget, ki állitá, hogy ~z u_t~s~tás ~zeri~tí 
életrend és gyógykezelés mellett hat hét alatt annyira megsz.~bad_nlt borbauatol, m1s~:rmt 
minden további szereléssel felhagyott. Azonban 1868. febr. kozepen gyomorterhelés kovet
keztében fájdalmas hányás, utána gyomor g ö re s bántotta -öt; e régi gyomorgörcse azóta 
hetenkint 1-2 ízben ismétlődött, mig március 10-én hánytató-bevevésére · a gyomorzsába. 
csökkent ugyan, de helyette a pikkelyeg tört ki ujra törzsén és végtagjainyetty-,_ csep
és pénzalakban. Ezen ujabb kitörés ellen belsőleg ismét a Seidlitzporokat, az~an, a mire~_yt 
Glaube~·sóval (miképp 1867. dec. 19-én), - külsőleg pedig szappanos bü~k-~atranJ'." bedor
zsöléseket (Rp. Olei fagi, Alkoholis rectif. aa unciam unam sem1s, Sapoms vn·. ~nc:as„ tr~s. 
Mflinimentum. S. Esténkint az egész testet bedörzsölni) rendeltem meleg sz1kso-fürdok 
használásával együtt. 

Betegünk 1868. május 7-én és jun. 18-án látogatott meg harmad és negyed izben. 
16* 
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A .rend~lt, szer~k és ~tren~ ~lkalma:ása mellett pikkelyegjétöl annyira megszabadult, hogy 
~1m~ b~tan, ~n.~~ veg~agJ.am csak, it~-ott lehetett néhány c epalaku halavány lobgócokat 
latm, UJa?b ~torese,k pedig ~at het ota nem jelenkeztek rajta. A beteget ezentul (jun. 28.) 
a budai h o forr a sok mmt fürdök mindennapi ha ználására küldém uta:::iitván az apr. 
13-iki gyógykezelés további folytatására. . ' 

A b~teg jun. 28- jul. 31-ig használván a budai c á zárfürdöt,s apr. 13- jul. 31-ig 
elfogyasz~~a~. 19 la~ Glaubers? mellett 6 1/s nehezék (drachma) sol. As. Fowleri-t, pik
k,e l~ e gJ eto 1, ege~ z testen,~ e gm en ek ü 1 v e utazott haza; májdagja szabályos 
termere, nagy lepdagia mekkora aganak mintegy felére apadt le. 

, , A. T. ~ov. l-én j,öt~. hoz.zám ujra növek.edő, lé~daggal é~ másodnapos gyomor
z s ab a v a 1, p1kkelyeg nelkül. Kmalt adtam neki ket zen . sziksoval. Nov. 16-án mutatta 
be ma~át nálam utolszor, pikkelyeg és z ába nélkül. 
. .. III; F. Dán~el, 66 éves, v. szolgabiró Füzesérböl Zemplén megyéből, 1863. oct. 26-án 
.J~tt hoz~am, csu,zz~l és .szívf?nat,-z sábáva l váltakozó pikkelyegben 
szenvedve,n, nyolc ev ota. At!Ja 7.6 evet elt, anyja csúz b a n évekig szenvedett. F. D. 
fiatal ~or~t-ol ;ogva. ~sakne~ e~enkm~ negye~apos hideg 1e1 és be n zenvedett. 1855-
~ 861-ig, pikkeiyes, VJSzketo; szaraz borbeteg eg lepte el testét, mely télen nyáron engedett, 
?szszel es t.~vasz~zal el~elmerge ~dett. 1861-ben a bőrbeteg éget csúzo izom-fájdalmak 
es ~e 11 go r cs o k szi vfonat-zsaba (hyperastesia plexus cardiaci) rohamai váltották fel. 
Ily a~lapotban a be~eg 1862. augusztusban Budapestre jövén, Kovács S. Endre tr. föor
vosnal kereset~ segel~, ki neki nappalra kinalt aloeval (Rp. Tannatis chinini gr. octo, Aloes . 
lu~ .. gr. d~odecrm: Sabs a1~mon. dep. gr. ~ex, Lactuc. austr. gr. quatuor, M. exacte, adde 
Ext~ . aloes aq~o.s1 ~; s. fpill: nro 16. S. Negyszer napj. egy szemet bevenni), az éjjeli legre
kedes ~·o.ha~a1 1deJere pedig mákonyos lobelia-digitalis csöpeket (Rp. Trae lobeliae infl.. 
T~·ae ~.1gitahs pur~. aa drachmam, Tr.ae laudani s. guttas sedecim. S. Mellgörcs alatt tizen
ket csope.t be.venm) ad~tt . .A b?teg m~teg! huszsz?r fogyasztván el a kinal-aloe galacsokat, 
s ?tthon is orv~sol~atva~. mag.~t; annyll'a Javult mmd csúzos fájdalmaira, mindmellgörcsére 
ne,zve, ho~y eg~sz .evet turheto allapotban tölthetett. Azonban az 1863-iki ősz beálltával 
elebb a .~s~k.eto pikkelyes bőrbeteg ég tört ki rajta, nehány hét mulva pedig a mellgörcs 
rohamai 1s UJra megke~dődtek. 

. . F. ~.„urat 1 ~63. oc~. 26-án következő állapotban találtam: Törzsének és -végtag
Jamak f~~z:t? oldalam a p 1 k kel y e g ne k csep-, pénz- és nagyobbára kör-alaku lobgócai 
v,o.~t-~}{ kife~~odve, .melyek mérsékelten visz~ette~. M e 11 kas a a rászttájakon volt szembe
s~~kole~ ei?sen ~1domborodva; a mellkas Jobb es bal oldala a kulcscsonttól az ötödik bor
<la1~ e~ol-h~tul el~s, kopo~atá,si hangot adott, nehézkes légzése érdes-hólyagcsás volt, a 
belegz:st .. a~~g, a, kllegzest mk~bb lehetett hallani, fütyölő és sziszegő zörejek voltak hátul 
az ,a.lso tudokarelyokb,a1:1 elterJ.edve . .A szív lüktetése a 4-5 borda közt, hangjai épek. A 
m ~J t?mp~ kop~gatas1 hangJa a mellkas jobb-oldali ötödik bordájától két hüvelykkel 
ala~~ .~r ,a Jobb ras.~t-szélnél, 1 éy ének .kopogatási tompulata a mellkas baloldali ötödik 
bord~Jatol l~ a ha~ur?~. a bal csipcsontig terjed. Panasza, hogy kütegje két hó (september 
-OCL~ber) ot~ gyot.~1 ot, ~?s.t meg az utóbbi két hét óta tavali m e 11 görcs e ujult ki. 
~~llgorcse ~elol .~ kovet~ez?. részleteket ~özli: időváltozás előtt 1-3 na ponkint leginkább 
eJJel, n!~mo és. osszehuzo faJdalmak fogjak el mellét, melyek a gyomorgödörtől hátra a 
l~po~kak1g terJe_dnek, e közben szíve sebesen dobog, légzése elnehezül, köhög, fuladozik 
viz:lese el~kad; ily r?h~~ .. öt p~rcig,. sőt ~~t óráig is eltart, utána bő izzadás boritja eÍ 
e&'esz testet. Rohamam kivul csuzos izomfaJdalmak bántják, nehézkesen jár . a lépcsőn a · 
gyórs gyalogolás közben zfüálva kell megállnia stb. Nappali hőmérséke 37°, légzése '26 
egy perc alatt. 

Az elősorolt tünetekből F.D. betegségét mocsárlázi (kör-alaku) pikk .elyeg-
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ne k és ezzel váltakozó szív fonat - zs á bán a k határozám (Psoriasis malarica ( circinata), 
altei~nans cum hyperaesthesia plexus cardiaci = stenocardia = angina pectoris Heberden~i). 
A pikkelyeg köralak u s ág a jelenté, miszerint az idült küteg oszlási szakába lépett at, 
hogy alábbhagyása által ujra a szívfonat-zsábának 14 nap óta növekedő rohamaival 
váltakozzék. 

Gy ó gy e lj ár ás. A gyógyjavalatot ez esetben kevesbé az oszlófélben levő pikkelyeg 
ellen mint inkább· a hasonlóképp moc sá r 1 á z i szív fonat zsába ellen kelle okszerüleg 
intéz~i. Azért ajánlám a betegnek, hogy a) kellő étrend mellett folytassa ismét a Kovács 
S. E. tr. által rendelt kinal-aloe galacsait; ezenkivül b) vegyen be naponkint egy Seidlitz
pezsgőport, c) esténkint burkolja be rászttájait hidegvizes Prissnitz-kötelékbe, végre d) ha 
mellgörcsei tizennégy napig elmaradtak, másodnaponkint fürödjék meg _32° e. langy 
sziksós vizben. 

F. D. urat azóta nem láttam. Ez esetet nem is a gyógysiker végett hoztam fel, 
hanem azért, hogy bemutassam a pikkelyegnek oly ritka esetét, melyben ez a szintén ritkán 
előforduló szívfonat-zsábával váltakozott. · 

A pikkelyeget az idült váltóláz szokott tünetei. mellett a zsába és ,csúz. leg
gyakrabban kísérik, sőt · ugyanezek né~a vá~takoznak .1s vele; - ;a kel.e;~.ny,„ 1zlo?, 
egyéb lobok, szívbántalom, köszvény, verk~pes stb. a pi~kelyeg gyerebb k1ser01, sot .~mg 
gyérebben, felváltói közé tartoznak., A p1~kelyegnek al~alam me~fi~~~l~ ,327 esete.?~~ 
145-ször részint váltóláz, részint zsaba elozte meg a pikkelyeg kifeJlodeset, ezek kozul 
tizennégy izben majd az idült váltóláz, majd a ~sába váltako~ott is a pi~k~l~e?gel; 118-~z~r 
pedig részint az idült váltóláz, részint .a csú~ elozte meg a p1kkelyeg kitore~et, .. ezek kozul 
kilenc ízben az idült csúz váltakozott is a pikkelyeggel; csak 64-szer nem s1kerult (a bete
gek tudatlansága miatt) a pikkelyeg fejlődésének előzményeit kinyo~oznom. . 

A kór-alakok, melyekkel a pikkelyeg gyakran együtt szokott Jelenk~zm, ugyan~zo~, 
melyekben a mocsárláz szokott idösz~kil.ag feltün_ni: e kórala~ok egy~ ttJ el e,n ~e ze.~ e~ 
ne k gyakoriság á b ó 1 némi ,valoszmüség~el lehet a p1kk~lyeg es ;:n-ocsa,r.laz ~oz,t~ 
rokom;ágra következtetni. Ama kor-alakok pedig, melyekkel a pikkelyeg valtakozi~, szmte11 
ugyanazok, melyekben a mocsárláz mint álc~s váltóláz (feb1;is !ntermi~t~n~ lan:ataJ_ szokott 
időszakilag mutatkozni; e kóralakoknak a p1kkelyeggel valo valtakozasab?l mar b1zonyo~
sággal lehet a pikkelyeg és mocsárláz közti ha nem is azo~osságr~, de ,m1!1~enese~re a l~et 
betegség közötti szorosb (lényeges) viszonyra köv~tk~zte~m. Ha ide. s~ami~JU~ ~e~. a pi~
kelyegnek és mocsárláznak a zsigerekben és szervi valadekokban ny1lvanulo kozos tuneteit, 
a két betegségnek közös forrásait, közös követk~z1:11é~yeit éB sikeres .?y.ógy,ke~e~ésök azonos.~ 
ságát: a két betegség közötti szoros összetartozasi v1s~ony 1:5ze~bet~n~bhe vahk az okszeru 
megfigyelő előtt. Menjünk egy lépéssel közelebb. Az idült val~olaz nemcsak so,ks~or 
együtt jelenkezik, hanem váltakozik is zsábá:al, ~súz.zal ~tb;, a p;kkel;y~g l~as?nlo~epp 
(mint fönebb bebizonyitottuk) sokszor együttJelenkez1k, sot neha valt~koz1k i~ szmt~n zsaba
val, csúzzal stb. : valamint a váltólázat lényegére nézve azonosnak hisszük es vallJuk azon 
kóralakokkal, melyekkel nemcsak együttjelenkezik,hanen:i váltakozik _is; ugy. a „quae sunt 
aequalia uni tertio, sunt aequalia inter se" mennyiségtam alapelv szermt a, p 1kke1 y eget 
i s 1 én y egér e nézve azonosnak k e 11 tartanunk, ama ~ o r .a 1akokka1, 
melyekkel nemcsak együttjelen~ezi.lc, hanem. ~.altako,z1k i.s. , . 

Eltérő sajátságokat szokott mutatm a p1kkelyeg, m1do? ez csuzzal, izlobb~l, meg
inkább midőn köszvénynyel akár együtt lép fel, akár váltakozik. Ily esetekben a p1kkelyeg 
nem a~nyira .a két könyökön és térdeken, hanem (symetria nélkül) inkább ~homlokon és 
tarkón a hajfürt tövében, vagy a mell felső részén, vagy az előkaroko~, alsz~rakon ~ragy a 
kezeken lábakon kezdődik; a csúzos beteg küteges bőrrésze szokottnal seke~yebb pikkely
réteget ~utatnak, a pikkelyréteg alatti irha pedig nem kékvörös, hanem rnkább többé-
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kevésbbé szamóca-piros; a köszvényesek pikkelyegének pikkely halmaza alól nemi savó 
izzadmány is szivá~·og k~, a honnan a pikkelyeg ez alakját izzagos pikkelyegnek (ps. ekze
matodes) szoktuk Jelezm. A köszvény ny e 1 együtt jelenkező pikk e 1 y e g ne k három 
kórházi esetét figyeltem meg, melyek ketteje pikkelyeg nélkül ugyan, azonban csökkenőben 
levő arthi·itis deformanssal hagyta el a kórházat, a harmadik pedig a kórházban halt meg. 
Ez utóbbinak, mint legtanulságosbnak, esetét a 4. sz. kórrajzban teszem közzé. 

IV. Smeleg Mátyá 33 éves, rk. nőtlen, pesti zületésü napszámos 1 73-iki oct. 6-án 
vétetett első ízben föl a budapesti st:. Rókus-kórház kütegosztályára i z z a go s p ikk e 1 y e g 
és jobboldali térd- és 1 á b tő - i z 1 o b i mével. A kórrajzot Köp f tr. alorvos 
zerkeszté. 

Kórelőzmény. S. M.-nak atyja éveken át csúzba n szenvedett tiz év előtt 
mintegy 56 é;,es kor~b.~n hi~·t~len (szív?aj, v_. füg~éri, meszes lerakodá következtében~) 
meghalt. AnyJat serdulo koratol fogva evenkmt szmten c úz o s fájdalmak később has
görcsök (zsába~) és vérfolyások gyötrötték, a ki ötvenes éveiben vízkór által ~ult ki. Kilenc 
testvére közül a nála ifjabbak hatan második korévök előtt haltak el· két · nővére kik 
idősbek S. M.-nál, egyik köszvényben, másik mellbeteg égben és hasgörc Őkben szenvednek. 
S. M. maga gy~r~ekk?rában f~j-ó~varb~n (p ~riasis, ekzema, favus ~) é nyaki mirigydaga
natokban, serdulo koraban pedig evenkmt maJd kelevényben (furunculu )) majd hideglelés
ben szenvedett; 

, Jele~. betegsé?e ekképp ~e~~ődött: Harminc éves korában 1870. ő zszel hat hétig 
agyba1:1 ~ekyo ~ete~ge. lett, m~ly 1?0 alat~ nagy forrósága volt és csuklóinak fájdalma miatt 
s~ karJa1t, se la?~zarait. m~zditam nem birta (heveny izületi csúz); leghevesbek és legtar
tosbak volt~~ ~~Jdalmai a Jobb térd- és lábtő-ízületekben. Alig hogy e betegségéből fölláb
badozott, el.?szor bal tenyerén,. ~Y.?lc nap mulva má~ bal felkarának hajlitó oldalán pik
k e .1 Y e s k u te g keletkezett, JOVo év (1871.) tavaszan e küteg a bal kézhátra és előkarra 
~eI:J~d_t; ugyanazon ~~ben ősz.szel a jobb kézen, a feji hajfürtök tövében s az ivarrészeken 
lS kitort. Ü.rvoshoz Jarva, ~in_tfgy két év~n át hashajtókat és kenőcsöket (valószínűleg 
ungv. hg. cinereum:ot) vett igenybe, eredmeny nélkül. 187 3. oct. 6~án kórházba jött. 

„ , A be te~ al,lapö„ta, 1873: ~ct. 7-én. A 33 éves S. M. homloka és· tarkója a haj 
toveben, ~ mell es hat felso resze kivalt a bal oldalon, a bal kar a vállcsucstól a kézig 
n~gyobbreszben, végre „a jobb oldali előkar és kézhát, s a jobb oldali lábfej pety-, ctiep- és· 
penz-~laku kerekded bo~foltoka~ mutatott, melyek sekély - mintegy áttűnő szürkés pik
kelyretegg~l v~ltak ~oritva, ~ kiss~ odatapadt pikkelyréteg alatt a lobosan beszűrődött s 
felduzzadt Irha szamoca- v. rozsapiros, s a hol (nevezetesen a test baloldali részein s a tar
k?n) a pikkelyes kü~eg pénzalaku_ foltjai összefolytak, az összefolyó s egymást átszelő 
kute9,al.~kok ~em em.e~zt,etté,k f~l egymást (miképp ezt a pikkelyegnek könyökön és térden 
kezdod? eg~eb. ~lakJa~nal l~tm sz_oktuk),, ha~em a,z ~rhalob növekedtével a pikkelyréteg 
al,att tamado ~i1~arolgas a ~uteg pikkelyreteget lazava, foszlataggá tette, sőt a tarkón és 
h~ton nedv ~ziv~rgott ,a pi~kelyréteg .aló!; ~iér~ is az ily lobgócokról a pikkelyréteget 
konnye~e,n s1,~~rult lehant.~m. A hete~ mkabb e g. est'. min~ .visz~etést érzett köteges bőrén, 
mely k1valt ~JJ,?l zava:ta _ot _nyug~lm~.ban., Nyaki nyirkmmgyei a bal oldalon borsónyira 
vanna~ beszur~dve. ~ude.Je e;p; sz1vmuködese szabályos. Gyomrában idült hurut; máj át 
egy l~~velykn.vivel alabb tap.mthattuk a jobb rászt bordaszélén; a lép tompa kopogatási 
hangJat ~ bal n;~llkas hónah von~láb,an a hatodik hordától kezdve le a köldökig, s az alhas
ban a _holyagtaJig h~llo~tu,~: tapmt,asra a d~g érzeteg és mozgatag volt. Székrekedése 
gyakon; hugya az utobb1 eJJel keves, eresztes után sör-szinü kihűlve zavaros üledékes 
sa;i hatásu, fajsulya 1.026; üledékében kevés hugysav· és hu~ysavas sók a pe~észgomb~ 
sz~lak t~l.áltattak._Testi hőmérséke a hónalban r. 9 órakor 37.6° e., érverése percenkint 80. 
Csuzos faJdalmakrol panaszkodott hol felső, hol alsó végtagjaiban, melyek egyebütt válta-
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koztak ugyan, de a jobb térd- és lábtő-ízületekben a fájdalom állandó, mindakét ízület 
mérsékelten dagadt, hőmérsékletök magasb, cselekvő és szenvedő mozgásuk gátolva volt.. 

K ó r i s m e : i z z a g o s pikk e 1 y e g a. j o b b térd- és 1 á b tő - i z ü 1 e te k k ö z
v é n y e s 1 o b j á v a l (psoriasis ekzematodes cum arthrophlogosi arthritica genu et 
tharsi dextri). 

Gy ó gy keze 1 és: Oct. 7-14-ig. Bensőleg kapott a beteg naponkint háromszor 
fél adag S e i d 1 i t z -pezsgőpor t; külsőleg hideg borogatást gyuladt jobb térdére és 
lábtőj ére; a küteges bőrrészeket pedig kétszer napjában halmáj-olajos zöldszappannal (Rp. 
Saponis vir. Olei jecoris as. aa unciún.) kene.ttem be. 

Oct. 15-31. A beteg nappalai láztalan.ok, éjjelei lázas - álmatlanok levén, a küteg 
teijedése s mind a jobb térd- és lábtő-ízületeknek, mind a bőrnek lobnagyobbodása (hónali 
hőmérsék oct. 30-án esti 9 órakor 39,1 ° C~) ellen a beteg naponkint bevett a) egy adag 
Seidlitz-port, h) tizenkét szemer kéns. kinalt, kétannyi sziksóval. A lobos ízületekre jeges 
Lorogatást rakattam, a lobos irhát csupán halmáj-olajjal _kenettem be egyszer naponkint, 
nappal. A küteg tovaterjedése a láz alábbhagyásával megszűnt, az ízületek lobja enyhült. 

Nov. 1-30. A láz- és lobellenes. szerelés kisebb napi adagban folytattatván, a 
beteg hatvan adag Seidlitz-pezsgőpor, s közel hét nehezék (drachma) kéns. kinal bevevése 
stb. után annyira ,javult mind pikkelyegjére, mind izlobjaira nézve, hogy kikéredzett a kór
házból. Tanácsom ellenére dec. 10-én majdnem küteg nélkül ugyan, azonban jobb lábára 
sántítva ment ki. · 

S. M. huszonnyolc n~p mulva 1 ~ 74. január 7-én szembetűnő sulyosbodással nem 
jött, hanem hozatott vissza a kórházba. Agyi nyugalom és helyi lobellenes kezelés mellett 
nyolc napi elő-figyelés alatt tartottuk betegünket. 

· Jan. 15-én állapota következő volt: A betegnek bőr e a tarkón, a törzs bal oldalán 
s a bal combon alaknélküli három nagyobb, (2-4 tenyérnyi) területben ugyanannyi lob
telepet mutatott, melyek mindegyikén az irha rózsapiros, lobosan beszürődve, kissé emel
kedett volt s az irhalobok e telepeit részint szürkélő, részint szennyes-sárga, töredezett 
(2-3 millÍmeter sekél3r) pikkelyréteg földte, mely könnyedén tapadt az irhához, sőt a test 
hajlékony részein arról magától le is vált .. E három lobtelep környezetén sürübben: ~ a 
törzs jobb oldalán s a jobb kézen ritkábban mutatkoztak a pikkely korong-, pénz-, csep- és 
pettyalakjai, melyekhez mint az irhának mindannyi lobgócaihoz, a szürkés pikkelyhah:iaz 
elég szilárdan volt oda tapadva. Az arc, nyak (elől), a törzs jobb ágyék- és lágyéktájai, a 
jobb oldal csíptája, alvégtagja egészen, végre a jobb fölkar és elökar még kütegmentesek 
voltak. A küteges részeken a beteg csekély viszketést, inkább égést érzett. 

A beteg j o b b térdén és j o b b 1 á b tövén élénk égetést ~~ ny~l~ló fáj ?aln;iakat 
érzett, jobb alszárát mozdítani, metőleg akár térdét, akár lábtövét haJh~am es feszitem n~rn 
volt képes. Mind a térd, mind a lábtő a jobb oldalon körülbelöl 1/G reszszel nagyobb at
mérövel bírt, mint a megfelelő bal oldali szabályos ízületek; a két dagadt ízület bőre duzzadt 
és forró hőmérsékletű volt, környezetökben, kivált fölfelé a bőrvisszerek szembetünőleg· 

tágultak. l d , t , . k k'd"ll l" t"d"k 'l k at's' hangJ'a A m e 11 kas hengere e , a rasz taJa ~on i u ec o; .a u o e es, ~po9 a i , 
mindakét oldalon a hónali vonalban az ötödik bordáig hallatszott; a legzes erdes, holyag
csás; a szív hangjai tiszták; köhögés gyér. A ny e 1 v vastag nyákrét~ggel boritott; ~ 
ha s puffadt, dagadt (haspozsga), a g.)i-omortájon folyvást tompa , nyomast ér~z gya~o1'1 
böfögés) néha gyomo1~égés (zaha) bántja őt, étvágya n~ncsen, sz~~~·~~~dése ~ai:om-r;egy . 
napos szokott lenni. A máj tompa kopogatási hangja a Jobb .oldah 0~0~1k boi:.datol a r~szt
szélen alól fél hüvelyknyire, - lép e a baloldali szintén ötödik bordatol a folhason at a 
köldökig terjed, a dagadt lépet markolni és jobbra odább t?lni is lehet. ~ u gy a kevé~, 
sötétebb szinü, eavi hatásu, fajsulya 1 ,030; benne hugyanyt es halvagokat lusebb mennyi-

• 
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A hajzat barna, a láták igen tágak. A nyak nyulánk. A m e 11 kas mérsékelten dombo
rodott, az a 1 test behuzódott. A keresztcsontoknak megfelelőleg egy tenyérnyi gömböly
ded egészen szennyes barnás, bűzös felfekvési fekély; egy második huszasnyi a bordákig 
behatoló vörös, alávájt-szélü, gömbölyded fekély körülbelül a hatodik borda domborusága 
megetti tájon. A többi háti köztakaró felhámtól fosztott, az irha belövelt, vékony savó ré
teggel fedett. A jobb alsó végtag erősen duzzadt, a comb felső fele felhámtól fosztott, erő
sen belövelt. 

A k o p o ny a-b o 1 t o z a t tömött vékony; a kemény agyhártya mérsékelten feszült~ 
a lágy agy burkok vérszegények, nedvdúsak. Az agy igen vérszegény, nedv-dús, lágy; az 
agygyomrocsokban két nehezék tiszta savó. A gége és légcső nyákhártyájahalvány; a bal 
m e 11 ü r be n félfont tiszta savó (mellviz). A bal tüdő alsó karélya összenyomott, légtelen 
tömött, (a lépdag és rnellviz nyomása miatt) közép vértartalmu; a tüdők többi részletei 
vérszegények, habzó savóval beszürődöttek. A szívburokban két nehezék tiszta savó. A 
s z ív összelrnzódott, izomzata halvány, barnás veres, mérsékelten tömött. A szív üreiben 
kevés tiszta és lazán aludt vér. A máj vérszegény, halv. veres, barnás h:ijtartalmu. Az epe
hólyagban, melynek ágya durványos és mély álhártyák által rögzitett kanyarodásokat mu
tat, sok zöld epe. A nagy epevezetékek átjárhatók, nyákhártyájok halvány. A 1 ép nagyobb, 
halvány veres gyurmája tömött, metszlapja palafényü. A gyomor és belek gázok által 
mérsékelten tágultak, a gyomor nyákhártyája a csuki részében halvány palaszinü duzzadt. 
A vékony be 1 e k nyákhárty~ja belövelt. A vég bé 1 és különösen a, római S-ben igen 
erősen belövelt levakarható, számos genyes zöldes korpaszerü egész ezüst garasnyi emelke
dést mutató, melyek alatt a nyákhártya igen duzzadt, a nyákhártya alatti kötszövet vize
nyős. A bélürben, híg halványsárga bélsár. A vesék halványveresek, tömöttek, a metsz
lapon palaszerüen fénylők, a kéreg igen vérszegény, a loborok aránylag vérdúsabbak. A 
h u gy hó 1 y a g b a n pár nehezék kissé zavaros hugy. 

Aj o b b comb mély visszereiben és maga a comb fölszintes visszerében az előbbinek 
beszájadzása felett és alatt körülbelül két hüvelyknyi távolban az eret egészen kitöltő hal
vány, barna veres, savószegény, tömött vért ö m eszt (thrombus) találtunk, melyhez, lágy, 
savódús, ruganyos, sötétveres tömeszek egészen a térdizületig, az alsó viszérig csatlakoznak. 
A jobb comb mellső felületének felső felében az irha alatt, és a borék kötszövete savós. 
genynyel beszűrődött. A jobb térd - i z ü 1 e tb e n, melynek savóhártyája belövelt, több 
nyulósabb savó. A jobb ugró - csont nyakán és oldalán a porc hiányzó, a meztelen fekvő 
érdes csont szivacsos, és a belső bokával sarjadzások által összenőve. A jobb 1 á b bőralatti 
kötszövete túltengett és savódúsabb. 

Kór határozat: P sori a s is e k z e ma t o de s. Inflamatio cbronica ( arthritis defor
mans) articulationis genu et pedis dextri. Degeneratio amyloidea lienis et renum. Dysente
ria. Thrombosis marantica venae profundae et venae cruralis dextrae. Hydrothorax sinister 
subsequente compressione lobi inferioris pulmonis sin. Anaemia universalis. 

. A pikkelyeg gyógykezeléséről kell még szólanom. Okszerű gyógyitás felől csak az 
szólhat, a ki a pikkelyeg o k ·a i r a gondol. 

Mindannyian, kik pikkelyeg gyógykezeléssel foglalkozunk, tudjuk, miszerint a bőr
ről eloszlatott pikkelyeg magára hagyatva, néhány hó, hét mulva ujra kitör: s nincs orvos, 
ki a pikkelyeg eloszlatásának tartósságáért el merné vállalni a jótállást. Igy álltunk maig 
a pikkelyeg gyógysikerével Bécsben, Páris-, Londonban, szintugy mint Budapesten. Ennek 
oka, mivel a bőrgyógyászok a pikkelyeget majd önálló betegségnek, majd (mint H eb r a 

. tnr.) csupa helyi bántalomnak tartották és tartják. *) A pikkelyegnek általam eddig meg-

*) A bőrgy6gyászok elsőrangu tekintélye H eb r a. tnr. e tárgyra n~zve. következő~ tan~tja a. p i. k ~ e ly e ff
r ő l: Unter den so zahlreichen von mir beobachteten Fallen von P sori a s is befand sich mcht em emz1ges Ind1-
viduu~, bei welchem man auf ein besonderes Ergriffensein eines ande1:en Organes hatte einen sichern Schluss ziehen 
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figyelt327 esetében a pikkelyf'ge ek .zülei_. többnyire anyja_(41), gyérebben atyja (19), 
leggyérebben mind a ketten (6) hatvanba~ izben zenvedtek ~1kkel egb n (36), korpag (2), 
vagy iziagban (2 ) ; a pikkelyege ek zül i zázu g nnégy izben z nvedtek idült váltó
lázban, e: úzban vagy z ábában · 11 7 e etl n nem birtam m a zül 'k em a pikkelyege
sek beteg égének nyomába jöni azér ez ke n m ve z m zámit' ba. Két záztiz (21 O) pik
kelyeges közül a pikkelyeg hatvanhat etben ö m ö r ö zül 'ktöl záznegyvennégy e et
ben i d ü 1 t v á 1 tó 1 á z a ( c úzo , Z"·áb' ) zülékt #1 :zárm.azo t : a tén. ek két orából kö
vetkezik, hogy a pikkelyea 31.t zázalékban ö m r o . zül kt "l 6 .s zázalékban pedig 
i d ü 1 t vá l tó 1 á z a züléktöl ve zi er d té örök l utján. Kérd' mikép lehe en idült 
váltóláza szüléktöl pikkelyeget örökleni . z el bl iekb n muta tam ki mi zerint a pikke
lyeg támadá át megelözi, annak lefolyá á g_ akran ki éri a vált' láz vao ennek c úza, z á
bája, ugyanezekkel a pikkelyeg néha váltakozik i ; im nt p lig a tény k orából láttuk, 
miszerint a szülék idült váltóláza z. ábája tb. zin u y. min pikk ly g öröklé képen száll 
át a gyermekekre, s ezekben az azon o a 1 k a ti k ' r \ik jell ozö alakját hozza elő . A 
mocsárláz (Malaria-Fieber) fogalma a heveny é idül vált'láz ·· ze alakjaiban olykór
alakoknak sorát foglalja magában mel ek bonctani é k' rtani aj át ágaiknál fogva ben ö 
összefüggésben vannak egymá al. mi ·z rint azokat u yaneg r k' ifol amat változá ainak 
kell tartanunk, s mint ilyen a moc árláz külön é önáll' alkati b e g éget (Constitu
tionskrankheit) képez. A pikkel yeg való zinül g n m y 'b mint a mocsár-
1 áznak egyik ny i 1vánu1 á a a b ö r ön · én 1 alál b a pikkel eg legközelebbi okát 
a moc sá r 1 á z b a n vélem rejleni. Ezt lát zik i azolni i r eh berlini tnr. nagybec. ü 
földrajzi kórtanában, midőn a pikkelyeg, izzag . földrajzi kiterj dé éről zólván, azokat 
nemcsak e n dem i c u termé zetüeknek jelzi, han m az knak a mo ár lázzal azono tro
picus és subtropicu zéle égi fokok alatti j elenkez ':';öket mutatja ki. (Handbuch der histo
risch-geogr. Patbologie. Berlin, -1 64. II. p. 452-46 .) 

Emlitett pikkelyeg-e eteimnél eg zer em jöhettem nyomába hogy e bőrbetegség 
valamikor aKár tenné zeti, akár művi izgatá , p. o. forró áo, hideg, avak, lúgok vagy 
egyéb állati, növényi é á ványi anyagok behatá a által l tt volna tárna ztva. Azt sem ta
p~s:t~ltam! ho~y a, pikkelyeg bizonyo"' eledelek vagy italok meg zokott élvezé e m:ll~tt 
feJlodott ki; buJakor következtében em fejlődött oha a pikkelyeg azon faja, melyrol itt 
szó van. Az alkati beteg égek közül az egyetlen moc árláz az (mint imént kimutatám), 
melylyel a pikkelyeg oki ö zefüggé ben lát zik lenni· az ez alapra fektetett gyógyjavalat 
a legokszerübb, s eredményre nézve a leg ikere b, legbizto abb. Lá uk ezt ujabb példákban. 

. v; ~u~ape ten 1 64-ben magas művelt égü uri házhoz bőrgyógyászként hivatván, 
nnnt csalad1 titkot közlötték velem, mi zerint egyetlen leányuk, akkor 1 7 éves kisasszony, 
ruhaföd,ött egész törzsén elteijedt, néha vi zkető, kérge , lehámló bőrbetegségben szenved, 
mely ket éves kora óta többé-kevésbé gyötri őt. A nem rég elhunyt háziorvos állitólag nem 
tartotta tanácsosnak e börbeteoség ellen erélyes elJ"árá t ki érleni meg félvén a börbajnak 
b "bb 5 

' . e~so szervekre visszaverődésétől, s igy a bőrbeteg ég a haladó korral együtt annyira 
tei:iedt, hogy most már a testnek ruhafödetlen részein i elökarokon nyakon és arcon kezd 
n:uta~ko,zni. A„leá:ayuk, jövőj én_ méltán aggodó szülék a.;t kérdezté~' tőlem, vajj,on __ lehet-e 
tiz;no~ ev~s borbetegseget a ln a szony egészsége, é életének veszelyeztetése nelkul meg
gyogyitam ~ 

~~~nen, wo als_~ Krankheiten ~er ~unge, des Herzens, der Leber, der Milz, oder anderer inn_erer O~·ga:ne _ nachwe~s-
~ewe~en waren, so dass w:ir mit grosser W ahr cheinlichkeit voraus etzen könncn, das s die Psoriasis 1 n t a c t 1 8 

~ e ~ 1 trt~ 1 s co r P 0 r is Parti b u s verlaufe". (H eb r a: Hautkrankh. Virchow, Handbuch der spec. Path .. und 'f'f,~
r ap~~k 1· B. P· 2?9.). Ugyanezt vallják, kik "iurant in verba Magistri ", noha a jeles tanár magát is cáfolja? ml on 
a_ P~ ~ yeg~t 3: r s e n n .e 1 (bensőleg) gyó~ykezeli; miért nem ad ként bensőleg rüh ellen"( Hogy a pikke yeg 
~~n ct1is rehquis corpons partibus" fejlödJék é folyon le, a priori" csak az állithatja, a ki szabat 0 8 a n nem 
'izsgá t és nem figyelt meg pikkelyegest. " 
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Az idült bőrbetegség a kirnsszony törzsén korong a 1 a ku, a karokon és alvégta
gokon pénz- és csepalaku, a nyakon, arcon, kéz- és lábfejeken pettyalaku mo
c s ár 1 á z i pikk e 1 y e g (p s o r i a s i s m a 1 a r i c a discoidea, nummularis guttata et punc
tata) volt. A karcsu, sovány kisasszonynak arca halavány, kissé vizenyösen duzzadt volt, 
nyaki nyirkmirigyei mandolányi beszÜl'emkedést mutattak; ez időben idült gyomorhurut
ban, a bal rászt hatodik bordájától az alhasig leereszkedő lépdagban, s ezek kövctkezmé
nyeibe_n, gyermekéveiben pedig sokszor lázas kitörésekben szenvedett. Szülei mindaketten 
lépdagosak, kivált anyja egész albasát elfoglaló, vesefáj~almat szinlelö nagy lépdagot hor
doz (s évenkint ma is váltólázas rohamokat áll ki, melyeket mindannyiszor kinallal űz-
tem el). . 

Miután az aggódó szüléket bizonyossá tettem a betegség mivolta s a felől, hogy a,, 

betegség gyógykezelése semmi hátránynyal nem jár a kisasszony egészségére, egysz_ersmind 
tartós és következetes gyógyeljárás mellett kilátásba helyezém az egyetemes pikkelyeg 
gyökeres meggyógyitását, kedves gyermeköket félelem és remény között orvosi gondomra. 
bizták. 

Az 1864. oct. 14.--28-ig szoros étrend és megfigyelés alatt tartván a beteget, langy 
szappanfürdö után naponkint reggel, este fél-fél adag Seidlitz-pezsgöport vétettem be vele, 
esténkint illatos glycerinnel (Rp. Aquae Coloniensis, Glycerinae aa unc. tres) kenettem be 

. pikkelyeges bőrét egész testén. Vizenyős arc-duzzadtsága· miatt vizeletét fehérnyére vizs
gáltam meg, de magam sem forrázás, sem légenysav által fehérnyét nem tal~lyán, L á ~ g 
Gusztáv tudort a" élettani tanszék akkori jeles segédét kértem föl az oct. 15-1k1 lmgy gor.
csöi és vegyi vizsgálására. Ennek eredménye következő: "Vegyi és górcsö~ vizsg~lat. Szal
masárga hugy, melynek faj súlya = l ·010, tehát kisebb a rendesnél, vegykemhatasa = sa
vanyu a szabad szem áteső fénynél igen apró szilárd pelyhecskéket lát a hugyban, melyek 
1 órai' állás után sem ülepednek le. A górcsövi vizsgálat rendes mennyiségű és minőségű 
hólyaghámsejtek mellett mutat apróbb barna rögcséket, és részint egyes, rés~int ö ss ze
f ont penész fon a 1 a kat. A vegyi vizsgálat eredménye: Hugyany~ Chl~rvegyület~k r., 
Földphosph., Alkaliphosph. + Kénsav. sók r., Hugyföstönye, cukor ~n,ncs Jelen. ~ehern~e 
nincs jelen. Eperész nincs jelen. 1000 rész hugyban van 23·3 rész szila~d an~ag. es 976 7 
rész viz; a 23·3 szilárd részben foglaltatik 15·6 rész hugyany; a maradek a tobb1 felsorolt 
alkatrészekre esik. Kelt Pe.sten, 18 64. oct. 16-án. Dr. Láng Gusztáv s. k." 

Oct. 18. 21. 24. 27-én a kisasszonyt alkonyat felé tompa fejfájás, bágyadtság és 
szokottnál nyor:iott~bb kedély hangulat fogta el, esti 8 óra tájban h,ónali h,~~érséke 3 7 . 5 -

38.6 C. fokig emelkedett, rákövetkező napon tudám meg, hogy alv~sa ~z eJJel sza_ka~ozott., 
nyugtalan volt, bőre viszketett, ujahb pikkelyeg-pettyek törtek· ki raJta, reggeli vizelete 
szokottnál teltebb szinü, kevesb és sűrűbb volt. 

Oct. 29. - nov. 30-ig. A hugy ismételt vegybontása s górcsöi vizsgálata, "."agyis a 
fehérnyének és izzadmányhengercséknek teljes hiánya meggyözö~t arról, hogy a p1kkely~
ges kisasszonynak nincsen Bright-féle veselobja; másrészt pedig ~z oc~. 18., 21., 2~. es 
27-én határozott negyednapi szabánynyal föllépő l~zro~a~o~ a felol gyoztek me~, ~i~ze~ 
rint a betegnek p ikkelyegj e negyednapos val t o laz1 roham o_kb~n ~eJ lo dik. 
Rp. Chinini mur. drachmam semis, Natri mur. drachmam unam. Mfpulvi~, div. m ?os. ae
quales nro decem. S. Négyszer napjában egy port bevenni, a~tam a Iá.~, p1kke!yeg es gy?,
morhurut ellen ha kellett rheummal. Külhasználatra glycennnel, olaJJal, maJd csontvelo
irral való kené~ek később' sziksó-fürdök. Tiz nap mulva, két drachma kinal bevevése után 
lá~rohamok s a pikkelyeg ujabb kitörései nem mutatkoztak; az arc vizen~ös duzzad~sága 
lelohadt, a nyaki nyirkdagok s a lépdag szembetünőleg megcsökkentek. A kinalt stb. kisebb 
napi adagban folytattam. , . 

Dec. 1.-31-ig. Az idült küteg lobtermékének stb. tovabbi oszlatása végett két itce 
17* 
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budai keserüvizben fél szemer mire ny e s szik e ny t sziksóval (Rp. N atri arsenosi gra
num semis, Natri bicarbon. drachm. unam) felo!dván, ezen oldatból vett be reggel, este 
2-4 evőkanállal. Külsőleg a csontvelő-irral való kenést s a langy sziksós fürdőket foly
tatta. A.. kisas zony bőre csaknem egé zen megti ztult a pikkelyegtől; étvágya, testi táplált-
ága javult, kedélye derültebb, nyirkdagjai összehuzódtak. 

1865-iki év tavaszán, kezdvén a pikkelyeg kiujulni, az iménti gyógyeljárást a kis
asszonynyal ismételtem, mire a 15 éve küteg telje en eltűnt; utógyógyitásul nyárra a ba
latoni fürdést, télen a hideg vízzel mosakodá t ajánlottam, mit a beteg pontosan teljesített 
is. Azóta a néhai pikkelyeges kisa zonyból épbörü, egétlz ége asszony lett: megáldva öt 
éves, szintén egészséges gyermekkel. 

A 15 éves pikkelyeg oka ez e etben, kivált az anyától öröklött i d ü 1 t v á 1 tó-
1 á z volt. 

VI. Bendela Antal 20 éves, r. kath. ütőlegény kórrajzát Dömötör tr. alorvos 
ekkép irta le: B. A. Rikovitz morva tartományi zületé ü egyén 1865. nov. 29. a fővárosi 
sz.-Rókus kórház III. orvosi o ztályára fölvétctvén, betegsége egyetemes pikkely e g ne k 
(psoriasis vulg. univ.) i mertetett föl. A betegnek atyja tizennégy év előtt állítólag tüdő
sorvadásban halt el; anyja ez ideig c úz beteg, dagadt ha u, gyakori lázban és vérfolyásban 
szenved; három testvére közül az gyiknek ha onló bőrbeteg ége van, mint neki. Betegünk 
két év óta gyakran majd váll- és térd zaggadásban (izületcsúz) , majd gyomorgörcsben 
(zsába) szenvedett. Jelen bőrbaja 1865. juliu hóban elő zör könyökein és kezein apró, 
lencse-, bab-, krajcárnyi vörös foltok és emelkedések alakjában támadt, melyeket fehér pik.
kelyhalmaz fedett, ezek viszketvén vakará ra ösztönözték öt, mely eleinte fehér nedvet, 
néha vércsöpecskét szivárogtatott a fölkarcolt bőrrészekből. Ezen foltok térdein utóbb lá
bain, mellén és végre egész testén e'terjedtek. 
. 18.65. nov. 29-én a beteg kórházunkba jött; ekkor már egész testén el voltak ter
Jedve a p1kkel yegn ek jellegzöpetty-, c.·ep-, pénz- és korongalaku csoportjai. Egyéb 
állandó ~ünetek voltak: nyelve nyákréteggel födve, étvágya megfogyott, székrekedése négy 
napos, }~pdaganata a bal rászt hatodik bordájától a közép hastú.jig nyult alá. Nappal láz
talan, eJJel nyugtalan, esti hőmérséklete 37.a° C. A szerelés, melyet alkalmazásba vettünk, 
következő volt. , 

Nov. 29-én rendeltetett: Rp. Aquae dest. simpl. unc. duas. Natri bicarb. scrup. unum. 
Sol. J:.s. Fowleri gtt. duodecim. Sacch. albi drach. duas. DS. Négyszerre egy nap alatt be
ve~n~; ezen adago~ a ~ete~ egy héten át vette, s esténkint kapott fél vagy egész adag 
S~1dhtz-port. -!:- masod1k h~ten a Sol. Fowleriböl naponkint tizenöt csöp adatott; a harma
<likon husz cso~; ~negyediken ~uszonnégy csöp; ezen adagot a beteg 1866. január 8-ig 
-vette .. Ekko,r nemi ~ndo1t érezven a folyó gyógyszer iránt, minthogy a mireny-telülésnek 
se~m1 egyeb nyomat nem vettük észre, a küteg pedig szemlátomást oszlott a bőrről, a 
mirenyt ~zentul j.an. 10-töl kezdve por-alakban adtuk be neki: Rp. N atri arsenosi gr. semis, 
Extr. ~loes aquos1 gr. s~decim. N atri bicarb. drachm. unam D. in doses sedecim. S. N apjá
ban ha~om P~_rt bevenm. E porokat a beteg felgyógyultáig szedte. Vett a folyadékból 3 9 
napon at 39. uvegcsével, 781 csöpet a Sol. As. Fowleriből, a mi (70 csöpet számítván egy 
szem~rre) mmtegy 11 szemer kali arsenosumnak felel meg; vett továbbá 18 napon át na
ponkmt, 

3
/22 Natrum arsei:i-osumot, ami l.s szemer natrum arsenosumnak felel meg. Össze

sen ,t~.hat 12.6 szemei~ mirenyes. lugal fogyott el a gyógyitás alatt. Ezenkívül december 
25-etol kezdve hetenkmt kétszeri szappanos meleg fürdök mellett a következő kenőcs ren
deltetett: Rp. Olei fagi, Saponis viridis, Alcoholis rectificati aa. unc. unam. M. S. Esténkint 
bedörzsölni, minden második nap fürdőbe menvén. 

Eze~ s~er~lés, mellett, a beteg folytonosan javulván, a pikkelyeg vörös foltjai és 
emelkedései mmdmkabb fogytak, ugy hogy január 29-én már csak barna föstönye-foltok 
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maradtak vissza. A beteg azon utasitással bocsáttatott el, hogy az elért gyógysikert a Seid
litz-porok vevésével, s a hideg viz rendszeres alkalmazásával biztosítsa magának. 

A pikkelyeg-kórrajzok hosszu sorával szolgálhatnék, melyek szintugy, mint az eddig 
idézettek, bizonyitják, münerint a pikkelyegnek okait, ha nemcsak a betegben, hanem 
.annak szüleiben is keressük, megtaláljuk akár magának a betegnek, még inkább szüleinek 
m o cs ár 1 á z a s a 1 k a ti betegségeiben. 

A pikkelyeg sikeres gyógyitására először az oki, másodszor a kóri javaslatnak kell 
-eleget tennünk. 

Ha áll az, miként 210 pikkelyeg-esetem bizonyítja, hogy a pikk e 1 y e g 31.4 
száz a 1 ék b a n .s ö Ín ö r ö s sz ü 1éktő1, 68.G száz a 1 ék b a n pedig i d ü 1 t váltó 1 á
z a s s z ü 1 é k t ö 1 v e s z i e r e d e t é t ö r ö k 1 é s u t j á n : állnia kell annak is, miszerint a 
pikkelyegnek e 1 ö kész i tő oka a szülék sömre vagy idült váltóláza, szóval azok mocsár
lázá. G e r j eszt ö (alkalmi) okul szolgálhat a pikkelyeg kitörésére minden éthiba, meghű
tés, főleg pedig ujahb váltólázi akár heveny, akár . idült fertőzés. En a pikkelyegnek egyéb
féle támadását nem ismerem. 

Kéi·dés, vajjon minden pikkelyeg öröklött~ nincsen-e szerzett pikkelyeg is~ Annak, 
.a ki az idült váltólázat és a sömörféle kütegeket különféle alkati károknak tartja, meggyő
.ződést szerezvén oktani állításom tényi igazságáról, azt fogja mondani, hogy a pikkelyeg 
31.t százalékát,a betegek szüleiktől öröklik, a többi 68.6 százalékot pedig magok a be
iegek szerzik. En pedig, a ki a sömörféléket az idült váltólázzal azonos alkati betegséghez 
(a mocsárlázhoz) tartozóknak tudom: egynek tartom, az idült váltóláznak bármely alakját 
veszi át a ·gyermek szüleitől. Örökli mindegyiket, vagyis inkább lényegében ugyanazt örökli 
minden alakban. E szerint a pikkelyeg elökészitő oka mindig az öröklött mocsárláz; csupán 
.az alkalmi ok az, melyet a beteg szernz magának. 

Valamint minden betegségnél, ugy a pikkelyegnél is a sikeres gyógyításnak első föl
tétele az ok-eltávolítás. A mint az idült váltólázasokat, ugy a pikkelyegeseket s egyéb 
sömörféle betegeket is legalább az utógyógykezelés tartamára el kell küldeni azon vidékek-
1·ől, melyeken otthonos a váltóláz, hol a mocsárgeij tájkórokat tart fönn, hol a sömörfélék 
gyakoriak. Lázgeij-mentes tájak, magas hegyi vidékek, milyeneket a vizgyógyászok ked
velnek, legalkalmasabbak a pikkelyeg gyógyítására is. 

A pikkelyeget magát mint alkati bőrbetegséget s a mocsárláz legmakacsabb 
kütegalakját belső és külső szerekkel kétfélekép gyógyítjuk, annak hevenyded vagy álla
podo~t jellegéhez képest. 

Hevenyded (subacut) a pjkkelyeg, fiatalabb egyénekben, vagy korosabbakban is, 
.ha az nem régi; ha ·a kütegmentes bőrrészek életi zsongjokat megtartották; ha a küteg 
ujabb pettyalaku kitörésekben teijed, főleg, ha éjenkint vagy harmad-, negyed-, nyolcadna
ponkint lázas izgatottságban nyilvánul : ily esetekben 

a) belsőleg· a pikkelyegesnek először növénysavas középsókat: Seignett-sót, Seid
.litz-pezsgőporokat, vagy ha kell, sennaforrázatot, aloet adok, - míg idült gyomorhurutja, 
székrekedése enged, máj- és lépdaganata meglazul és kisebbedett. Ezután a kinalt, terpetin
olajt, karbolsavat vagy salicylsavat adom, növekedő adagokban, a teljes gyógyulásig; -
de ha a küteg állapodott-jellegűvé válik, phosphort vagy arsent adok be szintén növekedő 
adagokban. Mindezen szerek leghathatósb ellenszerei az idült váltóláznak. 

b) K ülsö leg: meleg sziksós vagy szappanos fürdőket, glycerin-kenöcsöt, kén- vagy 
kátrányszappant, zöldszappant stb használok. 

Állapodott-jellegű (stationar) a pikkelyeg, vénkoru egyénekben, vagy kiknél az 
hosszabb évsoron át jelenkezik; ha a kütegmentes 'bőrrészek zsongtalanok, szárazak, beszü
rődöttek; ha ujabb kitörések gyérek, azok iránt a beteg elfásult, ugyszólván érzéketlen: ily 
idült esetekben · 
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a) belsőleg az idült bélhurut, szokott székreked' é keményedett hasdaganataik 
ellen ásványsavas középsókat, keserűsót, budai, ivándai vagy igmándi keserűvizet ha kell 
senna, aloe, jalappa, assaku stb segitségével, a zsongtalan, száraz bőr működésének éleszté~ 
sére izzasztókat, hársfa-bodzaforrázatot, sassaparilla-, fafözetet stb szoktam beadni a cél
ba vett javalat elér~séig. Ez megtörténv~n, nö~ekedö adagban adom a terpetin-olajt, vilanyt 
(phosphor) vagy m1renyt (arsen), a gyogyulas bekövetkeztéig. E bel zerelést elösegiti a 
külszerelés ; erre 

b) k ü 1sö1 e g zolgálnak a gyakori é huzamos meleg fürdök , zappannal sziksó
val ~~gy ~amul~gg,al; gözfürd~k; továbbá. a lugalo. oldatok, ~enöc ök; kátrányok': bükk-, 
~e~yo-, ny1rfa, ka~rany stb. Az 1bl.~ny- és hi~an!keno~ ök ~zinten o zlatják a pikkelyes bőr 
1d,ult lobtermeke1t, .de nem os~l~tJak a mocs~r~az. egyeb korala~ait; iblany és higany csu
pan akkor vannak Javalva. midon a mo árlaz1 p1kkelyeg zövodve van bujakórral. 

. !!a a ~ikkelyeg, a ,bőrről elo zlo~t, ne mondjuk meggyógyultnak a bőrbetegséget 
mmdaddig, m1g a mocsarlaznak a has- z 1gerekben fé zkelö termékeit i el nem o zlattuk · 
azért az üd?I?nek utógyógy~ódokat kell java latba hozni; ilyenek: megfelelő ásványvizek 
r~ndszeres ivasa, lugal?s gy,og~fürdök, gőzfürdők használata, hidegviz-gyógymód, sziksós 
vizekben (~alaton, P~h.c , So to tb.) való fürdé ·, lázgerjes vidék k kerülé e tb. A pikke
ly:g~t e~kent 3-4 ev1g kell következete en gyógykezelni, ha biztos ikerre akarunk 
szanntam. 

, VII. ,H ~ 1 b i .. g Fere~c, ~ 2 éve , nőtlen, r. kath. po ztónyiró B 'c böl. budapesti 
z.-Rokus korhaz ~te~~ zt~lyara 1 75. oct. 4-én vétetett föl egyeteme csep-, pénz- és 
k?ro~galaku mocsarlaz1 P 1 k k e 1 y e g g e 1 (p oria i vulg. uni v. guttata nurnulata et 
disco1dea). ' ' 

.k , A hete~ ekkép ~rta le ajátkezüleg (~éme~ül) kórelőzmén ét: "Hu z év óta neheze
di. ram ~gy borbeteg eg,. ~ely engem terme zetileg é mondhatom erkölc:;ileg tönkre tesz. 
Mmt 1,3 eves g~ermek, ~rnd?n ~ H eb r a tnr. ur által füli mert, p oria isnak nevezett bőr
b~tegsegem hatar?zott Jelei mmdakét könyökömön é térdeimen mutatkoztak lettem föl
v~ve H. ~n~-. ur. korodáj~nak 33. z. °'zobájára. H. tnr. ur gyógymódja igen ér~ékeny volt: 
h~rom ~etig „h1 d eg v1 z be mártott lepedőbe burkoltak naponkint n 'gy izben s igy pok-
rocba gongyoltek · k k" tk ' ' . , , , ' ~nne ove ezmenye az lett, hogy a pikkelyegnek imént emlitett négy 
foltJabol. szaza~ tamadtak, melyek az egé z te tet beboritották. Erre következett a 
"~chmierse1fe-Cur": való ágos "sapo viridi " volt melylyel bedörz öltek aztán vizbe 
marto~t fes~~s ke,fével egész testemet ugy lehorzsolták, hogy a rajtam képződŐtt szappan-
hab mmdenutt verhabnak la'tszott· l'' ·' t t' ' · ' . , , ezen e Jaias izennegy nap alatt naponkmt haromszor 
~ellett kia~lanom, erre, kádban fürödtem meg, melyben egé z te tem bőre (külhám) levált, 
1 ~:: gyanan~ huzh~t~an azt le magamról. Azonban az uj finom bőrön épen ugy ott volt a 
pi el7eg, mmt a regm. Hebra tnr. ur végre naponkint kátrán ynyal (Theer) kenette 
be egesz testemet nekem d. " r·· ·d "b . b t b „ , ' pe ig a goz ur o en kellett mmdennap zöld szappannal mosnom, 
a e eg orreszeket taitékkővel s1'ma'ra d" ., ··1 ·· b • , ' ' l 'll 't v 01zso nom, s a orvel'zést tartos zuhanyozassa 
cs1 ap1 .anom A beteglátogat' t' · 't 1 ' ' · „t h, · , • ,as u an isme rntranynyal kentek be, ... s ez igy tartott ·tel-
Jes, 0 onapon at. Belso gyogykezelésben egész idő alatt nem részesültem egy csepnyi 
gd!togy~zetr valgy egy por nem jött szájamba. Sokkal roszabb állapotban hagyt~m el a kóro- . 
a , mm me yben oda jöttem" stb. 

Bete „ k t 'bb' k' · ' 
kórodá"át Hg~~· ff~a :, or:·aJ~at Kut~y Ele,ktr.kórháziorvosjegyezte föl. Hebra tnr. 
haszn'~ t' e dt ig Jav? as nelkul hagyvan el, asványvizivásra és vidéki kénköves fürdök 

lt ~ka araKa a magat, melyre első évben javulni látszott de a következőben annak sem 
vo s1 ere ülönféle ' k. '·l t k t' ' ' t , · gyogy iser e e u an Becsben hagymáz b a esett mely heveny be-
~gsegt· ~~attl 

8
a pikkelyeg csaknem egészen eltűnt testéről azonban a feÍüdülés után ujra 

VISsza erlJ. 6 7 -ben a bete b , . d . k, , ' . 
g a ecs-wie em orhazban keresett segélyt, hol E is e n s tein 

- 135 

tr. osztályán kénfürdöket használt; innen 1870-ben Budapestre jött majd a császárfürdő, 
majd a sárosfürdö használására. 1871-ben március 4-töl május 2-ig a budapesti sz.-Rókus
kórházban osztályunkon feküdt "pso riasis vulg. univer sa li s" kórje1zéssel, s belső
leg budai keserüvizzel és Fowler-csöpekkel, külsőleg sziksós fürdőkkel s halzsiros zöldszap-
1)ankenésekkel kezeltetvén, annyira javult, hogy maga hagyta el kórházunkat, tanácsunk 
ellenére azonban hazament Bécsbe, nem a budai hévfürdökbe. 1875-ben, midőn pikkelyegje 
ujra elhatalmasodott, jött le a beteg a budapesti sárosfürdöbe, melyet augusztusban hasz
nálván, a pikkelyes küteg a gyógyfürdés dacára mindinkább terjedett; mire oct. 4-én a bu
dapesti sz.-Rókus kórház ·kütegosztályát (most .másodizben) kereste föl. 

H e 1 b i g teste a fölvétel alkalmával a szó teljes érteményében tetőtől talpig el volt 
lepve a pikk e 1 y e g pénz- és korongalaku irbalobjai által, a pikkely halmazos irhalob csak 
a test törzsén és arcon hagyott tallér-tenyérnyi ép börszigeteket, a hajfürtös koponya és 
végtagok szakadatlan irhalob ·területet képeztek, még a kezek és lábak körömágyai is egy
másután lobosodtak meg. A betegnek husz éves bőrbaja mellett idült bélhurutja, 3-4 na
pos székrekedése, a jobb rászt széle alatt két centimeterrel kiálló máj dag a, a bal rászt 
hatodik bordájától az alhas bal lágyéktájába ereszkedő (hat centimeter széles) 1 ép dag a} 
s szokottnál sűrűbb, barnássárga, igen savi hatásu, kihűlve üledékes hugya volt. A beteget 
14 napi megfig,yelésnek vetettük alá. Ez alatt kellő étrend mellett csupán fél Seidlitz-pezs
göport vett be két izben naponkint. 

Oct.. 5.-20-ig a küteg, mely nappal nem fájt, éjenkint viszketése és égése által 
nyugtalanitá a beteget, álmát szakadozottá tevé; míg reggeli hőmérséke rendes 3 6-3 7° 
C., addig esti hömérséke váltakozva 3 7 .s ... 38.4 ° C~ vo1t. Az ép bőrszigeteken ujabb petty
és csöpalaku pikkelyes irhalobok fejlődtek, a bőr küteges helyein pedig a pikkelyegrétegek 
vastagodtak. A hugy vegyvizsgálata: 1129 fajsúlyt, nagy savi hatást, tömöttebb sárga
szint, szabályosnál nagyobb mennyiségű hugyszint, hugysavat és hugysavas sókat mutatott, 
a kénsavas és vilsavas sók szabályos, a halvagok valamivel csekélyebb mennyiségben mu
tatkoztak; epeföstönye kevés; fehérnye, cukor semmi. A lehűlt hugy kevés üledékében 
hugysavas sók, uroerythrin, nyáktekecsek, hólyag-hámsejtek és gomba-sejtek találtattak 
kevés mennyiségben . 

Oct. 21.-31-ig. A 14 napig megfigyelt éjjeli lázból és nappali lázszünetböl, s aron 
harmadnapi lázra mutató hőmérsékváltakozásból, miszerint a páros napok éjszakáin a hő
mérsék a 38° C. hőfokon alul, a páratlan napok éjszakáin pedig a test bónali hömérséke a 
38° e. fokon felül jelenkezett; továbbá a küteg petty- és csöpalaku stb. terjedéséből az 
idült bélhurutból, lép- és májdagokból, végre a vizelet részint lobos, részint lázrohamos, 
sőt határozottan v á 1tó1 á z a s alkatrészeiből (sok hugysav, uroerythrin) következtetém:: 
miszerint H e 1 b i g F. busz éves kütegében is az ugynevezett közönséges pikkely egek közös 
alkati kórjával, a m o e sár 1ázza1 van dolgunk. Azért először is a mocsárláz ellen kin alt 
rheummal a bőrlob ellen halzsiros zöld szappant rendeltünk: Rp. Chinini sulf. Pulv. rad. 

' -rhei ch. aa gm. unum. M. Div. in pulv. aeq. nro quinque. S. Otször napjában egy port be-
venni. Rp. Saponis vir. Olei iecoris as. aa. gm. sexaginta. Mfungv. S. Naponkint egyszer 
bekenni. E külső és belső gyógykezelés tizenegy napon át lőn folytatva, mialatt a betegnek 
éji lázas izgatottsága alábbszállt, nyugodtabban kezdett aludni, bőréről a pikkelyhalmazok 
nagy lemezekben foszladoztak, a pikkelyeg pettyalaku ujabb fejlődése megszűnt, a hónali 
esti hömérsék 38.4 C. fokról 37.5-re szállott alá, a szabányosság nyomai eltűntek. 

Nov. l.-30-ig a beteg mocsárlázi pikkelyege, idült bélhurutja és lépdagja ellen 
ugyanazon eljárást alkalmaztuk, melyet osztályunkon 1871-ben ~agy sik~rr~l vettünk rajt.a 
foganatba, t. i. a) belsőleg egy liter budai keserüvizben öt centigramm m 1 re ny e s s z i
k e ny t (natrum arsenosum) oldottunk fel, s ebből naponkint két izben kapott a beteg 
2-4 evőkanálnyit; b) a betegnek rászttájára rakattunk Prissnitz-féle baskötöt naponkint 
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12 óra folytán; c) arcát és fejét vizes g 1 y c e r i n ne 1, többi egész testét z ö 1 d szappan
n a 1 ·kenettük be egyszer naponkint; d) végre hetenkint kétszer sziksós meleg vizben für
dött meg. Eredmény: bélhurutja és májdagja csaknem egészen eloszlott, lépdagja négy 
centimeternyire keskenyedett, elébbi hosszát megtartván) pikkelyes irhalobja a fejen és 
törzsön bel- és külterjileg kisebbedett. 

Dec. 1.-31-ig". Tapasztalván, hogy H e 1 b i g a négy heti mirenyvevés mellett is vég· 
tagjain nem ugyan harmadnaponkint, hanem 4-8 naponkint ujabb pettyalaku pikkelyeg-
kitöréseket kap, főleg pedig, mivel a sömörös körömágy-lob következtében kéz- és- lábujjai
ról körmei kezdettek leválni: nem azért, mintha a mireny további hatásában nem bíztunk 
volna, hanem hogy a pikkelyeg ellen a budapesti küteg-kórodán először j~vaslatba hozott 
fen y ö b a 1 zs a m (Oleum terebinthinae) belső adagolásával H e 1 bige n is tegyünk ujabb
kisérletet: a betegnek ezentul beadtunk a) napoukint reggel, este fél Seidlitz-pezsgőport; 
b) három:szor napjában 5-35 csepnyit a spir. terebinthinae-ből; c) bőrét naponkint beke
nettük sapo viridissel; végre d) lobos körömágyait vasolajjal (Fe2 Cls) ecseteltük be heten-
kint 1-2 szer. A beteg javult. . 

Január 1. - február 29-ig 1876. Folytattuk ugyanezen szerelést belső~ és külsőleg
azon külömbséggel, hogy a fenyőbalzsam bevevési 35 csöpnyi adagját tovább is naponkint 
egy-egy cseppel növeltük 80 csepnyi egyszeri adagig, az 50-ik, 60-ik és 70-ik csepnyi adag
nál nehány napon át megállapodván. Ezen idő alatt és ezen eljárás mellett a pikkelyeg 
H e 1 b i gnek egész testéről elotlzlott, bőre megsimult, viszkető érzését elvesztette, éjei nyu
galmasokká váltak, gyomorhurutja csaknem teljesen elmult, széküríilései szabályosok let
tek. Csupán két utójele maradt a huszéves mocsárlázi pikkelyegnek: a felényire leapadt 
1 ép dag, s a kéz- és lábujjak lehámlás nélküli köröm vastagodás a. 

Március 1. - aprilis 4-ig. A gyógyulás ily állapotában még öt hétig megfigyelés alatt 
tartottuk H el bige t, a Seidlitz-porokat (belsőleg), a glycerinbekenést és langyfürdőket 
hideg zuhanyozással folytatván. April 4-én örömujjongva utazott haza. Bécsből, april 7-ről 
a hálás H e 1 b i g egyebek közt irja: ... "Önnek köszönöm jelenleg teljes egészségemet, ::> 

igy megelégedésemet is ! Önnek köszönöm mozgásaimnak könnyedségét annyira) J10gy ma
gamat, mintegy ujjászületve érzem, s kedvem volna gyermPkként ugrándozni! On jóságá
nak köszönöm a szelid, csaknem fájdalom nélküli, s mint Istentől remélem, gyökeres or
voslást" stb. 

VIII. Tar k ovit s István 42 éves, r. kath. pesti születésű asztalosnak kar b o 1-
s avval gyógykezelt pikkelyeg-rajzát Szeniczey Pál tr. kórházi orvos 1869-ben. 
ekkép jegyezte fel : T. I. gyermekkorában beojtatván, a himlőt is kiállotta; egyéb beteg
ségben nem szenvedett. 1869-ik év augusztus havában a beteg mind a két térdén és alszá
rain fehérszinü, apró, gombostűfejnyi, 1/4 vonalnyira emelkedett foltokat (pettyalaku p.) 
kapott, melyek hovatovább szaporoqván, ugyannyira összefolytak, hogy az alszárak ~sak.~ 
nem egész fölszinét a pikkelyréteg alatt réz-vörös foltok lepték be; e vörös bőrfoltok egeto. 
viszketést árultak el, s a beteg e foltok lobos beszüremkedése miatt térdeit hajlítani nem 
birta. Látván, hogy bőrbaja két hónapon át folyton terjed, 186 9. oct. 29-én fölvétette ma-
gát a budapesti sz.-Rókus kórház bőrbeteg-osztályára. Szülei élnek: atyja gyakori izület-· 
csúzban, a.nyja alhasi bántalmakban, vérfolyásban é.3 lábvizenyőben szenved; T. I.-nak egyet
len öt éves gyermeke duzzadt hasu, különben épnek látszik. 

Oct. 29. - nov. 15-ig. A kórisme: mocsárlázi pikkelyeg (ps. malarica) volt 
korong- és tenyéralakban a háton, és alszárakon, pénz-, csep- és pettyalakban a törzs egyéb
részein s a karokon. A fej, nyak, előkarok, kezek és lábfejek (egyes pettyeket kivéve) kü
tegmentesek. A betegen mérsékelt idült bé 1 hurut székrekedéssel, a bal rászt ötödik bor
dájától, le a bal lágyéktájba ereszkedő, s itt két hüvelyk széles lépd ag v~~t ~ele;°. N~ppal 
mindenkor nyugodtnak, teljesen lázmentesnek mutatkozott betegünk, de eJeit lazas izga-
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,. . , .. h "t'tebb sárg-a s néha üle-t~ttságban tölt~tte, küte~je csak~~ ~l~r:;.~iv~~::~~:~t, s~:~~ro~~~~' ~o t!stnek mind kütegl,epte, 
dekes volt; a kutegn:k ~Jab! P.~··ft bél~mru1 "'llen előrebocsátott sennalevél-forrazat 
mind kütegmentes r szem .. z 

1 
u ·h . ~t 

0 
carbonico"-t adtunk be neki. A bélhurut után naponkint két obony "mfusum . r ei e. na r 

csökkenvén, . , 1 á . pikk e ly e g és 1 ép dag ellen javaslatba 
Nov. 16.„..__ d~~; 30-ig a m o cs a r n ~~v) beadását: Rp. Acidi carbolici cryst. drach

hoztuk a) a fertotlem~o ~a r b o 1 s a~ ~h~iI Succi r liquir. inspiss. q. s. fpill. nro: triginta. 
mam semis, Pul~. r: hqmr. grana qum ec 1, sot be~enni. b) naponkint bevett a beteg fél, 
Consp. pu~v. r. h~u_ir .. S). ~;gg~,~s~e ye~[ z~~da~zappannal hetenkint két izben lőn bedörzsö~
egy latny1 keseru~ot, c ~r.e a .ran . m unam Sa onis virid. uncias duas. Mfh
ve: Rp. Picis liqmdae, Olei iecons as. fi. aa ubmtca ·1 o' ' mefeg fürdőt kapott. Mire T. I. 

A l d" "l'st követő napon a e eg szHs s , 
nimentum. Je orzso e 1 t) b tt teste az iménti szerelés következteben a 
másfél nehezék karbolsava~ (90 g~ ~.cso. eve. ' . nünnen ann ·ra eloszlott, éji nyu-
pikkelyegtöl annyira meg~i~ztt;lt, id,ult i;h~O~J,~ =~~d~dorsága olf mérvben tért vissza, 
galma, testének táplálkozas1 ,ke~ess~ge ~s k~z:l~sre visszatartani nem lehetett. Dec. 30-án, 
hogy T. I.-t a kórh~zban, tovabb~ utol:~yo~! k t combjain csekély irhabeszüremkedettséget két havi gyógy lrnzeles utai:i elha9yt~ ~oroc an_ a ' 
s lépdaaanatának több mmt felet viven magaval. 

0 ' t 
Előadásom végéhez er. em. . . . 1 ámbár bőrön székel nem külső, ha
A mondottakból kitümk, miszerint a pik.ke ykeg, b" .„ . azért ~zt következete-

') b t , mocsárláznak nyilat ozasa a ornn' 
nem belső (alkati e egs.eg, ~. „1 . . . t belsőleg ható gyógyszerekkel kell orvoslani; s 
sen és sikerrel nem annyll'a kuls? e~„~~n d" "lteti be a bekent gyógyszer kiváltkép az 
~a valaki a pikk~l!egesnel~~~~pf~~szí~~~ik ;o:~~ hatnak 'főleg a kátrányok stb. 
altal hat, hogy. higany gya „ . 'kk 1 a llen általam nemcsak javaslatba hozot~, hanem 

Ha tekmtetbe veszszük a pi ~ yeo/ , t k'ki első pillanatra át fogja látm, hogy e 
sikerrel használt gyógyszereket .~s tg:Y~?.·)~ Ja~·~: /lá~ ellen szoktunk foganattal alkalmazni. 
szerek és szerelés ugyanazok' mi e ; 11 tv a 0 k ve' rbe vétetvén fel a mocsár lázat 

. , 1 · . a kátrány " mer e szere a ' . 
1
. 

1 Miért haszna a mu~ny, , b 'Í t d . e ··nt a mocsárláz ellen a kmal, sa 1cy sav, 
gyógyítják. Mivel pedig, t,apaszt~las o tbul-f~ó~:~~z ;~tással birnak; megkisérlettem ugyan
karbolsav, a balzsamfelek? a vil~ny. s \.. P i. kisérleteim megnyugtató sikerre vez~t~e~. 
ezeket a pikkelyeg ellen is belsoleg all~~.h~aC~z' oldó középsók és fürdök együtthasznalasat 
A pikkelyegnek megfigyelt 32_7 esete oz , . k eltem 124 esetet - kinallal és mirenynyel 
is beleértve) belsőleg rsupán rinrenynyel gyfgy e~ (b 

1 
"l g) 

2
4 ~ásványvizes gőzfürdővel 

105, - kátránybedörzsöléssel 27, - ka~:bo savva 1 C~~ ~ . b~th.) belsőleg adva 8, - fe-
15 - budai hévvizfürdövel 11, - fenyobal)zs~mma l' · i:~~val 3 _ fenyőbalzsammal és nyŐbalzsamban oldott vilanynyal (phosphor . ', - ~a icy . ' 

mirenynyel 2, - perubalzsammal ~' - k~paivaval ~ va··on ezek közül hány esetben kö-
Fölötte érdekes volna ehelyutt azt ~s l~e~o:~~bé' a iikkelyeg ~ Ezt magam szeretném 

vetkezett be gyógyglás, s hányszor n~m UJU l. r~ltokórházi vagy vidéki beteg alig, vagy be 
tudni első sorban. A~de lehe~le? .. N ~~~ly, 1 ~~, ·e kötött utógyógyitással nem gondol; ,har
sem vá1ja a küteg telJeS eloszlasat' ~asi r a e ~r ·vosnál más kórházban keres segelyt; 
madik, kinél a küteg ujra mutat~oz1k' n~ha , ma:s , or . s szi' orral alkalmazván' nemcsak a 
azon jobb tehetségűek pedig' kik, az ui?gyogbtas~ 1 lta~ nem szokták többé fölkeresni 
pikkelyegböl, hanem a mocsárlázból is te Jes~n , ~logy~ eket a pikkelyeg kigyógyitás után 
az orvost. Azonban ese~eimnek ama k~vesb ,s~ama:o '::r~m következtetni, hogy a ki e 1 o ~ z
is alkalmam van évek ota megfigyelm, hataro~ot_ an. eséstő l ne· elégedjék meg bor
latott pikkelyege után ment akar marat~ ,v1~s:~ hane~ használjon egyszers
betegségének, mint ilye~nek; cs,upa.t~l~sz(k~ a:~l;us 'tartózkodás, sziksós vagy hévfür-
mind mocsárláza ellem utogyogyi as im 

18 
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dözés, rendszeres hidegviz-gyógymód stb) mindaddig mig lé d ·, t' 1 · 
d I · s t k. 't · , ' P agJa o i megszaba-

,u , ne ~gye .i ma?a UJabb mocsargerji fertőzésnek; mert a ikk 1 . · 
ten ugyanaz all, a mit Gnesinger a váltólázról mondott. S . h P. ~ yeg1~ szm-
t?leg a váltólázra, mint elébbi megbetegedés. A mocsáriá:z ~= em a~ m~ab~ elókészi
so~bi rohamok ellen; alig létezik egyéb betegség mel ol . 1 t ~:- nyuJt biztosi~~kot ké,
haJlamot tart fön a visszaesésekre." (V i r ch o w: 'Sp. ;atf. ~~ ;~ee· enyllés oly sokaig tarto 

Az ugyneve tt k" ·· , ·k rap. · B. 18. old.) 
ze ozon ege pi kelyeg zintoly viszonyban áll ' l' h · 

a,ps.ori~sis syphilitica áll az alkati bujakórhoz. azért oksze .··bb k : mtoc ar az oz, m~nt 
lazi pikkelyeg" elnevezé t. ' ru ne aroma "mocsar-

VII. 

Közlemény a jeruzsalemi leprások kórházából. 

DR. LONDON JENÖ, kar! hadi fürdö-orvostól. 

Föntartom magamnak hogy a Pale tinában (J 
városokban tett tapasztalataimat a le ráról . ,eruz ';=tlem, J affa, N ablus é Ramleh 
egy i:iegfigyelt esetet óhajtok leírni, m!iy. a :U n:ilv~~~ s~gn:k ~tad~am, egyelőre csak 
zaszton torzitó betegség lefolyásában és ~yilvá ul, v~b ozaso at. il!eti, melyeket e bor
mányos, mint társadalmi és culturtörténelmi tek~nt aetsbaienan ,az?1: vd1dkeken ;nu.tat, ugy tudo-

nemi er e re szamithat. 
Érzéktelenitő pokl ' (L . 

so rvadás és m~~sg~~i h~pdr'a anla,est·t,hletica) ese~e párosulva izom
esse, u o agos gumoképződéssel. 

Szaleh Iben Aued, 40 éves beduin N, bl 11 . • . 
időig, közel 19 évig a Jordánon tul belk a. ~ks met :t~1 Ramban ~zületett, egész az utolsó 
k ·· "l k t" ' ai si on artozkodott hazas 3 g . k · kik ozo et o zsenge korban vérhas követke téb h . ., ' yerme aPJa, 
hónapos korában mult évben hól a ~1 „en, .. a arma,dik pedig hasonlókép csak nehány 
e9észségesek voltak, s mindk~ttő :ze1~~t 3 é~~ovetkez~e?en .. elhal~. Szülei állitólag mindig 
teben agyonlövetett. A tőle elvált ne. e le . bb eg~ m~s1k to~.zs altal vérboszu következ
h?gy egész családjában a poklosság ~em F~~dult e!i~.szs,eg~ek ~rven~. A .?eteg ~zt. ,állítja, 
k1 e betegséget megkapta. Bete azt állit. a tov, , o, es vo. na a~ elso a ;-saladJ aban, a 
tegségének beállásáig teljesen l és e és~ , abba, 1}.ogy e~elott 5 evvel, meg mostani be
goben (sátorb~n) élt, fris és tápfáló e~d:l~~~~s :olt. ~llan~oan sz~bad ~s egész~ég~s leve
kehust evett. Allitása szerint ezelőtt 5 é 1 b t gy~t .teJet, VaJ,at, ~aJtot, és ntkan kecs
több napig tartó borzongás által me sza~~ett e eg:3 ,ett, m~g, egesz eletében először, egy 
mak és gyakori önkényt <Yellépo" o ~ , kob forrosag es bizonytalan változó izületfáidal-
, 1 ' rrverzese en szenvedett N' , 1 „ " 
eszre a beteg először _ midőn sát , b t .. .. · egy evve ezelott télen vette 
ben a jobb alkaron é~ett sebeket ka~aot~n , u~ ~e~ett ulve, meggyult ingujja következté
és nem is érezett, hanem csak később ~ ~e ye e . az első percben, állitólag nem is látott 
zsalemi beduinok és fellahinoknál ( ' t ~g)y a Jobb. ,al~ar érzék te 1 e n. Ezen a jeru
ságnak (általuk Hadra n "nak parasz o. nag.ron Jol ismert tünete a kezdődő poklos-
, , " nevezve, a m1 annyit tesz h , , k t 1 . 
altalanosságban arabs nyelvben Dz s d , , D ' , ogy e r z e e e n, mig a lepra 
ez időtől fellépő bukórt okozott ku"lo" u .. r a m ~ds" zs u z a m nevekkel jeleztetik) nála egy 

, nosen m1 on a leprá k •tt 1 · d' 
zat,a gyorsan egymásután és rövid időközökben kiD 'l "d .. n~ ... i .~rran ? tüne~csoporto-
egesz nyujtó és singcsont részére kiteijedő érzékf ~ ott. Korulb~!ul 6 h~val a ~obb alkar 
észrevette, hogy ugy az arcán mint mi dk 't k, „ ~ enség~ek elso fellépese utan a beteg 
nagyságu fehér és sá;· a hólna e ezu~Jamakhatrészénköles,egész borsó 

g Y go k non e k, melyek megszurva, majd tiszta 
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fehér, majd sárgás folyadékot ömlesztettek. E hólyagok állitólag nagyon rövid életűek v ol
tak, mert egyszer minden nyom nélkül, máskor egy sima, fehéres vékony heg hátrahagyá
sával elenyésztek. Majd ugyanazon időben észrevevé, hogy aj obb kézháton a hü
v e 1 y k- é s m u t a t ó ujj k é z k ö z é p c s o n t j a k ö z ö t t e g y , n a p r ó 1 n a p r a n a
gy o b b o dó m é 1 y b a ráz da k ép z ő dik. Lassankint hasonló barázdák képződtek, a 
többi kéz középcsontok között is. Egy év mulva ugyanazon kéz gyűrűs és kis ujja, egy állan
dóan haladó .zsugorban szenvednek. Két év mulva a balkéz 4 ujja i s ann y ira kez
d e t t m e g h aj 1 a n i, h o g y m a k ö r ö m p e r c ü k k e 1 a t e ny e r e t é r i n t i k. Másfél 
év óta kezdődött a balkéz a kéztőizületekben meghajlani, mindkét kézen a körmök szét
szakadozni és lehámlani. Ez időtől kezdve á)litólag a szőr mindkét alkaron és kézháton 
elhullott. Egy év óta beteg észleli, hogy mindkét alszáron is a szőr hull, és 
hogy a l e g nagyobb nyári melegben és a legerősebb futásnál a lábai 1 e g k e
v é s b é s e m i z z a dn a k. Lassanként mindkét alszár mellső és külső felén és mindkét láb
háton is érzéktelenség fejlődött ki. Tiz hó nmlva az orrsövény (s e p t u m na r i u m) e 1ő1rő1 
hátra f e 1 é, min~ inkább e ny és z e t t e 1 annyi r a, hogy az orrhegy végre a felső 
ajakra lefitytyent. Es csak egy félévvel ezelőtt fejlődtek volna, előbb mindkét karon egyidő
ben és megfelelő helyeken, k ü 1 ö n b ö z ő nagy s ág u gumók, melyeket aztán a mind
két arcon létező kemény ellenálló lapos beszűrődés követett. A befejezést ké
pezte a s z e m ö 1 dök ö k n e k egynehány hét óta tartó fokozatos ki h u 11 ás a. 

A beteg 14 nappal ezelőtt borzasztó betegségének, már nem titkolható tünetei miatt, 
törzsének főnöke által (Schech) az uralkodó szigoruan megtartott szokás szerint feleségétől 
elválasztatott, (a lepra Palesztinában törvényes elválási ok),, a törzsből kitaszittatott és 
kényszer által a jeruzsalemi poklosok telepébe szállittatott.En a beteget 1874-ben május 
11-én láttam először, következő kórjelekkel: . 

Testre nézve magas, csontszerkezete erős, az izomzat helyenként nagy mérvben 
sorvadt, leginkább az alkarokon, kézen és az alszáron. 'l1estszine barna, a bőr száraz és 
érdes, a bőr alatti zsirszövet elenyészett. A hajzat, szakál és bajusz fekete. Ugy a két szem
öld környékén, (melyekből a szőr az egész külső harmadban hiányzik, belső két harmadban 
pedig nagyon gyérült), mint a két arcon a könnyen mozgatható bőr kemény ellenálló, ré
szint lapos, részint kissé előálló barna festenyü beszűrődés által van áthatva, melyek fölött 
szétfutó rózsaszínű edény-elágazások láthatók. Az orrsövény elannyira sorvadt, hogy a lela
posodott orr hegye a felső ajakon nyugszik. A fülek, a szájür, az áll és minden látható nyák
hártyák teljesen épek. A törzsön sem foltok, sem gumók, sem beszürődések nincsenek. 
Mindkét felső végtagon, és pedig mindkét felkar nyujtó felén egész aránylagosan _jobbról a 
felső harmadon, balról közvetlen a könyökizület felett, egy-egy ,szerecsenydió nagyságu 
kemény, barna szinü, nyomásnál fájdalmas, gumó van behelyezve. Ep ily aránylagosan van 
mindkét alkar hajlító részén a bőr szétszórt mogyoró nagyságu, a . bőrrel együtt mozgat
ható barnapiros gumók által *thatva. Mindkét alkar és kéz izomzata feltünőleg sorvadt, 
leginkább azonban a csontközi izmok elannyira, hogy a kéz középcsontok között mély ba
rázdák láthatók. Mindkét tenyér singcsonti része, és ugy az egész tenyér az izomsorv kö
vetkeztében egész csónak alakuan kivájódtak. A felhám ugyanott száraz, repedéses és 
finom pikkelyekben korpázik. Mindkét kézháton és alkarok nyujtó felén a szőr hiányzik. A 
jobb alkar középső harmadán, a hajlitó felén, két, az egyik egy frank, és a másik mintegy 
5 frankos nagyságu, keményes tapintatu, kerekded, csillagos szennyes fehér heg létezik, me
lyeket a beteg a kórelőzményekben említett .égés következményeinek állít. A jobb kéz 
gyűrűs és kis ujja egész derékszöggé vannak hajlitva, és a nyujtóizmok sorva miatt sem 
tevőlegesen, (állítólagosan fájdalom miatt), sem szenvedőlegesen nem haj~i,th;itó. Mindeg~ik 
ujj hegye megvastagodott. A jobb sing-idegen a belső könyökbütyök táJekan, 2 egymas
fölött álló, jól kifejezett keményedés látható. A bal kéz a kéztő ízületben derékszögben haj-

18* 
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litott. Az izület singcsonti részén látható egy franc nagyságu, kékesfehér, kerekded sima 
fényes heg. Beteg ennek eredetét hasonlókép égési sebre vezeti vissza, de ez inkább eay 
be.hegedt bubor (pemphigus) alaku hólyag benyomását adja. A kézhát a lágyrészeknek méa 
a JObbkez~t J~ meg~ala.dó lágy.~észe~ előhaladt sorvadása miatt egész gödröt képez, ~elJ~ 
ben a nyuJto1zmok mai feltünoen k1feszültek. 

. A heg.yén ~gész buzogányalakban megdagadt hüvelykujj egyenesen áll, és ugy acti
ve, mmt p~s~:ve koni:iyen mozgatható, ?~ a .többi 4 ujj oly erősen hajlitott, hogy megvas
t~go~ott korompe;ceikkel ~ t~nye;et, e~·m~ik. .Az ujjak körmei, részint sárgásbarna pör
kokke vannak elvaltozva, reszmt sarga ·teher pikkelyekben lehámlók. Mindkét comb mind
két ül~p é~ az ivars~.erve~ ~rin~e~le~ek. ~dkét als.zár és mindkét l~bfej vizenyő en dagadt. 
A felbor fenyes feszult, sotetszmu, es a bor alatti kötszövet kemenyedése miatt kevéssé 
~ozgatható ;_a szőr mindkét alszáron és a lábháton teljesen hiányzik. A betegnek az ér
ze~re való v~.z~g~lata, k?vetkező. r~szlege~ érzé,stelensép-eket mutat. Mindkét alkar egész 
ar~nyosan, kulonosen a smgcsonti reszen es a fel nyujtorészen, a könyök-izülettől kezdve 
melyen beható , tű~zurások, irá~t ép oly érzéketlen, mint forró petroleum lámpaüveggel 
~~em?.en. ~zen e~·~eketl~nseg a JOb~ alkaron az egész singcsonti részen, a kézen, egész a 
kis UJJ elso ,Perceig terJed, a kézha~, a tenyér és a többi ujjak rendes érzőképességüket 
:r;neg~~i:~ottak. 1:- bal a.lkaron az érzeketlenség az egész kézhátra, az összes ujjak hátrészére 
es. kor?mper?en·e t.~i:~e?t. A törzsön és. n;indkét. co1?bon az érzési képesség zavartalan. 
Mmdket alszaron, kulonosen annak mellso es külso felen feltűnő arán-vossáaban a térdízület 
alatt 3 hüvelykkel kezdődő, és egész a bokaizületig, sőt a bal lábháton különÖsen külső szélén 
e~ész a .kis lábujjig ~ei~edő, .~ég mély, ,erősen vérző tűszurások irá~t is teljes érzéktelensé~ 
uralkodik. De a forro- lampauveg egynemely helyen, melyek a tűszurások iránt érzéktele
nek _voltak, ~reztetik; m.ig oly r~szek, melyek a magas hőfok iránt tompnltak voltak, tű
szurast ,se1? ereztek. A villam?' izgatás a bevezetett árammal való vizsgálatnál, a fenne
vezet~ erz.~stelen h~~yeken, a Jobb alkar és jobb kézen mindenütt éreztetik elannyira hogy 
a der~ksz~.gbe,n haJ~tott gyürűs és kisujj a bevezetett villamáram alkalmazásánál ;éhány 
fo~nyrra onbkent ~ndyulnak. A bal kéz érzéstelen részein a villamos izgatás sehol, az al
~zaro~ az~n, a~ mm enütt éreztetik. A nyirkmirigyek sehol sem duzzadtak. A íátás, hallás 
e~ az iz~elo ~rzek ,egészen rendes. A tüdők kongtatása mindenütt rendes hangot, a hallgató
zas pedig SeJ~es legzést mutatott. A szívtompulat rendes terjedelmű, a szívhangok tiszták. 
A_ ~as s~ervei ~·endesek, érverés percenként 76, hőmérsék a hónaljban mérve 37.9. A hugy 
v1lagossarga, tiszta, vegyhatása savas, fehérnyementes, fajsulya 101 8. 
, . ~ ~zövevényes p.ok.losság ezen kiváló esete a jeruzsalemi leprás-telepben szenvedő 

tarsai kozul, nemcsak kife1ezett tünetcsoportja és szövődései miatt tanulsáo·os hanem azon 
sajá~ságos _jelenség m~att, hogy itt egy már rég fönállott érzéketlenséghez és ~nnek követ
ke~teben ~z~ms?r;a~ashoz zsugorodások, . bubor-alaku hólyagok és későbbi lefolyásban 
m~g, gu~1okepzodes is csatlakozott, rendkivül érdekes. Palestinának minden leprás bete
ge~n~l, ,kiket J eruzs,alem, J affa, N ablus és Ramleh vidékén megfigyelni alkalmam volt, a 
sz,~vodeses ~s;teknel min~ig előb? a b?rküteget jellemző tünetek egyarányban mindkét 
vei;:tagon f:Jlodtek, .?g!~ms egy hra egesz egy franc nagyságu, részint sima, részint a bőr
felule~~n ~ie~elkedo v1lagos egész sötétpiros foltok, melyekből a bőr alatt elhelyzett, részint 
egyedul, reszmt csopo~t,okban álló, majd a bőrfelületét meghaladó kerekded köles, cseresnye
mag, bab, szerecsenyd10 nagyságu, keményen ellenálló, nyomásnál fájdalmas gumók majd 
mélyen fekvő sima és csak tapintás által észrevehető beszürődések fejlődtek. ' 

, -!'- gum?s lepra, további lefo!yásába~ a nyákh~rtyák is, különösen a száj, garat és 
a l~gc ob~n, ta:r;nadt ,' es, a mo~t leirt gumok beszürodtek. A szemürben csak egyszer, és 
pedig ,a szivarvanyhartyaban lattam egy köles nagyságu beszürődést. Csak később több év 
lefolyasa után csatlakozott hozzá, egy főkép az érzési, mozgási és edénymozgási idegek 
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bántalmát jellegző tünet-csoport. Ezen a górcső által k~~.ut~that_? a bőrlepr~v.al „sz.?vetta: 
nilag rokon betegség (Lepra nervorum), n:ely a levra k~lon~ele t~~etcsop~.rt~a1 k?zol cs~k 
mintegy szeme a láncnak Palestinában, m1~tegy korodailag igen JOl el.~~lomthe~o ~z.abv~
nyos bántalom következőképen fejlődik .. L~z~s mozgalom. m.~llett a bondegek e~·z~si mu
ködése különösen azoknak környi kiterJedeseben rend ki vu 1 fokozott na k tumk (Hy
peraesthesia), mely aztán annyira gyengül, hogy ne.mcsak a tai:intási ~ép~sség, h~nem még 
a fájdalomérzés is teljesen tönkre me~y C-8;-naesthe,srn). Ne1?sokara a lat~z?la~. e.?esz ren?es 
bőrön minden előrement pir nélkül mmdket testreszen arany lagosan kulonbozo nagysagu 
savós, genyes tartalmu, bubor-alaku h~lyagok ~ejlődtek, melyek rész~nt b~h:-g~dtek:. · ~é~~int 
fekélyesedésbe átmentek. Lassanként bizonyos izomcsoport?k s?rvadasa f~Jlodott,,ku~onosen 
az arcon és végtagokon, legkifejezettebben azonban mmdket kezen, hol kovetkezeskepen az 
ujjak zsugora is beállott. , . „ .. . , . „ .. 

Végre itt az érzéktelenség szakaban, de csakis ebben, a koruhrt es elterJedt uszko-
södések, a kéz-„és lábujjak ~lhalása ~s elv.álása l,ép ~el. ~aj~tsá~os, ,h~gy, nagyon ~ya~a~ 
csak a közbeeso percek, maJd az elso, maJd a masodlk, nt~~~. az egesz. kez- vaf5Y. labUJJ e~ 
majd sohasem az egész végtag válik el. A ~iegmar_adt koromperc V1Sszah?zod1k „ a~ elso 
perc csonkjára, és összeforr azzal egy buzoga~y~lakb~n m~gda~adt csonkka. Ez ro;iden a 
Lepra lefolyása Palestinában. Vissza a~~rok, tern~ a koroda1_lag, er?ekes esetemhez, .. es meg
említeni annak további lefolyását. A konsmere nezve semnn ketseg sem forgott fon, hogy 
itt eo-y kifejezett poklosság és pedig érzéktelenitő poklosság (Lepra anaesthetica) ese~ével 
volt dolgunk, melyhez gumós lepra szö~őd?tt. A jel,ená~lap?t~an .. l~~rt ,tüne~ek azt, kinek 
nem volt alkalma poklos betegek nagysza~a~ a ~o~~ele es ku~onbozo val~o~~sokat, melye
ket ezen betegség lefolyásában és megj elenesi modJ~ba~ nyuJt, hos~zas i;loig figy~lemn:el 
kísérni, csakis az első percben tévutra vezethetnek, es azt gyamttatnak,' ~ogy itt bu~a
kóri, bőrfarkas vagy görvélykór folyamatá~al van„ dolga, mely he;en~. h~lado iz~ms~.rva~as~ 
sal van szövődve. Nem tekintve a sok:;zor erthetoleg helytel~n es tokelet!e~ korelozme~yi 
adatokat uem tekintve a nevezett betegség otthonos (endemicus) uralkodasat azon orsz.ag
ban a h~l a beteg lakott nem tekintve azon egyedül és csakis e betegségnél előforduló SaJát
ság~s jelenségek összegét, melyek egy a leprával m~r bi~almas lábon álló orvost az „első 
pillanatra ann.ak minőségével megismert~tnek! a g, o r cs ,o. a l:gcsalh,atat~anabb eszkoz a 
kezünkben, hogy a leprát mint ilyent fehsmerJűk, es a kor1smet megallap1tsuk. De hogy a 
kórismére nézve legkevesebb kétségem sem I. ábra. 

legyen, minden bemutatott leprabetegnél, 
ha lehetséges, ugy jártam el, hogy egy gu
mót vagy a kórosan elfajult bőr és ideg egy 
részecskéjét górcsövi vizsgálat végett kivág
tam. A fennevezett betegnél is beleegyezé-
sével a jobb alkar nyujtó részéből egy gu- ~ ~~ e' ~ 
mót tartalmazó bőrdarabocskát kivágta~, ~ ~ 
melyet előbb gyönge krórnsav olda~ba1:1 es /,! Q _~ ~ ~ 
aztán higitott bor~angban me?ke~en1ite~- ~~ 
tem. A kivágott bordarab a gorcsoi vizsga- ~~ 
latnál következő. változ~sokat i~mt~tot~. Az éJB~ ' 0 <:::) D __.e;::=::-~ 
irhában ugy mmt a bor alatti kotszovet- () ' 1 " Gumós poklosság. (Függélyes átmetszet.) 
ben találtam, különösen az elpusztu t szor- . , . , . . 
tüszők környékében legkifejezettebben részint egyedül, de ~eg mkabb csoport~an kicsi 
kerekded magvas sejteket, nagyobb kerekded magvakat, ors~ alaku ele~eket, ?s ecetsav 
hozzáadása által szemcsésen zavarodó sejtközi anyagot. Ezen ~.eJt~.k alaktaml~g egesz a me~
lepetésig hasonlók a kötszövet lobos sarjadzásaihoz; de külonboznek ezektol csoportosula-
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suk módja által, és végre az által, hogy huzamosabb II. ábra. 

időig megmaradnak a szervezkedés és szétbomlás ha
tárvonalán. Ezen borzasztóan elrutitó betegség kórok- a __ 

tanának homályos pontjaira nézve ezen betegemnél is 
ép oly kevéssé megbizható dolgokat tapasztaltam, e_/ 

mint a többieknél. Hogy a lepra az összes szervezet-
nek egy mélyen beható táplálkozási zavara, az vilá- d--
gos, de a voltaképeni kór-okot még nagyon mély ho
mály födi. 

Annyi bizonyos, hogy a lepra nem ragályos, 
de számos megfigyeléseim nyomán meggyőződtem, a) Külhám. b) Malpighi-réteg. e) Leprasejtek 
hog a le ra Palestinában átörökölhető. Hogy a lepra sora. d) Leprasejtek az irhában. e) Beszürödés a 

Y p . . . - „ bőralatti sejtszövetbe. 
átörökölhető, beb1zony1tJa Jeruzsalemben azon ko-
rűlmény, hogy az számos családban közve~tlen leszá~mazás?an t~lá}tatik. ~ l~prának" külön
böző alakjait követhetjük itt egyes csaladok fel- es leszarmazo es oldalagaiban, sot egyes 
nemzedékek átugrását, p. o. nagyapáról unokára, sőt néha még csak a dédunokák lepetnek 
meg általa. Feltűnő itt azoi; körülmény, ~ogy Palest.inán~k ~p azor; vidékein, ?~l a ~epra 
honos, a váltóláz is nagy mervben endemice uralkodik. Mmtan dacara az eddigi buvarko
dásoknak, ezen betegség lényege még mindig homályos maradt, eredménytelen volt még 
eddig minden gyógykezelési beavatkozás is. 

A fennevezett betegemnek is belsőleg Chinint és Arsenicumot adtam, és fürösztet
tem - inkább tisztasági szempontból - előbb mindennap a Jób patakban, utóbb pedig a 
Tiberiai, ként tartalmazó meleg forrásokban. Eddig, a mint előre látható volt, fájdalom, 
minden eredmény nélkül. -

A betegek megszabadittatnak ugyan egy nagyon türhetlen tünettől, a gumók feké
lyes szétbomlása, nagy foku genyedések, vérzések, és álmat rabló fájdalmaktól, és .egyébtől 
néha a legegyszerűbb tüneti gyógykezelés által; de azok rövidebb vagy hosszabb idő után 
csak nagyobb mérvben tértek vissza. De sőt a betegek sajátságos módon, a gyakran bor
zasztón eltorzító és átható bűzt terjesztő fekélyeik begyógyulása után feltűnően gyengéb
beknek és általánosságban szenvedőbbeknek érezték magukat elannyira, hogy visszaóhaj
tották az előbbeni kórszakot és visszautasítottak minden további gyógykezelést. 

A kormány által ezen borzasztó betegség ellen al~g tétetik . valami ; vannak ?gyan 
Jeruzsalemben ugynevezett lepratelepek (Biut el l\fassakm), de a kik egyszer ~zen piszkos, 
félig bedült sötét lyukokat látták, azon meggyőző,désr~ juthattak, ,hogy azok mkább való.~ 
ságos fejlesztő helyei a különböző járványoknak, es meg egy kutyanak sem adhatnak kello 
ótalmat a syriai tél fagyasztó hidege vagy a nyár ~gető m~lege ellen. Ezen ly~kakban 
gyakran 30-nál több leprabeteg, mint~gy ba~fan~lako tengeti .ny?mor~1 életét,, m1g v_agy 
vérhas vagy Bright-kór vagy megfuladas (a legcso leprosus elfaJulasa kovetkezteben) kmos 
szenvedéseiknek véget vet. 

VIII. 

Poor tnr. észrevételei London tr. lepra-közleményére. *) 

L. tr. érdekes közleményt adott elő a 1 e p r a egy esete felöl. A 1 e p r a ~mberek 
emlékezete óta létezik és tájkor gyanánt uralkodik, nemcsak Palestinában, han~m Azsiának 
nyugoti partvidékein, az Archipelagus szigetein, s Európának szintén nyugoti tengerpart-

*) Az orvos-sebészi szakülés K á. tri.i tr. indítványára. elhatározta P o or tnr. észrevételeit az értekezések közé fölvenni. 

J 
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jain. Az ó- ·és ujszövetségi szentirás sokhelyütt említi a leprát és leprosusokat, a lepra szót 
a magyar fordítás bélpoklosság- vagy poklosságnak, a német "Aussatz "-nak nevezte el. 

Kérdés, vajjon a Mózes és Krisztus korabeli lepra azonos-e a mai leprával~ 
Midőn M ó z e s II. könyvében a lepra megismeréséről szól ("Homo, in cuius cute et 

carne ortus fuerit diversus color sive pustula aut quasi lucens quidpiam ... adducetur ad 
Aaron sacerdotem . .. qui cum viderit lepram in cute et pilos in album mutatos colorem, 
ipsamque speciem leprae humiliorem cute et carne reliqua, plaga leprae estet ad arbitrium 
eius separabitur." Levit. XIII. 2. 3.), ezen szavakból s a többi leírásból minden pikkelyes, 
genytüsz,ös és fekélyes bőrbetegséget éppen ugy lehet kiolvasni, mint a leprát magát. 

Es csakugyan, midőn a leviták az ugynevezett lepra-betegeket a pusztába küldték 
ki, e betegek közt voltak sömrösek, rühesek, bujafekélyesek, görvélyesek, bőrfarkasban, 
rákban stb. szenvedők, szintugy mint leprások, kitünik a) abból, mert a zsidók a bőrön 
jelenkező idült betegségeket elkülönözni nem tudván, mind leprának tartották, b) még in
kább abból, hogy a pusztába kiűzött betegek közül sokan meggyógyultak, kiknek a levita 
megengedte a visszatérést a zsidók közé ; holott tudjuk, miszerint a valódi leprából még 
senki sem gyógyult ki sem most, sem hajdari. 

L. tr. előadott esete rendkívüli, minthogy ebben a lepra szokatlanul az érzést e
l en s ég kórjelével tört ki, holott az érzéstelenség a poklosság későbbi (csaknem utósó) 
tünetei közé tartozik. Boeck, Danielsen, Hebra és Kaposi a leprának három 
alakját különböztetik meg : a fo 1 t o s (1. maculosa), göcsös (1. tuberosa) és érzést e 1 e n 
(1. anaesthetica) alakokat, melyeket, tekintve e kór lefolyását; a lepra külön szakai (stadia) 
gyanánt lehet tekinteni; és csakugyan a poklosságnak akár foltos, akár göcsös alakjában 
szenvedjen valaki, a kór növekedtével mindegyik utóbb az érzéstelen alakba megy át. Ha 
pedig a lepra kezdetben már az érzéstelen alakot ölti fel, ekkor is bubor (pemphigus), 1 epra
foltok, tulérzékenység szokták a bőr érzéstelenségét megelőzni. A foltos alak a legenyhébb, 
- a göcsös veszélyesb, - az érzéstelen a legveszélyesb szakát képezi a leprának, mivel a 
leprának csaknem minden esete bőr f o 1tokka1 kezdődik, s az ily foltos lepra kezdetben 
kedvező égalji stb. viszonyok mellett még meg is gyógyulhat; azonban ha a foltos lepra 
évek mulva göcsös s é vagy érzéstelenné válik, a bőrben kivált az arcon és izületeken 
sajátszerű, roszindulatu ujképlet lerakodása által képződött irhabeszürődések és göcsök 
idővel elsorvadnak, vagy evedve elfekélyednek, s elroncsolják nemcsak a lágyrészeket, ha
nem az izűleteket is, honnan a beteg ízenként hullatja el csontjait (1. mutilans); a nyák
hártyákon hasonló roncsoló göcsök esnek szét, mig a szerencsétlen beteg meghal. Az ér
z és te 1 e n lepra idült senyves ideglob következtében a szervi szöveteket, kivált az izmo
kat sorvasztja el, ebből száraz fene vagy üszkösödés folytán kell a betegnek elpusztulnia. 
E rettenetes kór,· roszindulatu ujképletére nézve Willan bőrfarkas áh o z, - roncsoló le
folyására nézve a rák s enyv h ez hasonlít. 

A mondottakból kitetszik, miszerint a 1. a na est heti c a és t u b e r o s a nem szö
vődmény, mint L. tr. felhozott esetében állitja, hanem ugyanazon alkati senyves kórnak 
két alakja, illetőleg stadiuma. A poklosság szövődménye volna, ha az bujakórral, elefánt
bőrrel, pikkelyeggel, sömörre!, rühhel stb. (mint szokott) társulna ugyanazon e~yénben. 

Érdekes tapasztalás L. tr. részéről az is, hogy "Palestinának azon vidékem, ,hol .a 
lepra honos, mindenütt a váltóláz is endemice uralkodik," s ez alapon kez~ett ?e~egen kí
sérletet t enni kinallal és mirenynyel. Óhajtanák, ha L. tr. ügytársui;ik mn:dve~.ig m~gfi~ 
gyelte volna érdekes kórrajzának tárgyát, s közlené azt a boncolati és gorcsoi tova~bi 
eredményekkel együtt; különben e részletes Jrözleményt is ~~s~önettel veszsz~, - s u:i-ii;t 
oly pusztító kórnak, mely (hála Isten) hazankban nem feJlodik, avatottan vazolt raJzat 
ajánlom évkönyvünkbe fölvétetni. 
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IX. 

A gége összenövéseinek kezeléséhez. 

JELENFFY ZOLTÁN tr. gégeorvostól. 

A gége összenövései pmiztitó kórfolyamatok:, esetleges, vagy öngyilkossági szándék 
által okozott vegyészeti, vagy erőművi sérülések folytán jőnek létre. A mélység szerint, 
melyi·e e folyamatok hatolnak, s a szerint, a mily számban vannak érdekelve a complicált 
alkotásu gége részei, az összenövések a legkülönfélébb alakzatokban mutatkoznak, a leg
egyszerűbb és ártalmatlan sarlószerü párkányoktól, a gégenyilás sokszoros megtörése és 
elzárásáig. 

Az összenövések leggyakoribbak ott, hol a szemközti részek legközelebb vannak 
egymáshoz, a gége legszűkebb helyén, a valódi hangszálagok között, még pedig folyton 
ugyanazon elvet követve, a mellső egyesülési szögben, honnan aztán különböző távolságig 
hatolnak hátfelé, legfőbb fokon a légzőcső egész njilását elfoglalva. Ha még a levegő egy
általán áthatolhat, a nyilás rendesen a kánporcok között van. 

Az összenövések leggyakoribb létrehozó okaihoz képest, legtöbbnyire hegszövettel 
van dolgunk, s tisztában vagyunk az előző baj lefolyásával. Néha akadunk azonban sajátsá· 
gos esetekre, hol a kórelőzmény semmi fölvilágositást nem nyujt; s az indító ok teljes ho
mályban marad. Ez esetekben hártyaszerű összeköttetéseket találunk a hangszálagok kö
zött, melyek az egyesülési szögtől kiindulva, a hangrésnek 1/a -át, sőt felét elfoglalják, a 
nélkül, hogy a gége többi részében heget fölfedezni képesek volnánk. Ez összenövések pedig 
azon helyeket foglalják el, melyek önálló fekélyedéseknek épen legkevésbé vannak alávet
ve; nem is mutatják a hegek rendes törekvését az összehuzódásra, de teljesen szabadságot 
engednek a hangszálagoknak mozdulataikban, sőt szélükön az áttetszőségig ki engedik 
magukat nyujtani általuk, s közeledésüknél közöttük többé-kevésbé vastag ráncokat képez
nek, melyek összesimulásukat megakadályozva, a hangképzést a be nem nőtt részben is 
meghiusitják, vagy csak ·nagy izomerötetés folytán engedik létrejőni. · 

Egy, alább közlendő esetre támaszkodva, hozzá kell még csatolnom, hogy összenö
vés a kötszövetnek önálló, idült gyuladásos állapot által táplált, egyenletes burjánozása 
folytán is létrejöhet, mely ha csupán egy hangszálagot érdekel is - mint esetemben - az 
azon oldali izomzat megsemmisülésére, s a gégenyilás hüvelyknyi magasságu betöltésére 
vezethet. 

A gége-összenövések kezelése egészben igen el van hanyagolva. ;Legtöbben megelég
szenek eredményszegény kisérletekkel, sőt még olyanokra is találunk, kik minden gyógy
törekvést meglehetős hiábavalónak tartva, nem is bírnak elég bátorsággal, hogy egy eré
lyes gyógykisérletet tegyenek, pedig itt egyedül is csak öntudatos erély képes eredményt 
vivni ki. A legerősebb étetőszereknek, késnek és villamtüznek össze kell néha hatniok, hogy 
tűrhető állapot jöhessen létre. A gégemetszés képezi az erély felső határát, de véleményem 
szerint nagyon is ritkán mennek e határig. A gégemetszést utolsó, csak -életmentés végett 
alkalmazandó eszköznek tekintik, a helyett, hogy a gyógyulás leghatalmasabb segédeszkö
zét látnák benne. 

Ha az élet veszélyben van, akkor az orvos nemcsak fel van jogositva a légutak 
megnyitására, de annak elhanyagolása által egyenesen bűnt követne el. De ha szem előtt 
tartjuk a másik főcélt, a hangot is, ha meggondoljuk, hogy a beszédnek megsemmisítése, 
vagy sulyos akadályozása, a beteget képtelenné teszi a legtöbb hivatás betöltésére, igy öt 
igen sok szellemi és anyagi előnytől fosztja meg, mihez még a gégének az erőtetett beszéd
kisérleteknél beálló, idők folytán igen terhessé váló fájdalmas fáradtsága, mellfájdalmak 
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stb. járnlnak - valóban csodálkoznunk k:n a ~át?rság~iány felett, mely ,akadályozza az 
orvosokat abban, hogy szabad vagy legalabb elegseges legzés r:iellett, csup~n ~ ~ang hely
reállithatása céljából laryngotomiát alkalmazzanak, hogy a g_egetükrészeti lnserle!eknek, 
alólról is lehessen szembe küldeni gyógytörekvéseket, melyek rnnen sokkal nyomatekosab
ban, nagyobb biztossággal s mégis kevesebb környülményesség és kellemetlenséggel vihe-
tők véghez. , , , , . , 

Egy másik, nem kevésbe fontos koralak~t, a gege_h~b~rcok~t tar?yalva, JSmetelve 
volt alkalmam kijelenteni, hogy ezek ellen a gege felhas~~asat telJ~sen JO~osul~t~annak, a. 
gégetükrészeti eljárást azonban mii;ide~. e~etben m~_gfelel~~e~, s telJesen ki1elég1~onek, tar
tom. (Igen örülök rajta, hogy legutobb1 idoben Schrotter-tol lS u?yaD:ezen v.~l~menyt latom 
nyilvánitva.), Senki sem vetheti tehát szememre? hogy enne~ el.?ny,mt kellonel ~eveseb?re 
becsülném. Es még sem vonakodom kijelentem, hogy a gegetu~·eszetet egye~ul; a ~ege 
összenövéseivel szemben, legtöbb esetben elégtelennek tartom. Mmden ~setre _n~k~n ~e~es . 
ön á 11 ó a n az eredménynek ugyanazon fokát elérni, mely a gégemetszes segitseg_ul hivasa. 
mellett elérhető lett volna. Magától értetődik, hogy itt csakis a középső gyűrü-pa1zsszálag
ban alkalmazott gégemetszésről beszélek, mert a paizsporc átvágatása előbb lenn~ képes 
gégeösszenövést létrehozni, mint már jelenlevőt megszüntetni. Oly nagy sebet_ nem is volna. 
szabad hosszabb kezelés céljából huzamosabban nyitva tartani. Kül?nben :s a :iev~zett 
szálagban létrehozható kisebb nyílás segítségével minde~t el lehet érm, a m1 ~gyatalaban 
elérhető. Légcsőmetszés más részről sokkal mélyebbre JUt, semhogy a hangszalagok ma-
gasságában biztosan engedne manipulálni. . .. .. , 

A gégetükrészet leggyakrabban nem tár fö~ előtt~nk töb~et, ,mmt. az oss~enoves 
felső határát - a hangszálagok környékét. Ennek allapotat megv1z~gal~atJuk, arro! azon
ban igen gyakran képzetet sem szerezhetünk magunknak, hogy mily allapotok letez,nek 
ezen alul, hogy terjed-e, s ha igen, mily távolságra és vastag;ságba~ a f?,lyam,at lef~le. ,s 
ezen kiterjedés néha nagy, képeztetve egyszer némileg önállobb reszektol, maskor ismet 
összefüggő tömör tömegtől. .. . , . , 

A hangrés környéke, mindenesetre azon hely, mel~ :figyelmunket legn~kabb 1genybe 
veszi, reánk nézve legnagyobb fontossággal bir. A hangszalagokna~ v~gy, a~ oket hel!et~e~ 
sítő tájnak állapotától függ a hang jövője, s minden gyógybefolyasnal, allJon az eron;uvi 
szétválasztás, vagy vegyi pusztitásból, tekintettel kell ar;a lenn~n~, ~o~~, ezen befolyasok 
hatása túl ne lépje azon határokat, melyek a hang veszelyeztete~et kizarJ~k. . . 

Ez 'csak a gégetükör folytonos ellenőrzése mellett leheto, ez tehat .~em~1 esetn:l 
sem nélkülözhető. Könnyebbszerü összenövéseknél semmit sem szükséges tole fug~etlen?l 
tenni. Egyes párkányok, vékony hártyák könnyilEéggel átvághatók, vagy elp~sz~1thatok 
gégetükrészeti uton. A nehézség nem a meglevőnek eltávolításában, h~n~m a ~mJulas me~
akadályozásában áll. Miről később. Ha azonban az összenövés cs;-k nemil~g töme~es, ~ ~~
getükrészet mint munkás gyöngévé lesz. Erőteljes, hosszabb hatasu nyeseseket gege~ukre
szeti uton tenni nem lehet. Kis, elővigyázatos vágások nyomot sem ~zokt~k ,hagy~i ezen 
megvastagodott, legtöbbnyire meg is keményedett szf)vet"ekben. ~ mit s,zetvalasztank, az 
összetapad ismét, mire ujra szétválasztáshoz jutunk. Ete_tosz_erek ~o szolgalatoka~ tehetnek 
ugyan, de hatásukat nem lehet a függélyes irányra szontam, s m~ntho~y a ve?JI folyamat 
oldalkiterjedése egyáltalán nem határozható meg akaratunk szermt, ~ igy ez a~tal a hang 
helyreállitása könnyen veszélyeztethetnék - kénytelenek va~yunk ,kis m_ennyis~geket a,1-
kalmazni, s ezek belátható1ag nem képesek bennünket az ~h~Jtott ~elh~z. JUtta~m.: De ~m,e~ 
ha egyik-másik műtő joggal remélhetné is, hogy roppant idovesztés, tu~elem es ugye"~eg 
gel eredményt érjen el, alig lesz valamely beteg elegend~ tű~·elen;mel el~atva, hogy ,a mmd
annyiszor kellemetlen gégébeni műtő eljárások végtelen 1smetlésenek ala;esse magat. 

Egy e d ü 1 a gégetükrészet utján tehát ezen állapotok ellen valoban keveset vagy 
19 
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semmit sem lehet tenni. Szerencsére sokkal egyene··ehb é"' hatalma l b tt 1 b' 
t ' b A ' t , · · , , ~ a J u a 1runk a gé geme szes en. gegeme .ze i nyila , mar ha mű zerek által tartatik i n it , . -

kább, h_a n;ár a g_égecsap (canule) alakját fölvette, aránylag kényelmes ufat v~,, s meg m
megtekmtesre, mmt gyogyműveletekre. Ha a fejet e ak kevé , . h, t. b .. epez ugy a 
r~sne~ több mint ?~Usó fele közvetlenül megfigyelhető . Ép ugy ·e~ő~tün~ ~~naJ:J~k, a„han~: 
resze is. A hangszaJagoknak kevé vonalnyi távolban fekvő 11 • "lé . g?so fel 0 

mint a légcső többi része, tükörrel könny~n megtekinthető 111~ 0

1 e_gye ~ d 1 pontJa, vala
je;- tájékozás, mi a tükörrel lehetlen volt. · Jgy conn u olog lesz a tel-

Sokkal nagyobbak azonban a kezelé előnyei. műtevé tere vált , 
s az~rt_ ~ űkö_désünk nincs egyetlen pillanatra zoritva. mint a , , , oza~lan -n~gysag~, 
.·zermti es_ k1sz~mitható erőben és kiterjedé ben, erőtere ebb gef~ne~ . Ete~o ,zeie~\. tetszes 
nagyobb b1ztossaggal alkalmazhatók. mindez a hete reJ nézve aok~ta u vago muszerek s 
le?séggel, az orvo ra nézve keve~ebb teherrel. z elJ' á;á tehát. b' t al kl ebve; ebb kellerne~
kenyelmesebb. · iz o a J e gyorsabb es 

Minthogy azonban a kezelés még ily módon i ho zabb 'd" · . 
különféle szerei igen gyakran jőnek alkalmazá b i ,

1 
1 0~ igényel, a pusztitás 

részekre nézve is izgult állapot idéztetik elő ~ f~ az ,~ze e a tal k?zvetlenűl nem érintett 
j elentkezik. Ez ellen sincs más zerünk mint az e ~a n~ l~ ~1eg~e~eto élénk burjánozá ban 
sem csalhatlanok. · ' P aJ e en iranyzottak fájdalom! ezek 

Az egész gyógykezelé · leggyöngébb nt· „ • „ , · • , 

egyesülési pontján. Még vékony hártvák . t ~~b J3: ~z 0 ze~o~e kmJ_ula a a hangszálagok 
A létrehozott szétvála ztá megsemm"isit~~·ko .tY.11 ~ k~eghm"it~nak 1tt minden kísérletet. 
közelebb szemközti granulatiók ö. zeol d ,1 ' ~l~z~n ozv.etle;1 o .· zetapadá , részint a leg
közelébe s igy ismét összenövés veszél ~~ a a ~ a ' m~ly 1 ~et u~ ré. zleteket von egymás 
het. Legtöbbnyire mégis marad valami Jn e~:e1 é igy az o. szen~_vés 1. mét leg zebben létrejö
az által bizonyára nem J·avultal„ A vi·s Y , lg hat :éélen, a zogletben azonban a viszonyok 

. . '"· szaese e e os ge an 'l · l· ' bb . az izmok is el lévén szokva a han ré tel' e z . n~ ,1~ '~ meg\'an, mrntbogy 
ket kezdetben kölcsönös közel égb~ h J. 'k ~·éhem meg:iyita a,t~l, az ~l vála ztott része
nyokon alapszik, leginkább erőműv:1 :gyJ~ · mthogy n;imdez eroműv1 és helyzetviszo
metszéssel összeköttetésben lévő el ~, ~ otn ennd el meg~kadalyozható i.. Következő a gége-

E , „ .. _ Jaras gon o tam k1 e célra: 
gy negyszogu, korülbelöl 4'" (a é t , . . , 

s a fenforgó körülményeknek megfel 1„ g ,fem,e .~zes~. nyi;as ;·endes átmérője) magasságu 
induló száron ül, mely egy-két von le 

0
. ~~.e e~~egu ezust ~aszlocska mell ő alsó szögétől ki

zonyos hosszuságra dom bor-lapos a~:{~ uggo f~fe. ut utan ~erék zögben előrehajlitva. bi
feküdjék, másrészt a fölső sebszélet 

0 
, ~esz 0 

' ~ogy egyreszt a gégecsapon biztosabban 
nettel ellátott részben végződik me~e ser se~ ll yegre nehány vonalnyi hosszu csavarme
rsap bedugatása ne akadályozt~ssél·{~f ;e; e e 0 anyacsavarral átfurt lapos (hogy a gége
felelő bevágásokkal látandók el a s'za'. eb ~n csdo~t, darab csavarható. A gégecsap lapjai meg-

M' , „ , ' " 1 eioga asara. "' 
- mtan az osszenöves szétválasztatott , l' . 

szár hajlása (mely szükséges hogy , 1, f 'la. zas: ocska kivett e. ap mellett bevitetik. A „ 1"1' . ) ' a zasz o e so szele a ha , . . , . d 
18 u erJen e közben megakad az alsó b 'lb n~res mveauJan mm en esetben 
külső.végének fölfelé s a zászlónak re:ek'~z\ken,„ ~z,en ak.~daly azonban legyőzetik a szár 
fölnyomjuk a felső sebszélhez s aztán m ~]~el, e~o at- s fol~elé emelése által. Ha a szárat 
s a me11 ső szögbe henvomul. Most a e . e eé uzz~k, . a zaszlócska a hangszálagok közé 
rel tartott szár a lapolr bevá.D"ásába b~~~p~l~~·~ bevitetik, az e közben kézzel vagy műszer
ez által nemcsak lielyzetébenc van bizt~~-~::>Z e~ ' s a csontlap ~:eá csavartatik. A zászlócska 
varása által élével a mellső szo"gletre t ~ti v~, e ~ c~ontlap erosebb vagy gyöngébb lecsa-
b. t b · e szes Rzermti nyom ' t k lh , iz osa ban ugyanazon magassá ban t -th t, 1 as g.ya oro at. Hogy az annal 
száron átfektetett fonalat ez utógbi fel~~ k al~' e~:ren, a csap mmdkét fülén átvezetett, s a 

· e e 0 eiovel huzhatun~ meg s köthetünk össze. 
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A műszer könnyen kivehető lenne naponkénti takarítás végett. Alkalmazása addig 
lenne szükséges, mig a szétválasztás által okozott sebszélek behegedtek, és a visszaesés ve
szélye el van háritva. 

Alkalmazható lenne a műszer, vékony összenövéseknél rögtön; ha az elzárás töme
ges, annak vékony összenövésre visszavezettetése s reá következő szétválasztása után. 

A kezelés alatt a csap bedugva tartandó lenne, hogy a gégeizmok tevékenységre 
kényszerítve lévén, a sebszélek érintkezése ellen ez is biztositékul szolgáljon. 

Ha a behegedés után az összekötő tömegből még maradványok lennének hátra, 
ezek most gégetükrészeti uton kezeltethetnek, a gégemetszé:-i sebe tehát rövid tartam után 
ismét bezárathatik. 

Minthogy a műszer csak a mellső, aránylag kevéssé érzékeny gégerészeket érinti, 
könnyen is türetik. 

A mindezekből kifolyó tanulságot követkE:'zőkben lehet formulázni: 
1) Ha gégemetszési nyilás már megvan, ne vesztegessük a betegre nézve oly nehéz 

időt eredményszegény vagy épen eredménytelen gégetükrészeti gyógykisérletekre, hanem 
támadjuk meg az összenövést közvetlenül és erőtelj esen a 1ulró1, a gégetükrészetet csak 
ellenőrzésül vagy segélyül használva föl. 

2) Ha a légzés a gégén át még lehetséges, azonban meggyőződtünk róla, hogy az 
ö::;szenövés töm e g e s , v agy m é 1 y e b b r e te r j e d, inditványozzuk a gégemetszést, 
hogy a kezelést alulról vezethessük. 

3) Ha a légzés teljesen szabad is, s az összenövés különös vastagsággal nem is bir, 
de a beszédzavar oly nagy, hogy a betegnek te s ti és tár s ad al mi hátrányokat 
okoz, ne menjünk tovább az első gégetükrészeti kísérletnél, még ha némi sikert mutatna 
is az föl, sőt ha gyors segély követeltetnék, ne tegyük meg azt se, hanem csináljunk gégE:'
metszést, válaszszuk szét az összenövést, s akadályozzuk meg annak ismét létrejöttét a fent 
leirt műszer, vagy más hasonló módszer által. 
, Első pillanatra különösnek tetszhetik, hogy épen S ch r öt te r *) eseteit veszem 
igénybe az alólról való kezeléa előnyösségének bizonyítékául,; Én azonban azt hiszem, hogy 
Schrötter csalódik eljárásának tulajdonképi jelentőségében. 0 a hugycsőszorok ellen alkal
mazni szokott tágítást átvitte a gégére, s felülről mindig vastagabb, szellemdusan alkotott 
bougiekat vezet be a még fenmaradt nyilásba. Minthogy ezen nyilás fentebb érintett okok
ból mindig a gége hátsó falánál van, melynek érintése, mint tudjuk, köhögést okoz, az el
járás már nagyon gyakorlott betegekre nézve is igen kellemetlen, (mint alkalmam volt 
azt látni Sch. egyik már hosszu időn át kezelt betegén, ki a magyar orvosok és természet
vizsgálók XVII. nagygyűlésén Győrött bemutattatott). A bougiek Sch. minden esetében 
nem sokára akadályokra találtak. Heggyűrük és granuláló tömegek nyomatnak le a gége
metszési nyilás elé, s csak ezeknek étető és vágószerekkel eszközölt elpusztítása után hatol 
a bougie keresztül. A történet minden esetben sokszor kiujul, valóban addig, mi g i 1 y 
m ó d q n a z e g é s z ö s s z e k ö t ő t ö m e g 1 e s z o r i t t a tv á n a 1 ó 1 r ó 1 e 1 p u s z ti t t a- . 
tik. En ezért azt hiszem, hogy ő ugyanazon eredményt, a betegre _nézve sokkal kevésbé 
kellemetlen, szelídebb, gyorsabb s önmagára nézve kényelmesebb uton elérhette volna, ha 
az összenövést alólról előre nyomulva szüntette volna meg. Dilatatoriuma kitünö műszer
nek látszik, alkalmaztatásának leghelyesebb időpontjául azonban azt tartom, midőn már 
nem létezik többé összenövés, s a falak mégis igen ~özel maradnak egymáshoz. 

Schrötternek egy esete sincs még befejezve. Ep oly kevéssé a mindjárt közlendő. De 
ezt is nyilvánosságra hozom azért, mert azt hiszem, hogy egész eseteknek még hiányzó 

*) S eh r öt te r. Laryngologische Mittheilungen. Wien 1875. 
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tapasztalatai annál hamarabb fognak eléretni, minél nagyobb körökben lesznek ismertek 
.az eddigi tapaszta1atok a részletekben. 

Esetem következő: 
Adler József 23 éves izr. Hatvanból. Katonai szolgálatban 1874. _jan. elején elre

kedt. A rekedtség folyton sulyosbodott, ugy hogy april elején többé parancsnokolni képes 
nem volt. April 14-töl kezdve már fuldoklási rohamok lepték meg, mihelyt nyák jutott a 
hangszálagok közé. 1 7-én kórházba ment, hol meleg borogatások, belehellések és piócák 
eredménytelen alkalmazása után 19 -én a gégemetszés véghez vitetett. 2 hónapig volt ágy
ban fekvő beteg, másik 3 hónapig várakoztak még a gyógyulásra, csak akkor bocsájtatott 
el mint teljesen szolgálatképtelen. Darab ideig szüleinél pihent, honnan egy specialista
kartárs gyógykezelésébe került, ki egy, a tükörképben mutatkozó habarcot a födolognak 
tartván, nehány hónapot töltött el begyakorlások s kísérletekkel annak műtevésére, a csa
-pot azonban ki sem vétette, hogy az összenövést megvizsgálhassa. Végre a sebészeti klini
kára ment, honnan dr. Licsek barátom ált.al 1875. februárban hozzám utasíttatott. 

A beteg a csapon keresztül lélegzik, s csak a száj és garatürben foglalt lég explo-
iói val beszél, ha azonban a csapot befogatjuk, gyönge nyöszörgő hangképzés még lehető. 

A gége kívülről vastag, kikerekült, mindenütt porckeménységü, ugy hogy gyűrű- és paizs
porc egymástól el nem határolható. A tükörleletben legföltűnőbb egy habarc, mely a jobb
oldali Morgagni gyomrocsból mereven a baloldalra átnyulik, lapos kereken végződő testé
vel a hangrés középső 2/4-ét eltakarva. A kánporcok egymáshoz szorulvák, a jobb mozdu
latlan, a balon csekély mozgás észlelhető, egyébként alakjuk, valamint a hamis hangszála
goké rendes. A hangrés hátsó végével hangképzési törekvéseknél léghólyagok szorulnak 
fel. A mellső szög többnyire csak a habarc árnyékában látható, s jobb oldalon a habarc 
alatt rejlő lebenyszerü képlet mellső szélét mutatja. Tulajdonképi hangszálag-szövetnek 
nyoma sincs, s a hangszálagok szélei egy-egy domboru ívet képezve folynak egymásba, 
ugyanazon vörös szinezetet mutatják, mint a hangszálagtest, s tágult véredényekkel tar
kázvák. 

Ha a csapot kivétetjük, vörös csövet látunk, tökéletes lenyomatát a csapnak. Ha 
zemeinkkel kisérjük lefelé, sötét lyukban látjuk végződni az elzáró tömeg határánál. Ez 

maga oly kemény, hogy a bistomi alig képes behatolni. A gége c s _ő be van t ö 1 tv e 
k ö r ü 1 b e 1 ü 1 3 

/ 4 '" m a g a s s á g b a n. 
Ily körülmények között a gégetükrészettől nem sokat remélhettem. Minthogy a 

habarcot teljesen mellékes dolognak tartám, csak egyes kísérleteket tettem a fökezelés 
folytán, hogy azt födött késsel levágjam. Hersegett a kés alatt, de a nyesések legkisebb 
-eredményt sem mutattak. (Egy ily 'kísérlet alkalmával a beteg oly hirtelen és erőszakos 
köhögést kapott, hogy hiányzott a physikai idő a kés fedésére, s visszakapva fejét a gége
fedő nyákhártyáját önmagának átvágta. A seb nehány nap alatt minden kellemetlenség s 
:fáj dalom nélkül begyógyult, a hely azonban most is látható.) Végre a guillotine-hoz nyul
tam, s saját módszerem szerint járva el, (melyet eddig gyomrocshabarcok. ellen tehetlen
nek véltem) a habarc - rendkívüli keménysége következtében nagy erőfeszítéssel - le 
volt vágva egy vonalban a hamis hangszálag szélével, azaz a mennyi épen egyáltalán 
levágható volt. Most szabadon feküdt az egész hangrés, de mindenütt a fentebbi leletet 
mu.tatta. A mellső egyesü1ési szög lebenye egy másik valóban lebenyszerü hab arcnak bizonyult. 

Bizonyos időn keresztül megkisérlettem a mozdulatlan kánporc hátsó gyűrü-kániz
mának vil,lamozását is, de minthogy nem voltam képes életjelt kicsalni belőle, felhagytam 
vele, s egesz erélyemet az alsó kezelésre összepontositám. Ezt illetőleg elveszett egy pár 
hét alkalmas étetöszer keresésében, melynek erőteljesen, de nem tuiságos hevesen kellett 
hatnia. Megkisérlém egymás után a pokolkövet, chromsavat, igen erős oldatát a bromnak, 
de mindezen szerek kevés hasznot hajtottak, s azért végre bécsi pastát készíttettem rudacs-
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kákban. Ezt kezdtem aztán el március elején nyomatékosan használni. A kezelés hosszabb
ra nyult a miatt, hogy mindig meg kellett várnom a képződött pörk lehullását, mielőtt 
ismét étethettem volna, mi dacára elősegítő rendszabályok alkalmazásának, mindannyiszor 
nehány napig tartott. A tömeg azonban mindinkább fogyott, s végre függőleges osztó ba
rázdát mutatott, melynek érintése köhögést idézett elő - elértem a nyitva maradi hasa
dékot. Még nehány étetés a gyürüporc lapjáig juttatott. Már most mindenfelé szabad űr 
volt előttem, az elzáró tömeg egyszerű, bár még meglehetős vastag összenövésre volt visz
szavezetve. Azon szándékkal voltam, hogy ezen összenövést még inkább megvékonyitva, 
majd széthasitsam, s az ismét összenövést a fent leirt e célra szerkesztett műszerrel meg
akadályozzam. Annak alkalmazásától azonban igen különös módon estem el. 

Junius elején, erőtelj es étetés után, a beteg másnap erős, bár természetesen rekedt 
hanggal ~ szabad légzéssel tért vissza - a hangrés egész hosszában megnyilt, s a mellső 
€gyesülés1 szögben az említett lebenyszerü habarc csüggött le az alsó nyílás elé. Dgy gon
dolkozván, hogy ezen habarc nekem ugyanazon szolgálatot teheti, melyet műszeremtől 
vártam, minthogy a hangszálagokat egymástól eltartva a szélek érintkezését ép ugy meg
akadályozza, még mélyebben belehuztam azt a mellső szögbe, s vártam az eredményt. Ez 
az volt, a mit reméltem, a. sebszélek begyógyultak, s a hangrés nyitva maradt. 

A beteg ezen idő óta közbeszurt pár percig tartó szünetek mellett egész napon át 
bedugott csappal lélegzhet. Ha az elzáró tömeg ismét nem nő, mire fájdalom! többször 
hajlamot mutatott, akkor meggyógyulása biztos. Hangja mindenesetre rekedt marad, mint
hogy az inszerü hangszálag"szövetet neki többé visszaadni nem lehet. De ha a visszaesés a 
töm_eg ujranövése következtében létrejőne is, az eset mégis teljérvényüen Lizonyitja, hogy: 

1) A gége összenövései legelőnyösebben alólról kezelendők. 
2) Hogy a hangszálagok ujra összenövésének erőmil vi megakadályozása nemcsak 

lehető, de legcélszerűbb s gyorsan célhoz vezető. 
Nevezetes különben ez eset magában véve kórtani tekintetben is. 2 3 éves teljesen 

egészséges egyénben, kinél sem jelen állapot, sem előzmények általános szervi kórnak n3 o
mát sem mutatják, a hangszálagoknak gyuladása jő létre, mely elhanyagoltatás következ
tében átterjedve a hangszálagtestre - az izomzatnak valószinü elölése után - a kötszö
vetet oly élénk burjánzásra geijeszti, hogy a gégecső majdnem hüvelyknyi magasságban 
teljesen betöltetik. Nevezetes az is, hogy bár mindkét hangszálag ugyanazon kinézést mu
tatja, a burjánozási hajlam csak a jobb oldalról mutatkozik. A látszat azt sejteti, hogy a 
bal hangszálag csak az alapbajban vett részt, s az összeolvadás csakis a jobbról áttörekvő 
tömeg nyomása következtében jött létre. . 

Midőn a "Magyar orvosok és természetvizsgálók XVIII. nagygyűléséről," hol ez ese
tet és consequentiáit tárgyaló felolvasást tartani szerencsém volt, visszatérve, a beteget 
viszontláttam, azt jelenté, hogy a közbeeső idő alatt éjjel nappal, megszakítás nélkül bedu
gaszolt gégecsappal élt, a nélkül, hogy még a legerősebb testmozgásoknál is légzési nehéz
séget érzett volna. Ellenkezőleg, ha a csapot egészen eltávolítja, légzése sokkal könnyebb. 

A tükör valóban a visszanyert résben nemcsak a gégecsap egész felső nyílását mu
tatja, de még sokat amannak lefelé irányzott hajlásából s a nyilás széleiből. Más szóval: 
ha a beteg csap nélkül légzik, sokkal vastagabb légfolyam áll rendelkezésére, mint a csa
pon át eszközlött légzésnél. Ugyanazért ő már akkor sürgette, hogy szabadítsam meg ettől, 
s tekintettel arra, hogy a sajátképi elzáró tömeg többé semmi hajlamot nem mutatott az 
ujranövésre, kérése teljesítését már teljes biztossággal kilátásba is helyezhettem. A kivitel
nek azonban még akadályai voltak. 

Az egyszer kivágott gyomrocs-habarc nemsokára ismét nőtt, a mellett sokkal széle
sebb lett, ugy hogy most a gyomrocs egész hosszát elfoglalta. Szerencsére egyszersmind az 
ujképlet tömegében kedvező változás jött létre, minthogy az sokkal puhább, s igy a késre 
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alkalmasabb lőn. Körülbelől 16, 3 ülésre elosztott, s ki vétel nélkül szorosan a hamis hang
szálag széle mellett vezetett vágással sikerült azt telje en egészben eltávolítani. 

Hogy a betegség természetével teljesen tisztában legyek, fölkértem Than h 0 ff e r 
tanár urat a kivágott szövetdarab górcsövi megvizsgálá ára. Ő oly szíves volt velem követ
kező felvilágosítást közleni : 

, , "A küldött ~épletet megvizsgálva, azt találtam, hogy az megvastagodott, s lobos 
nyakhartya darabnal nem egyéb. A rendes felhám alatt a nyáktüszők (endesek. A t u 1 te n
g és a kötsz öv etet ért e, mely nyirkhézagaiban genytestecseket tartalmaz." 

A vizsgálat tehát a körülményekből vont következtetésemet igazolta. Mint emlitém 
a habarc végleges levágása 3 napig tartott. A genytestecsek jelenléte tehát természetea. „ 

Másrészről még a nyílás alakjával nem voltam egészen megelégedve. Az t. i. kissé
tojásdad volt, minthogy a háromszögű légzési rés hát ó szögeit még maradványai az elzáró
tö~~gnek foglalták ~l. Miutá~ :zen szö~eket villamkéssel erőteljesen égettem volna, elbo
csatam ~ b~teget b1zo~yos idore, lelkere kötve, hogy nyugodjék. Visszatérve elbeszélte„ 
hogy eros hidegben egesz napokat vadászott, a nélkül, hogy legkisebb hátrányt ére
zett volna. 

A nyílás most ugyanoly nagyságu és alaku, mint a gége féloldali hüdésénél. Tekin
tet~e~ ~ kedyezőtlen id?szakra, még sem volt bátorságom a csapnak azonnali végleges eltá
vohtasara. 0 azonban irásban adta tudtomra, hogy azt saját felelősségére ad acta tette s. 
igen jól érzi magát mellette. ' 

Most három hónapja, hogy a csapot eltávolitotta. Lélegzete az óta még szabadabb 
lett, dacára annak: hogy gazdatiszti kötelességeket végez. A mesterséges nyílás még nem 
nőtt be. Valószínűleg műtétet fog igényelni. 

x. 

Műtétek a dobhártyán és a -dobiirben. 
LICHTENBERG KORNÉL tr. fülorvosto1. 

. „ J;Ieveny és idült fülbajoknál műtétek a dobhártyán és a dobürben uj és fontos 
J,elen~oseget nyertek„ a~ _u~o}só évtizedbe~, s joggal elvárható és a remény az illető körökben. 
alta!anos, hogy a muteti irany fülbetegsegeknél nagy jövővel bir. E felfogás igazolja vállal
kozasomat,„ mel!be~ olY: ?átor leszek e ~~rgy b.ehatóbb megbeszélésébe bocsátkozni. 

. A ful_gyog1aszati ~ro?alom olvaSOJa maJdnem meghökken azon anyaghalmaz előtt~ 
mely a 18-d1k sza,za~, ~leJe ota,feltornyosu~t. Chiselden kísérleteivel kutyákon kezdődik 
e mozgalom, s vegzod1k legalabb mostamg Weber műtétével a dobhártyafeszitő izmon. 
Azonban a .s~erzők, seregétől oly módon gyűjtöttem e tárgy kifejlődésének történetét, hogy 
a n.)_'u~odt itelet kepes lesz a különféle műtétek valódi értékét megbírálni, mennyiben mai 
napig ismerve vannak. 

Johannes Riolanus, Párisból, 1650-ben tehát körülbelül 150 évvel Sfr 
~st!ey Cooper el?tt: ki általánosan a dobhártya átfdrása alapítójának tartatik, kérdést 
I~teze~t egy kortarsahoz, nem_v,~lna-~ lehetséges a süketek hallását megjavítani, ha a dob
h_~rtyat mesterséges~n elpusztitJ,ak. ?~ ezen pondolatra pedig azon tény vezette, hogy egy 
~uket emb~r m_eggyogyult, d~bhar~y~J~nak vele~len megrepedése után. Helyes lesz mindjárt 
itt megemlítem, hogy a leguJabb idok1g nem tetettek pontos és lelkiismeretes mérések a. 
hallási teh~tség megítélésére, _ s következőképen az olyan szólások, milyenek régibb köny
vekben talalhatók, mint "a hallás helyreáll", "a hallás tökéletes lesz" a süket meggyó
gyult" cum grano salis és csak a hallásnak kisebb vagy nagyobb javul~s:iul veendők. 

t 
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Száz évvel később Ch is e l de n a "St. Thomas Hospital" orvo..:a Londonban, ki 
mint a művészi szemteke feltalálója ismeretes, valóban véghezvitte a dobhártya átfurását 
kutyákon, s bÖnctanából eseteinek leírását idézem. A dobhártyáról beszélve, azt mondja: 

"Midőn egykor egy embert boncoltam, dobhártyájában .egy nagy lyukat találtam, s 
még sem volt süket életéhen; más alkalommal embert láttam, ki pipázván, a füstöt fülén 
-:át bocsátotta ki, melynek okvetlen a szájból az Eustach-csövön és a dobürön keresztül 
kellett mennie, s ezen férfi mégis tökéletesen hallott." "Ezen esetek által" , mondja továbbá 
Chiselden, "indittatva éreztem magamat egy kutya dobhártyáját átfurni, minek folytán 
hallása nem pusztult el, csak az erősebb hanghullámok mindig nagy rettegésbe ejtették." 
Később Chiselden megnyerte az engedélyt, az akkor oly valami iszonyunak tartott műtétet 
egy halálra itélt foglyon megkisérleni, s ha a rab nem hal bele a műtételbe, szabadságát 
visszanyeri. Azonban a tudomány és a szegény fogoly szerenc8étlenségére az utóbbi meg
betegedett, a műtét bizonytalan időre elhalasztatott, s talán különben sem jött volna az 
létre, mert, "ezen embertelenségen" jajveszékelt. a fekete sereg, a szabad buvárlat és hala
-Oás örök ellensége, s veto-ját dobva a tudomány elé, az engedély az idő szerint nem ada
tott meg többé 

De g r a ver s Péter tr., Edinburghból, ki magát a bonc- és élettan tanárának 
nevezte, s a 18-dik század második felében élt, szintén végezte a tárgyalt műtétet, legalább 
.irataiban ezt mutatja határozottan a következő forditott idézet: "Felbasitottam a jobb 
oldal dobhártyáját éles és hosszu, de keskeny gerelylyel, s rövid idő, nehány nap után 
tapasztaltam, hogy a metszés behegedt. Ismételten, de keresztalakban metszettem ugyan
azon dobhártyába, s a metszett dobhártyából kisebb részeket, valamint egyes részeket a 
hallcsontocskákból eltávolítottam." Ezen esetről jegyzi meg Schwarze csodálatos naivság
.gal, "hogy az eredményt nem tudták meg." 

E század elején és körülbelül ugyanazon jdőben, még pedjg egymástól függetlenül 
egy német, Himley Kár0ly tr. és egy angol, Sir A s tley Cooper az Eustach-cső 
bedugulásánál hozták indítványba a dobhártya átfurását. Himley tanítványainak l 7n-ben 
bebizonyitá emberi hullán és élő kutyákon, hogy e műtét könnyen és biztosan végrehajtható, 
de csak 1806-ban jutott annak süket egyénen alkalmazásához. Fényes eredményről is szól, 
melyben az Eustach-cső sajátlagos fekélyek által bedugult. . 

Miután Sir E ver a r d H o m e közzétette iratait a dobhártya működéséről, Sir 
Astley Cooper kitűnő gonddal és szorgalommal összeállított esetet közölt egy orvostan
.hallgatóról, ki elveszítette dobhártyáj át, de ennek dacára jól hallott. 

A tanuló busz éves volt, és 1 7 9 7 -ki t élben fordult Cooperhez. Tiz éves korában 
fülfolyásban szenvedett, és egy évvel később ugyanazon bajban jobb fülén. Hetekig bő volt 
.a genyfolyás, melyben hallcsontocskák és ezeknek részei valának észrevehetők. A beteg 
azután három hónapig tökéletesen süket volt, de később a hallási tehetség lassankint visz
szatért, s 18 éves kora óta az állapot azon fokig állott helyre, melyben azt a híres angol 
-orvos találta. A fül megvizsgálásának módjai e század elején igen kezdetlegesek, és mond
hatni esetlenek valának, nem ugy, mint most, hol a tükör majdnem kifogástalanul a leg
szabatosabb jelzésre képesít; ha benézünk a fülbe, a dobhártya és a dobür állapotáról, első 
esetben rögtön: a másodikban gyakran a fölcsap alkalmazása után tiszta fogalmunknak 
kell lenni, s nem szomlunk azon bonyolódott segédeszközöhre, s az egyéni ügyességtől 
függő fogásokra, mint ezt még egy Cooper is kényszerítve volt használni, hogy a szóban
forgó orvosnövendéknél megha.tározhassa, vajjon dobhártyája át van-e likadva vagy sem. 
Halljuk, miképen szerzett magának az orvos biztosságot. A beteg, mint Cooper irja, vízzel 
telt szájjal és léghatlanul elzárt orrlyukakkal összebuzta arcát, igypedig a beszorultlevegö 
fütyülő neszszel tódult ki a fülön, az még a homlokról lefüggő hajszálakat is mozgásba 
hozván; s hogy még lelkiismeretesebben járjon el, mondja továbbá Cooper: mindkét fül 
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elé égő gyertyát helyeztetett, s a láng ezen eljárás által hasonló módon hozatott mozgásba. 
A vizsgálat ily módon tartott mindvégig. Valóban semmi sem mutatja meggyőzőbben a hala
dást, mint az, ha összehasonlitjuk Cooper eljárását egy most élő fülorvos egyszerű segéd
eszközeivel, midőn a beteg hozzájárulása . nélkül, s rövid idő alatt a legszebb jelzések 
tehetők. A fiatal ember a rnndes társalgó hangot meglehetősen értette, s azon fülön, melyen 
dobhártyának nyoma sem volt, jobban hallott, mint a másikon, melyen csak kis nyilás volt 
található. Ámbár ezen tanulsáaos eset már 1800-ban jutott köztudomásra, ugy a közön
ségnél, mint az orvosoknál mé~is igen el volt terjedve a hit .. hogy a dobbártyahiány töké
letes süketséget hoz létre. Ezen tapasztalatok szintén hozzájárultak, hogy a dobhártya a 
hallás megjavítása végett átfurassék. Mindezek dacára az egyetlen javallat, melyet a nag7 
angol orvos elismert, csak az Eustach-cső eldugulásában állott, melyet a következő okokbol 
vélt keletkezőnek. . 

1-ször. Az Eustach-cső hurutja, mely által a megduzzadt nyákhártyák öss~etapa~
ván, a levegőt nem engedik behatolni a dobürbe. 2-szor. A garatban vörheny utan feke
lyek, melyek meggyógyulván, a kürtöt bedugják. 3-szor. Sajátságos fekélyek a torokban 
gyakran okoznak dugulást. 4-szer. Vérömleny a dobürben. . , . , 

Az utolsó javallatot kivéve, a többiek Cooper észleletemek tudomanyos Jellemet 
mutatják, melyek az ismeretek jelen magaslatán állanak. Négy esetet közöl: 

I-ső eset. Egy 36 éves nő, ki nyolc év előtt siketült meg a mandolák meg~agy?b
bodása által. A dobhártya átfuratott, s egy félóra multán hallotta a közönséges beszelgetest. 

II-clik eset. D. Anna, a kor nincs meghatározva, oly siket volt, hogy csak a fülébe 
kiabált hangokat hallotta. 5 hét előtt lett beteg, műtét 1:1-tán az órát több lábnyir~ hallotta. 

III-dik eset. J. R., 17 éves. Születése óta hallott roszul. Az Eustach-cso~~k nem 
volt garatnyilása. A dobhál'tya átfurása oly zavart idézett elő,, hogy majdnem .elaJult, de 
nebány perc mulva felüdülvén, két hó eltelte után hallasa Cooper · szermt helyre 
volt állítva. , 

IV-dik eset. Egy férfi küldetett Cooperhez, ki oly ütést kapott fejére, hog! agyr~
zódási tünetek valának észrevehetők, mindkét fülből vér folyt ki. Meggyógyult mmdentol, 
s csak a siketség maradt meg. A külhangvezetékben vér találtatott, mi eltávolittatván, 
javulás nem vétetett észre, s közelebbi vizsgálásnál a dobürben vérömleny fedez~e~ett f~l. 
Nehány nap mulva Cooper megtette az átfurást, s a fülzsirral vegyült vér eltávohtasa után 
lassankint visszatért a hallás. 

Iratainak végén Cooper minket biztosít, hogy a műtét kevéssé ~ájdalm~s .. és __ nem 
veszélyes. Miután olvasta azokat a világ, Europának minden részéből leg10-~ént ozonlott,ek 
hozzá a segélytkeresők . .M:űtett még 50 esetet, de az eredmény vagy se~m1, va~y ~sekely 
volt, vagy csak rövid ideig tartott. Azután még csak látni sem akart s1ketet tobbe, mert 
tapasztalta, hogy mint orvosnak hírneve sokat szenved fülészeti működése által. , 

Cooper műtéte Franciaországban nagy feltűnést idézett elő, s sokan, de a vart ered-
mény nélkül, kisérlették azt meg. , . 

Németországban ép oly nagy volt az érdeklődés, s többek ~özött Hu~old valod1 
szenvedélylyel műtett minden fület, melyhez csak hozzájuthatott. Allitá:a s~ermt l?O ,eset 
közül 70-nél legfényesebb eredményt ért el, de mások által be lett neki mmden ketsegen 
felül bizonyítva, hogy sikerei nemcsak tulzottak, hanem ~ég az igazs~ggal se:i;n. egyezte~
hetök meg. Csak 20 esetnél mutatkozott gyenge, és talan csak 3-nal a hallas1 te~etseg 
állandó javulása. Hunoldnak csodaműtétében mindezek dacára hitt mindenki, és divattá 
válván a dobhártya átfurása bárki, kinek nem volt a legfinomabb hallási tehetsége, azt 
átlyukasztatta. Még a szegén~ siketnémák is szerencsét kisérlettek, s egy valódi do.b~á.rtya
átfurási mania lepte meg az illetőket. A divat az orvosi tudományban nemcsak a m1 idonkre 
szorítkozik. 
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~imley Károly, göttingai tanár, hogy gátot vessen a nyegleség dagályának, com
mentárt ll't a mt'.ltéthez, és bebizonyította, hogy csak kivételes esetekben van értéke nem 
minden süket alkalmas hozzá, s ha megkülönböztetés nélkül folytatják a szak.férfiak 'e ku
r~1zslást, a fülgyógyászat ifju, gyenge lábon álló tekintélyét elveszti, minek megfelőleg a 
v1sszhatás természettörvényénél fogva tudományos sülyeclésnek megy eléje. Munkája nagy 
feltűnés~ okozott, és ezentul csak hivatott kezek foglalkoztak a műtéttel. 

· Ambár nem mondhatni,· hogy ezután a dobhártyametszés mindig megfelelő esetek
ben alkalmaztatott volna, de mégis a megfigyelt esetek inkább voltak alkalmasak tudomá
nyos következtetésekre, melyek majd feltétlen bámulattal, majd pedig megvető kicsinyléssel 
szóltak e műtétről; sőt olyanok is voltak, kik azt határozottan életveszélyesnek tartották. 
~gy .. pl. B_u teher ~r. D:ibli~böl ~ét esetben iparkodik e műtét rosz következményeit 
feltuntetm, m_elyelrnel az illeto egyenek, egy fiatal ember és egy ifju nő, annak áldozatául 
estek. De Wilde, ezen eljárás leghivatottabb védője, szigoru bonckés alá veszi Butcher 
felhozott ,es_eteit, s a közlő adatai fonalán haladva, bebizonyította, hogy ezek nem képez
hetnek vad1ratot a dobhártya átfurása ellen, ép ugy, mint nem azon bizonytalan halálese
tek, melyek állitólag a csap alkalmazása által okozottakul felhozatnak. 

A régibb szerzők tehát az Eustach-cső beclugulását tartották legelső javallatnak a 
i:;zóba_nforgó műt~t végrehajtására, de mióta a csap és szálacs tudományosan alkalmaztatik, 
ezen Javallat elesik. A dobhártya megvastagodása egy másik kiváló és igen gyakori alkal
mat nyujtott a régibb szerzőknek e műtét véghezvitelére; azonban ma már tudjuk, ha a 
megvastagodás a dobhártya külső rétegét illeti (mert tudvalevőleg 3 réteg van), az helybeli 
kezelés által eltávolítható; ha · pedig a rostos, vagy nyák.hártya van megtámadva, akkor 
rendesen a dobür összes nyákhártyái megvastagodvák, s a dobhártya átfurása semmit 
sem használ. 

Igy tehát a dobhártya mesterséges átfurására csak vér-, geny- vagy nyálkagyülem 
maradna az előbbi fülorvosok javallataiból hátra, mely a fülgyógyászat mai álláspontjával 
megegyezne. 

A roszul választott esetek és majmoló kisérletek ezen chaosából ezek szerint egyet
len egy valódi tényt lehet kivonni. Ezen tény következő: Hogy a dob h ár ty a 
átfur,ásá nak akkor van kiváló helye, ha ge ny, vér vagy n yá l távoli
t a n d o e 1 a d o b ü r b ő 1, s p e di g h a a z E u s t a c h - e s ő u t j á n, m e 1 y a z e gy e t-
1 e n ~ t j a i ~ y fo 1 y ad ék o ~ n a k; ki n e m s z ab adu 1 hat. Sir Astley Cooper sikerült 
esetei ezen t enyt akaratlanul felderitik. 

I tar cl, francia fülorvos szintén ilyen eset által illustrálta e tény valóságát, s mégis 
csodálatos, hogy hallei Schwartze Hermannig senki sem volt képes kiválasztani ezen egyet
len buzaszemet a polyvából. 

Schwartze ismét a tetszhalottat felélesztette, de kiválóan csak heveny megbetege
désnél alkalmazza, mi által vér-, geny- vagy nyákgyülemek könnyen elkerülhetők, s igy a 
a műtét ezen alakban nyert helyet a fülgyógyászatban. E tannak némely valóban kitűnő 
képviselői azonban azt hitték, hogy a dobhártya átfurása idült eseteknél is hasznos, s ha 
egy állandó lyukat lennének képesek létrehozni (mely mindeddig csak pium desiderium), a 
várt siker régi bajoknál sem maradhatna el. 

Szálacsok tétettek az ejtett nyílásba, s minekutána tapasztaltatott, hogy nagy 
visszahatást idéztek elő, egy 3'" hosszu, végén érdes aranycsövet helyeztek a mestersége 
átfurásba, azt vélvén, hog,y állandóan igy fog maradni. Ez évekkel azelőtt kísértetett meg, 
mielőtt Politzer kivájt gyűrűjét (Oese) alkalmazta. Politzer 186,8-ban egy, a dobhártyán 
már jelen volt heget átlyukasztván, kivájt gyürüt helyezett bele. Ambár ezen esetben némi 
jó szolgálatot tett neki, mégis bebizonyult, hogy csak igen kivételes esetekben alkalmaz
ható, a hol ismételt csapolás (paracentesis) ugyanazt idézte volna elő. Ez eljárás különféle 
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eshetőségeknek van kitéve. Láttam egy esetP.t, hol a mesterséges nyilás behegedt, és a 
gyürü mint idegen test a dobürben maradt. Egy amerikai orvos felhozza, hogy kisérleteinél 
a gyűrű a dobhártya helyett a dobürbe esett. 18 nap utána beteg sürgetésére bódítás alatt 
nagy veszélyek közepette eltávolíttatott onnét, a genyedés, mely keletkezett, megszűnt és 
a nyilás behegedt. Mig a dobhártya át volt lyukasztva, az órát 3 1/2"-ra hallotta, behegedé · 
után pedig az előbbi állapot helyreállt. Azoknak közlött tapasztalatai, kik e műtétet véghez
vitték, nem ajánlják azt mint sikeres eljárást, s gondolom, hogy mai napság már nagyon 
ritkán van róla szó. 

186 7-ben W re de n, Sz. Pétervárról, sokkal tovább ment, s azon szándékban, hogy 
állandó nyilást csináljon a dobhártyán, a kalapácsmarkolat egy részét eltávolította, szaba
tosan azon elméleti szempontból indulva ki, hogy a dobhártyát fövéredényétöl, mely a 
kalapácsmarkolat hosszában nyulik el, megfosztván, a behegedés meg lesz gátolva, s azt 
mondja, ha a dobhártya 2/s részét és a kalapácsmarkolatot eltávolitotta, a nyílás még 
soha sem gyógyult be egészen. Ezen műtét sem részesült kedvező fogadtatásban, mert 
nemcsak a beteg hallási tehetsége, hanem még igen gyakran, genyes dobűri lobok legko
molyabb nemét idézve elő, annak élete is veszélyeztetve van általa. Különben hasonló 
véletlen esetek hasonlósága szerint, joggal lehet kétkedni, vajjon a nyílás megmarad-e, 
mert csodálatos nagy a dobhártya ujképzödési tehetsége. Most már senkisem gyakorolja 
ezen műtételt, mert Wreden utánzói, sőt kitűnő szerzője is, elhagyták. 

De a fülgyógyászat előkelőbb képviselőit még mindig nem engedte nyugodni e 
feladat megoldása. 

V o 1to1 i ni, Breslauban, egy igen elmés eljárást közölt csak nehány hónap előtt, 
mely ha csakugyan olyannak bizonyul be, mint Voltolini hirdeti, kerülő uton az állandó 
dobhártyanyilás talánya meg lesz fejtve. Ö villamos égetővel furja át a dobhártyát a kala
pácsmarkolat mindkét oldalán, 1/2 vonalnyira a rövid nyujtvány alatt, és megfelelő célszerű 
műszerek által a két nyílásba egy vonalnyí átmérőjű arany gyürücskét erősít meg a mar
kolat körül , mely gyűrű természetesen nem egészen csukott, kifelé néző része át van 
lyukasztva, ezen lyuk pedig csappal összeköttetésben lévén, helyettesíti a dobhártya állandó 
nyílását. Voltolini e módon többeknek hallástehet ségét megjavította, s a fülzugást és egyéb 
belső fülbeli nyomásokat képes volt megszüntetni. Meg kell várni mit mondanak a kísér
letek; ~z én eseteimnél még nem járt le a vizsgálati idő, mely l~galább riehány hónapot 
vesz igenybe. 

G ~ u be r , bécsi egyetemi tanár műtétele, melyet dobhártya-kimetszésnek (myrin
godectonna) nevez, abban áll, hogy" kés és csipesz segítségével billentyűt alkot a dobhártyá
ban, melyet aztán kicsip. Nemcsak igen nehéz e műtét, mert oly korlátozott helyen két 
műszerrel kell dolgozni; hanem veszélyes is, mint ezt Gruber esetei bizonyítják, és még sem 
célhoz vezető. Voltolini figyelmeztet azon tényre, hogy Gruber módszere csak módosítása 
a, r~giek átfurásának, mihez hozzá tehető még, hogy az eddig fennemlített- műtétek mind 
reg1 eszmék és indítványok módosításai. · 

186 8-ban Weber, Berlinből, a dobhártyafeszitö izom átvágását és a rendellenes 
össz~növések e}választását ajánlja, melyek ezen izom körül szoktak keletkezni. Egyike a 
legfobb eredmenyeknek abban áll, hogy a tömkelegbeli nyomási tüneteket melyek az em-
lített izom visszahuzódásai folytán jönnek létre, megszünteti. ' 

.Weber 1872. január havában egy cikket közölt, melyben mélyen és alaposan bo
csátkozik e műtét tárgyalásába és kivitelének módozatába. A nagy bécsi bonctanár Hyrtl 
~talt először reá, de Weber első tette át a gyakorlati életbe. Midőn fentemlitett cikkét 
irta, ötven esetben végezte e műtételt. 

Két következtetés vezette öt ezen műtétre : 
1-ször. Azon bebizonyított tény, hogy a dobhártyafeszitö nemcsak a dobhártyát, a 
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hallcsontocskákkal együtt tartja a folytonos feszesség bizonyos állapotában, hanem a 
kengyel által a tömkeleget is, és hogy következőképen az emelkedett nyomás, vagy az 
izom merevsége (rigiditas) a hanghullámok célszerű vezetését meggátolja és nagyobbítja a 
fülbeli (intraauricularis) nyomást. 

2-szm. Ugy okoskodott: hogy a túlfeszitett izom dobűri hurutot vagy előidézhet, 
vagy föntarthat, különösen ha ugyanazon időben ,az Eustac;11-csö 1?-ár beteg; i?Y vérke~in~ 
gési akadályok jönnek létre a tömkelegben fülzugassal, nehez hallassa! stb. ; szoval azt h1sz1 
Weber, hogy a középfül és tömkeleg legkülönfélébbváltozásai gyakran a szóbanforgó iz?m 
kicsapongó működéséből keletkezhetnek. -

Weber a dobhártyafeszitöizom inának elválasztását "inmetszésnek" nevezi, és a 
műtét kivitelét négy részre osztja: , , , . 

1-ször. A dobhártyát 1-1 1/2 mm.-nyire a kalapacsmarkolat hosszaba~ bevagJa a 
rövid nyujtvány alatt. . " , . 

2-szor. A kampóalaku kést előre a dobürbe tolja ovatosan, m1g a muszer fogantyuJa 
előre és befelé, hogy az izom inát átfogja. . 

3-szor. E célt elérvén, a műtő gyenge huzónyomást gyakorol az inre, s a~ in;netesz 
fogantyúját egy harmad fordulattal tengelye körül mellsöleg forgatva, az m at van 
metszve. 

4-szer. A kés eltávolítása. 
Weber e műtét eredményét később közölte, és állításai következőkben foglalhatók 

-össze. Helyes javalatoknál kisebbíti vagy megszünteti a zúgást, szédülést; sok e;n?ert m,e~
ment a teljes süketségtől, s ha állandó sikert„ akarunk1 an;ütét után rendesen nehany ~etig 
Weber pharmacoconiatronja szerint megfelelo befe~skendesek alkaln;;a~tass:1'nak a dob~~b!3. 
Közölt eseteket, ·melyek nézetét. ez irányb~n hat~rozottan me?'eros,it~ttek. ~z~n ~1~.aras 
valóban szellemdús, és gyakran s1ker koronazza, meg serr:i hasonhthato ossze peldaul indec-
tomiával glaucománál, hol a műtéttel egyszersmind megszünik a kezelés. . . 

Gruber a dobhártyafeszitö elválasztását azon, Helmholtz által beb1zony1tott tény 
alapján védi, mely szerint ezen izom mozgósítja a hallc~ontocs~ák egés; ~orozatá~; ,ol~ 
tény, mely azon gondolatra indít bennünket, hogr ezen ~zom kics~ro~g~ osszehuzodasa1 
nagyobbitják a fülbeni n~.°mást, és beteges v~ltozasok~t„ kepesek :101dezm. Gruber figyel
meztet továbbá arra eloször, hogy a dobhartyafesz1to a kalapacsmarkolatnak nemcsak 
belső széléhez, hanem' külső felületéhez is tapad; hogy továbbá ezen i~om köz;etl.en össze: 
köttetésben áll, vagy egyesítve van a szájpadfeszitövel. E~en bonctam felfede~es b1zonyossa 
teszi azon vélekedést, hogy a lágy szájpad megbetegedései rendelle~es ?efoly~st gy~~.orol
nak a dobhártyafeszitöre, mely megrövidülvén, b.ef:lé ~úzza a dobhar~:Y,at, zugast, s~edulé,st, 
siketséget idéz elő, és aj avallatot a dobhártya, kivaltkepen anna.k redoJenek tanulmanyozasa 
által következőképen irja le: . , , , , , 

"Ha a dobhártya f e 1 t ü n ö e n 1efe1 e van h u z odva, e s a k a 1 apacs-
m a r k o lat alsó vége vele megy, mig a felső helyzetében megmarad, 
igy pedig a hátsó redő jobban f~jlödik, k,i é~ l.esz ,lát"ha tóvá, ha-
t ár o z o t t j a v a 11 a t t a 1 b i r un k a k é r d e s e s m ű ~ e, t ~ i v I ~ e 1 e r e. , ". 

Gruber megengedi ugyan, hogy a dobhártya behuzodasa mas okok a~tal .. :101dézett 
változásnak is tartható, mint épen a dobhártyafeszitö összehúzódá~~ .. által le~reJ?ttne~, ~e 
azok könnyen megkülönböztethetők és kizárhatók A dobhá1~yafeszito1~om erotelJe~ ~uko
dése által szélesebbnek mutatkozik, s a kalapácsmarkolat es a dobh~rtya ugy tunik fel, 
mintha rángatva lenne akként a mit műtői nyelven csavarásnak (tors10) neveznek. A kala
pács mellső szálaga, m~ly a tö~istöl (spina tympanica) eredvén, a~alapác~ nyakáho; tapad, 
szintén jobban tűnik fel a dobhártyafeszitö hevesebb működés~nel. A szoban .forgo abnor
malis állapotnak legfinomabb, és egyszersmind a legbiztosabb Jele Gruber szermt az, ha a 
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do~hárt.ya a l'e.ve~ő b;h~jtás~ u~án előb~i he,lyzetébe előbb vagy 
u t o b b v 1 s sz a te r. Bizonyara igen konnyu feladat reank nezve mindezt helyeselni és 
r e m é .1 h e t ő , . h .o g y a k é r d é s e s m ű t é t s z é p e r e d m é ny e k e t f 0 g 1 é t r e
h o z n; a fül,b aJ ok 1 eg gyilkoló b b neménél, a lobos, de nem g eny es be
tegs ege knel, melyekért egész eddig oly kevés tétetett. 

, G~uber ép ,ugy, mint Weber ajánlja, hogy az izom is a kalapácsmarkolat mellső 
oldalan val.a~ztassek el, _mert ha .e~ hátsó részén történnék, igen kellemetlen lehetőségnek 
v~~~k k1teve: m~nny1ben a feJ-ei: csont~~ ~ü~ely~ gyakran ,tökéletlPn lévén, annak meg
~ertese nem, tartozik a lehe~etlensegek koze, ambar a veszelyeknek ilyen nemére a kés 
ugyes kezelese mellett nem is kell gondolni. Egy másik érv a mellső bemetszésre még 
abban áll, hogy a tömkeleg nem sérthető meg, mig ha a markolat hátsó részében metszik 
be, a dobhárty~t, ~z inm~tsző kö~ny;n ~uthat a kerek ablakba. A fájdalmak a dob
h a r ~ Y a f e ~ z i, t o e l .v a 1 a s z t a s a n a 1 1 e g t ö b b e s e t b e n a z e 1 b ó d i t á s t e 1-
k e .r? l h e t o v e tesz i_k. Gruber e műtétet az általa elnevezett túlfejlődéses középfüllobnál 
( 0~1tis med. hypertrophic~), vagy képző dobürlobnál szokta alkalmazni, hol más kezelési 
~odszer ~~n~esen ered~rnn~elen, m~rad .. A hetes feje segéd által tartatik, s a dobhártya, 
JOl. ~egVIl:1'g1tva, mel}so feleben atvagatik; ezutan a kés legszélső vége a beteg arca felé 
f~rd;tta~van, a ~a!apacsm~rkolatot elkerülve, átvitetik a hártya hátsó felére; ez után a 
:agas harom ~ilhmeterny1re meghosszabbittatik, a kés ugyanazon helyzetbe lefelé huzatik 
es e~y .recse~o hang hallása után a dobhártyafeszitőizom jna a dobürben át van vágva. A 
vérzes J:leutekte,len; s a müt~t után a csap vagy az ugynevezett Politzer-féle eljárás alkal: 
~~zando azo~ celb?l, hogy kisebb vagy nagyobb vérgyülemek a dobürből kidobassan<Lk; a 
kulhangvezetek laz~n be?ugatik, a beteg a szobában marad és a meghűlés irányában a 
legnagyobb ovatossag sz1goruan megparancsoltatik. 

, Azok,, mint péld~ul, Poli~ze~, kik két~lked11ek, az in átmetszésének lehetőségében, 
mas n~m~s res~ek megsertése nelkül, kételyeiket elnemitanák, ha Weber vagy Gruber ut
muta~asa: sz~rmt a holt testen maguk tennének kísérleteket, és utána az illető részeket 
megvizsgalnak. 

· . A ;ni e 1?űtét egé z eddigi eredményét illeti, nem mondhatni épen nevezetesnek, 
d~ biz?nyara ~zert, I?ert oly későn vétetik igénybe, midőn már másnemű és legkülönbözőbb 
valt,azas?k, ~mnt a v1sszahu~ódás, m~n~e1: fáradságot fölöslegessé tesznek, és a középső fül 
feltetelei, mm,den the~·apeuticus seg1tsegen tul vannak; de mindezek dacára a m üt é t 

· ered m e ~1 Y eb e n_ b ,1 z t o s, ha a meg beteg e dé s ne k korábbi szakában a 1ka1-
m azt a tik, s k1valtképen a fülzugás megszüntetésében vaO'y gyengi-
t é s é b e n gy a k r a n c s o d á 1 a t o s h a t á 8 u. 15 

A dob~ár~!án, egy.éh ,diag,no~ticus részein kívül, megkülönböztetünk két, ugyneve
z~tt ~sebet v. redot, mellsot es hatsot, melyek közül az utolsót Luc a e Berlinből ketté-
:~?· alt~~a ~~nevezett ,~ob?ri .. ~záraz h~_r~~nál, mely azonos Gruber képző l~bjával és Tröltsch 
id~lt hmu~Javal. A t~1gy1 tunetek korulbelül ugyanazok, mint Gruber plasticus lobjánál 
t. i. behuzo~?tt dobh,artya, f~ltünően kiálló rövid nyujtvány és átjárható kürt. Luca~ szu~ 
r?r:yala~ t~ve~ bevag alulrol felfelé "hogy a nerv. chorda tympani megsértéseket elke
rulJe :' ~ a:n?ar k~moly~bb következéseket nem kell feltennünk, ha felületesen vagy mélveb
ben er~~~~ is a k~s az ideg~t, .n:int ezt tapasztalt esetek tanusitják. 109, ezen módon mŰtött 
eset ~ozul 4?-nal L?cae alhtasa szerint állandó gyógyulás, 39-nél jelentékeny javulás, 
24-nel semrm eredmeny sem volt. 

, Politzer és ~-ucae között elsőbbségi kérdés keletkezett e műtét első kivitelére nézve 
de en az adatok lelkiismeretes tanulmányozása után Lucae-nek adom az elsőbbséget. Politze~ 
ugyanezen műtétet azon célból· ajánlja, hogy a dobhártya mozgósithatóbbá tétessék; a 
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bevágás hosszukás, s derékszögű a redő hossztengelyéhez, a rövid nyujtvány és a redő 
periphericus vége között. 

Pro u t tr„ egy amerikai fülorvos, a. dobhártya és az előfok (promontorium) között 
létrejött odanövéseket egy keskeny szivárványmeteszszel választja el. Két esetet közöl: az 
elsőnél a dobhártya befelé sülyedt, és azon egy át nem tetsző sárgás, mozgósithatatlan folt 
tudatta vele, hogy egy része odatapadt az előfokhoz. A beteg 3 3 éves tanitónő volt, és 
Prout tr. által már a műtét előtt idült hurutban kezeltetett, mely minden gyógyító eljárás 
dacára előre haladt, és a fülzugás kiváltképen oly tűrhetetlenné vált, hogy a beteget már 
kötelességének teljesítésében akadályozta. A beteg 1871. oktober 3-án elbódittatott. Prout 
tr. homlokán megerősitett fényvisszaverővel jól megvilágitván a dobhártyát, a kést beve
zette egyenesen az összenövéshez, és bevágott az előfok körül, melylyel a kalapácsmarkolat 
vége össze volt nőve, mig körülbelül 11

/ 2 vonal átmérőjü nyílást észre nem vett. 
Alig hogy a beteg feleszmélt, örömtől sugárzó arccal közlé mütevővel, hogy jobban 

hall. A nem épen nagy fájdalom csillapítására ugynevezett fülfürdő rendeltetett. A vissza
hatási genyes lob elmulta után, mely egy hétig tartott, a beteg társalgási és előadó hangot 
lépésnyire hallott. A műtét eltelte után egy évvel a dobhártyanyilás megmaradt eredeti 
kiterjedésében; a dobür száraz volt; az óraketyegést, melyet ezelőtt semmiképen se vehe
tett ki, most a fülkagylónál jól hallotta, és husz lépésről könnyen értette a társalgást. 

Igy tehát Prout tr.-nak körülbelül sikerült a dobhártya állandó nyílásának talányát 
közebtőleg megfejteni, és tetemesen megjavítani a beteg hallását. Műtétele ugyanazon elv
ből indul ki, mint hátsó összenövéseknél (synechia) a szivárványhártyán az iridectomia, 
bizonyára jövendő vizsgálatokra alapul szolgál. 

1869-ben Hinton, tr. Londonból, azon véleményét közölte, hogy látszólag elmult 
dobűri hurutnál kórtani és kórodai tapasztalatok szerint kiszárad a nyákhártya; a nyák ott 
megkeményedik, és az "á 11 a n dó s i k e t s ég" egy nemének okul szolgál. Egy uj műtétet 
indítványoz ezen sérülés eltávolítására, mely alapjában ugyan megegyezik a fülgyógyászat 
sarkalatos elveivel, s csak kivitelében tér el némileg a divó felfogástól. Azt ajánlja t. i., 
hogy a dobhártya alsó hátsó negyedébeiJ. három, sőt négy vonalnyira vágassék be, mely 
nyiláson keresztül megfelelő folyadék löveltetik a dobürbe és az Eustach-csőbe. A fecsken
dőt célszerű erővel alkalmazza a műtő azon célból, hogy a keményedett vagy kiszá
radt nyál hajtassék a dobürből és kürtből a garatba, mi által a hallás és fülzugás megjavul. 
Az egész eljárás nem egyéb, mint a középfülnek és a kürtnek kimosása, melyre 
Hinton nag_y sulyt fektet, és ugy eszközli, hogy NaHCOa-nyel (natrum bicarbonicum) telt 
fecskendőt légmentesen zárólag alkalmaz a külhang-járatba, mely gyakl'an rövid ideig 
tartó szédülést idéz elő, mi elkerülhető, ha az Eustach-csövön keresztül fölcsap segítségével 
fecskendezünk be. A mi engem illet, megvallom, hogy kétségbe vonom azon tényt, mely 
zerint - Hinton után - idült fülbajoknál megkeményedett vagy kiszáradt nyák lenne 

egyedüli oka a siketségnek, mert az eddig tett boncolások legtöbb esetben más sérüléseket 
is találtak; de Hinton eljárása mégis igen gyakorlati, mert a dobür megbetegedett szöve
téhez jobban hozzáférhetünk. Saját tapasztalataim az összes műtétekre nézve Weber, 
Gruber és Hinton eljárását követtetik vélem, és egyáltalában mások tapasztalatainak gon
dos és ovatos megfigyeléséből következőleg vonhatom össze ezen, a fülgyógyászatban elő
forduló célszerű műtétek értékét: 

1-ször. A dobhártya csapolása idült, nem genyes, vagy heveny, genyes dobűri 
loboknál veszély nélküli és jelentéktelen fájdalmu. 

2-szor. Főértéke abban áll, hogy a gyógytan a különben elzárt középfüli részekhez 
könnyen hozzáférhet. 

3-szor. Hogy eredménye kiváltképen ott majdnem minden kétségen felül áll, hol a 
helyi kezelés dacára az Eustach-csövön keresztül a betegség előre halad. 
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4-szer. Heveny dobhártya és dobűri loboknál mindig feltűnően értékes, akár fájdal
mas feszesség megszüntetése, akár szabad izzadmány eltávolitása végett. 

5-ször. A dobhártya feszitö inának elosztása, és a dobhártya és dobűri falak között 
létrejött odanövések elválasztása olyan műtételek, melyek kisérletre méltók idült nem 
genyes dobűri loboknál, hol emelkedett belső fülbeli nyomási tünetek vannak jelen. ' 

Feladatom be van végezve. Megkisérlettem a t. nagy gyűlés előtt röviden mind
annak kifejlődését adni, mi az összes fülgyógyászati. műtételek terén ismerve van, s ha 
tekintetbe veszszük, mily nagy fontosságot ölt magára legujabb idő óta a fülgyógyászat, és 
mily kivételes, mondhatom, száműzött volt helyzete eddig, nem fogja senki rosz néven 
venni, hogy becses figyelmüket e térre bátorkodtam irányozni. Azon kéréssel zárom be 
értekezésemet, hogy kartársaim minél több alkalmat szolgáltassanak műtételi esetek által 
anyagot juttatni a fülgyógyászati nagy épület fejlesztéséhez; mert minden egyes, hozzá 
hordott kövecske nagy és állandó becscsel bir, s belőlük fokonkint biztos alap képződik, 
melyen szilárdul felépülhet a haladás humanus temploma. 

XI. 

Tusnád méltatása orvosi szempontból. 
LENGYEL GYULA tr-tól. 

Tisztelt szakgyülés ! 
1 • 

Tusnád fürdőt és gyógyforrásait ismertető munkácskámat, midőn átnyujtani sze
rencsém van, bátor vagyok egyszersmind a t. szakgyülés nagybecsű figyelmét tisztelettel 
kikérve, nehány percre igénybe venni. 

E fürdőnek és forrásainak rövid ismertetésével - sajnálatomra - nem lehetett 
célom egy önálló teljes monographiának megalkotása, mint inkább az, hogy azon rövid idő 
alatt, melyet e fürdőn mint ren-delő orvos töltöttem, összeszedett adatokat előterjeszszem 
a célból is, hogy a gyógyhely ll:ánt az érdekeltség és további tudományos észlelet felkel~ 
tessék. Ohajtottam hozzájárulni csekély munkásságom által ahhoz, hogy egyfelől a fürdő 
jövőben tudományos vizsgálatok ·tárgyává tétessék, másfelől a közérdeklődés által felvirág
zása előmozdittassék. Különösen szükségesnek tartom hangsulyozni, hogy tudományos ész-

- leletek tárgya e fürdő vizének vegyelemzésén kivül - nem volt, csekélységem pedig keve
sebb ideig működött e helyen, hogysem egy teljes, és minden tekintetben megfelelő mono
graphia létrehozásához szükséges adatokat megszerezhette volna, miután e helyen sem 
geologiai, sem meteorologiai vagy climatologiai tekintetben pontos észleletek nem tétettek. 

A jelen munkácska, mit a t. szakgyülésnek nyujthatni szerencsés vagyok, csak a 
közvetlen észleleti adatokra s az ásványvizforrásokra vonatkozik, melyeket Di e t r i ch 
Henrik tudor 1 8 6 6-ban vegyelemezett. 

Mint e fürdő ismertető leírásában méltóztatnak látni, jó 11 ehet már 1 8 4 5-től 
k ez dv e t ár s u 1 a ti g o n do z ás a 1 a t t állott e gyógyhely, beren_dezése, látogatottsága 
csak igen lassan haladt, és csak bizonyos fokig haladhatott előre. 

Egyik kétségtelen oka ennek a közlekedés nehézsége volt, de most, hogy a keleti 
vaspálya kiépült, s Tusnád e vonal közelébe jutott, igen megkönnyült a közlekedés időre és 
kényelemre nézve, s e fürdő talán már közel jövőben felvirágzásnak néz elébe, annyival is 
inkább, miután ásványos forrásai - mint· ismertető munkácskámban közzétett összehason
lító táblázata is mutatja - a külföldi elsőrangu gyógyhelyek ásványvizeivel létrészeiben 
ugyanazonos. 

„ 
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N e.m akarom, t. szakgyülés, közvetlenül dicsöiteni e természeti kincsekben oly gaz
dag gyógyhelyet, szóljanak e helyett mellette a tapasztalatok, e gyógyvizek létrészeinek 
üdvös hatása, levegőjének tiszta üdesége, vidékében a természet annyi pompája. 

A közlekedési viszonyok kedvezőbb volta miatt azonban, · hogy valjon szebb jövője 
lesz-e Tusnádnak, mint multja volt, azt csak remélhetjük, de arra bizton számolni nem 
tudunk, nem addig, míg fel nem hagyunk azon rosz szokással, hogy kölcsönkérni megyünk 
a szomszédhoz azt, mit mi is birunk, miben talán néha gazdagabbak vagyunk. - Méltán 
dicsérik a külföld nagyszerűen berendezett fürdőit, sokkal állanak azok előttünk, bár való
di értékben, a vizek gyógyerejében fölül nem mulnak. A külföldi fürdök gyors emelkedése 
egyik oka saját fürdőink berendezetlenségének, szegénységének , mert honfitársainknak, 
főleg azoknak, kik ezreket költenek el idegen helyeken, csak pár évig kellene már csak 
„hazafiságból is" honi fürdönkön maradni, s e pár év alatt oly lendület állana be gyógyhe
lyeinken, hogy fel lehetne majd találni mindazon kényelmet, mely a külföldi fürdőket oly 
keresettekké teszi, s fürdőink nemcsak külföldi vendégek által számosabban látogattatná
nak, de honfitársaink sem kivánkoznának el. - Mai nap sok fürdő azon kényelmet is, mit 
nyujt - s ezek között első helyen van a tusnádi - azon birtokosai hazafias áldozat
készségé.nek köszönheti, kik a gyógyhelyeikre áldozott értékeiknek egy tizedével kényel
mesen tölthetnék a fürdöidényt Europa bármely elsörangu fürdőjén. - Hazai fürdőink 
ignorálása mellett nagy hiányt képez másfelől az is, hogy fürdőinkön - kevés kivételé
vel - nincsenek rendes orvosok, vagy ha vannak, nincsenek oly helyzetben, hogy a fürdő 
érdekét bel- és külföldön gyakori ismertetések által kellőleg előmozdithassák, mert mint 
idő szak i 1 a g működőknek alig lehet ked vök oly munkálatokba fogni, melyeknek bevé
gezhetése bizonytalan, ideiglenes működésük tartamán túlesik. 

Tudjuk, mily fontosak egyes fürdővizek gyógybatásainak megállapításánál a vegyi 
összetétel pontos ismerete, ezekkel való kísérletek egész sorozata, a talaj ismerete, lebé
szeti viszonyok folytonos figyelemben tartása, s végre a statistikai adatok. - Hogy mind
ezek pontosan és évről évre összeállittassanak, oly szakemberre van okvetlen szükség, ki az 
észleleteket évről évre ex officio vezesse, és időnként közzétegye. 

A mit röviden tárgyamtól talán kissé eltérve, s bizonyára előttem mások által is 
hangoztatott elveket illetőleg elmondani szerencsém volt, teljes mérvben áll Tusnádra is, 
mely, hogy kivívja a gyógyhelyek sorában azon helyet, mely méltán megilleti, - hogy azon 
kincseknek, melyeket magában rejt - külsőleg is megfelelve fel viruljon: hazafias párto
lásra van szüksége. 

Ezek után a t. szakgyülés engedelmével, áttérek előadásom tulajdonképeni céljára, 
e g,vógyhely forrásainak rövid méltatására. 

Tisztelt szakgyülés ! 
A t. szakgyülésnek rövid itt tartózkodása ideje alatt alkalma lehetett észrevenni, 

hogy az itteni klima e vidék magas fekvése dacára sem bir zord tulaj
don ság ok k a 1, dus növényzete és nagyobb vizfelületei miatt egyfelől a lég hőmérséké 
nek gyors ing ad o z á s a i tó 1, másfelől magas hegyek által környezett völgy fekvésénél 
fogva az egyenes szélirányoktól is védve van. - Tiszta, egészséges, élenydus és ozonisáló 
hatással bíró levegője megfelelő életmód mellett különösen előnyös az ü d ü 1 ő beteg e k 
érdek e i re, kiválóan alkalmas arra, hogy gy e n g e, vér s z egén y egyén e k z a v art 
táp 1á1 k o z ás i v is z o n y a i t kiegészítse, helyreállítsa, s végre forrásainak bősége és 
kellemes hőmérséke mellett a vidék regényessége, társadalmi viszonyai kedves helylyé tegyék 
e fürdőt azok előtt, kik légváltoztatások végett keresik fel. 

E fürdőnek 9 főforrása van, ezek közül 5 ivásra, 4 pedig fürdésr~ használtatik. Az 
1-sö számu fürdőforrás vizszegénysége miatt fel van hagyva. E források vizének, mint a 
vegyelemzési táblában méltóztatnak látni , fö létrészeit a szénsav, konyhasó, vas 
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képezik, s mellékesen az egyik ivó és egyik fürdőforrásban J o d és B r o m mag ne s i u m 
is találtatik kisebb mennyiségben. 

Ez ásványvíz határ o z ott i n di c a ti o j át adni annyiban nehéz, a mennyiben 
egyáltalában az egyes létrészekhez fűzhető aprioristicus hatások kiszámítása nagyon bi
zo~y~~lan téren mozog a többi létrészek nem kellő méltathatása miatt, tapasztalati indi
cat10Jat azonban, e fürdőn való rövid tartózkodásom ideje alatt tett észleleteim nyomán 
~ k?rábbi észle~eti fe,ljegyzé ek teljes hiánya miatt - bár egész terjedelmében meg nem 
allap1tbatom, mrndazaltal megfelelőknek mondhatom azon hatásokkal, melyeket e forrás
vize~e~ ~gy~s betegekné~ való alkalmazásánál találtam azon hatásokkal, melyeket e forrá
sok foletreszei rendesen letrehoznak. Tapasztalati adataim s a viz vegyelemzésénél kimu
tatott egyes létrészek ismert hatása alapján, alkalmazását a következő kóralakoknál látom 
javallottnak : 

1) Szénsav tartalmánál fogva gyomor és bé 1 h u z a m-bántalmaknál ha szö-
veti változások nincsenek jelen. ' 

. ~zen b~ntalmaknál e viz s z é n sav tartalma a gyomorra tágitólag hat, a bevett 
m~~n7~seg sz~rmt f~lböfögést okoz, s a ~án jelenlevő nagy mennyiségű gázak l~iüritését 
el.?1d:z1: ~ sz1~es ver~e~t~csekre ?uz~asztola?' hatván, az anyagforgalmat csökkenti, a test 
homersek:t alabb szalhtJa, s a tan Jelenlevo gyomorfájdalmakat csillapítja s megszünteti. 
. .. S~kkal való ö~sz~kött~~ése~ _miat~ pe,dig jeles hatást gyakorolnak heveny vagy 
l du 1 t be 1 hurut na 1 is. Eloseg1ti tovabba az emésztő mirigyek és vesék elválasztását. 

. . , 2) ~ o ny~ a s ó ~artalmánál fogva, mely a vér s más szöveti részek egyik összeté
teli resze, tapszerul szolgal, az anyagforgalmat emeli, az emésztést az elválasztó mirigyek-
re hatván, elősegíti. ' 
. , 1. 2. Sz é ~s a'!. és k o n ,Y ha ~ ó, tar~~lmánál fogva, mint fürdővíz, a bőne könnyen 
izgatolag hat, a bormin~y:k elvaln.sztasat elomozditja, kellő működését föntartja. 

. . 3) V a~ tartalmanal fogva az anyagcserét élénkíti, s vér képződést előmozdítja, s 
m:nt ilyen az, altal,ános táplálkozá. ra hat. Mint vérképző elemmel bíró víz sáp kór n á l, 
vert e 1 e n s e g ne 1 - ha az nem gümőkór által van feltételezve mert ezen esetben a víz 
belső adagolása többi elemeinél fogva is ellenjavalva van· 'továbbá ivar vér z és i 
: : n ~e 11 e ne s s égek né 1, vérkép z és i b aj ok b ó 1 származÓ i d e g b á n t a 1 m a k n á 1, 
J~ sikerrel alkalmazható szintugy, mint általában testi gyengeségnél üdülő betegeknél 
kiknek erősödésre van szükségök. ' ' 

„Mint fürdő megfelelően alkalmazható, bár erre nézve a belsőleg való használat ját
sza a foszerepet. 
, . , ~~s~bb J o ~ tartalm~ m~a:tt épen alkalmas ,végre ez ásványvíz arra, hogy többi 

tarsletre~.ze1vel. e~yutt. az emes~tes~ szervekre gyengen izgatólag hatva, az emésztési folya
matot. elomozditm seg1tse, s mmt ilyen görvélykórnál, ideabántalmaknál aján-
latos ivó- és fürdővíz gyanánt. 

0 

, , ~s ~tt fontosnak tartom megjegyezni azt, hogy az elősorolt bántalmaknál Tusnád 
asvanyvizei~ek n~m mindenike egyenlően alkalmazható, jóllehet ugyanazon létrészeket tar
talmazza mmdemk, hanem egyes bántalmaknál csak a források valamelyike. 

. A. ~zerint tehát, mint az egyes bántalmak az ásványvizek valamelyik részét túlsuly
ban JavalJak, kell azoknak alkalmaztatniok. 

Az ide vonatkozó vegyelemzés szerint pedig : 

I. Az ivóforrások közt : 

1) A széns av tartalomra nézve első helyen áll az őskut vize; 
2) K on y h a só tartalmára nézve első helyen áll az I. ivóforrás vize; 
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3) Vas tartalmára nézve első helyen áll a II. iv6forrás vize. 
4) I b 1 a ny· az I. ivófouás vizében található. 

II. A fürdöforrások közt: 

1) S z én s a v tartalmára nézve a II. fürdőforrás. 
2) K o n v ha só tartalmára nézve az L fürdőforrás. 
3) Vas "tartalmára nézve a IV. fürdőforrás. 
4) I b la ny tartalmára. nézve az I. fürdőforrás. 

A mi a víz hőmérsékét illeti : az ívóforrások közt: legmagasabb 19.9° C. hőmérséke 
van a II. és III. ivóforrás vizének, legalacsonyabb 11. 7° C. az őskutforrás vizének. 

A fürdőforrások közt : legmagasabb 23.9° C. hőmérséke van a II. fürdőforrás vizé-
nek, legalacsonyabb 20.75° C. a IV. fürdőforrás vizének. 

* * * 
Tusnádnak azonban nemcsak gyógyvizeit, de ezek mellett és ezekkel egy sorban_ 

páratlan levegőjét kell felemlitenem. . „ . . . 
Mint már szerencsém volt előadni, rrusnád a fürdőidény alatt kedvezo ch~atica1 

viszonyok közt van, dus növényzete, nagy vizfelül~t~i, a lég ,hő~érsékének, gyors m~ad~- · 
zásait mérséklik, környező hegyei által egyenes szehranyoktol v~d:,e„van, elenyd~s ozom
záló hatásu légköre a legkellemesebb és a le?basznosabb. ugy udulo ~~t,egek,„ ~nt „azo:.k. 
érdekeire, kik légváltoztatás végett jőn'.3k" e kie~ helyre. T1sz~~l~szakgyule~ l Rov~~ eloada.
somat az elmondottak után befej ez ve, m1don a, tisztelt ~zakgyules~ek nagyia becsult, figy,el
meért szives köszönetemnek adok kifejezést, ~erem, te~t~en e~ vazla~om, ugy ~u~kacska~ 
általam is érzett hiányaitól. Legyen szabad kernem e g~ul~s n;elyen tISztelt t~gJait, t~rts.~k 
meg e gyógyhelyet, melyre nagybecsű figyelmöket felluvm bator voltam, szives emlekeil{-

ben és jóindulatukban l 

XII. 

Tusnád, Szent-Anna tó és torjai kénbarlang geologiai szempontból. 

MOLNÁR KAROJ,Y-tól. 

T 'd Szt -Anna tó és a kén barlang trachyt-alapon nyugszik, mely az erdélyr usna, . . . , 
tüzeredetü, Hargita nevű hegység legdélkeletibb részét képezi. A ,Hargita ezen re~z~ n~m 
k

' „ f" ggo" láncolatot hanem szétszórt kupos emelkedesek csoportozatabol all,. 
epez egy ossze u ' . . , . h 1 d' f"t" ét"l 

mely csoportozatot az Olt folyó választJa el a Har~~a e~zak~yugat~a „ a a o „ o om?g , o„ · 
Ezen csoportozatot minden irányban ugyanazo~ kozet ?.:ez1, nem atto;ve „a fold melyebol 
feltóduló tüzeredetü kőzet által, hanem arra mmtegy raulepedve. Ezen kozet leg~agy?bb
tömege a keleti oldalon fordul elő "Háromszéki hegység" héven, ~el!nek magyarazata~ a 
háromszéki öblös térség adja, mely térségnek eze11; az ?ldalon, eso resze m~gasabban all„ 
mint a délkeletibb, s igy a víz, mig itt homok lerakasa altal kepezte az e~1te~t hegye~, a 
tuloldalon bevágott a Kárpáthegy alá. A tr~chyt-,csop?rtozat~.t körny~z? ko~et foresze 

d 
' szemcsés kevesebb része finom szemű es palas mmdketto dus csillamtartalommal. urvan , ' 1 k l · ' · tt 

Geologiai korát közvetlen meghatározni n:m sik~r~lt . a ~ÖVÜ ete ;11~nya m~a : 
azonban összehasonlítva azon kőzettel, mely a haromszek1 ~1ksagot Bra,ssotol. az o~to~i 
szorosig félkörösen elválasztja Oláhországtól, s a Kárpát~eg~1~ncolatklke~delkeletl1bb ~·des~~t 
képezi, - kitűnik, hogy azzal megegyezik, hogy ez is karpat1 homo o, s azza egyi eJu-

leg ülepedett le. 21 
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Az Olt völgyén alább ereszkedve s elhagyva a kárpáti homokkövet, kisebb harmad
kori halmokat é3 trachyt-conglorneratokat lehet észlelni, ·mig alább menve, Bodok, Oltszem 
környékén diluvialis és alluvialis térséget találunk. 

A tumádi fürdő fölött emelkedő hegy trachytja szinre nézve többféle, szerkezetre 
nézve kétféle; u. m. tömöttebb és lazább. A lazább szerkezetű a nagy földpát-kry8tályhal-
mazoktól porphyros kinézésű, a tömöttebb pedig hasonlit a rhyolithoz. • 

A törnöttebbnek töm. 2·22, a lazábbnak 2. Amaz egészben véve közép, ez durva 
.szemcséjű: A tömöttebb.en macroscopos vizsgálatnál a földpát-krystályok üvegesek, leme
ze~ek, s nemely helyen ikerrovátkosak. Van benne quarc, mely némely példánynál füsttopáz 
szmü, biotit fekete fény lő szinnel s g5rfrebben amphibol rövid oszlopos j egecekben. A lazáb
ban a földpát mállott egy kissé, és nem annyira üveges és lemeze::;. A földpát nagyré ·zt a 
lángkisérleti meghatározás szerint andesin, kevés oligoklas. E szerint a tusnádi trachyt 
tekintetbe véve a quarcot, földpátot és a más ásványok associatioját: Oligoklas-Andesin 
-quarc trachyt Biotittal és Amphibollal (Dr. Szabó József beosztási módszere szerint). A 
hegy alján, hol a kárpáti homokkő kezdődik, a trachyt agyagos tuffá változott helyenként. 
Egy a hegyoldalán levő, felülről alá gördült darabban gránát is találtatott. (Lojka H.) 

A S~t.~A~n~ ~ó" Tu~nádtól észak-ke~etre. esik aion kupos hegyek egyikének tetején, 
melyek a cs1k1 tersegrol nezve a balaton vidéki bazaltkupokat juttatják az utazó eszébe. A 
heg?,oldal észak, nyugat és délre lejtős, mig keletre egy zsombékos térség terül el fenyővel 
benove. A hegy ,kerülete .nem egyenlő magas; valamint távolról a hegy egy csonka kupot 
mut~~' ugy a to hel~e is azt, midőn a kup gerincére felér az utas, mely csonka kup 
-egy ~r, me.~yne~ a}apJa fent a ~ülső ,k~p teteje, metszési sikja a tó tükre. A hegy ezen 
~lap~.aval„ fölfele ~ezo ku1~os m~lyedeseben fekszik a tó. A mélyedés oldala tölgy-, bikk- és 
fe~yoerdo_vel bon~ott, m1g a to sz~lét termés:r,etes feny ves sétány köriti. A növényzet a 
fajokra nezve szegeny. de a meglevok dusan teremnek. 

" ~ ~egy külső, mint belső oldalán csak trachytot lehet találni, mely a tavat kör-
11yezo leJtokön nem képez összefüggő tömörsziklát, hanem zuzott darabok halmazából áll. 
A tó tükrén~k m~gassága az adriai tenger felett l 060 méter (Wissinger), a tó tükrétől pedig 
a ~uP. keleti tete~.e ~ 25 m~ter, s igy az Anna tó hegyének tengerfeletti magassága 1185 
n;i-eter. A ~e~y k~lso oldalan a trachyt csak görgetegekben van a felületen, melyek hason
lok a tusnad1 lazabb szerke:z;etühez. A hegy tó felé néiő oldalán a tószine felé mindinkább 
mállr.ott. Tal.á~~i .~zo.~ba~ _ép föl?pát tartalmuakat is, melyekben az alapanyag' lyukacsos és 
az a,zo~at kitolto , foldpatkrystalyhalnrn.zok porphyrossá teszik. A földpát Andesin, quarc 
k~ves es , cs~k a pro s~emekben; a Biotit rézvörös lemezekben. Ezen mélyedés képződésére 
nezve ketfele vélemeny van. Legelterjedtebb az, hogy ez egy kialudt vulkán hátramara
dott krat~re, mely később telt meg vizzel. A másik vélemény Haueré (Geologie von Sieben
bürgen). ? ugyanis nem hajlandó ezen természeti szépséget egy vulkanikus működés kéiz
-vetlen uto ~ün~ményéül azaz kraterül tekinten1, hanem egy a felületen működni megszűnt, 
<l? bent meg forrongó, gázokat fejlesztő vulkán oly művének, mely szerint bent üreg 
t;am~dt, ,s a hegy sz,akadt be. E szerint a tó nem egy kraterben, hanem egy Dollinában van, 
-es szmten Hauer veleménye szerint a vulkánra nyomást gyakorol, és összeköttetésbe hozza 
€zen nyomást a kénbarlangon kiömlő gázzal. 

Én az első véleményhez csatlakozom a következő okokból: 
, l. ~ :f!argita trach~tj~ az északnyugati tömegben (Hauer) oligoklasos; Tusnádnál 

~~r Andesm is v~n, s a tonal csak Andesint találtam. A földpátsorozatban az oligoklas 
1~osebb, az andesrn fiatalabb kőzetben jön elő. Quarc is a fiatalabban kevesebb van. Ezen 
viszony a tó melletti trachytot fiatalabbnak tünteti föl, mint a tusnádit. 

2. Ezen fiatalabb trachyt, ha nem is Jáva szerkezetű, de azt annyira mutatja, 
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mennyire a Hargita egy pontja sem. De különben is a trachyt-kitörések lávái, mint egészen 
lávák ily idős trachytnál nem fordulnak elő. 

3. Ha a gáztfejtő vulkán miatt szakadt volna be, már t . i. azon vulkán miatt, mely 
a kénbarlangnak is szolgáltatja a gyilkoló gázkeveréket, ugy a tó környékének mind nö
vényzete, mind kőzete mutatná azt, mint mutatja a kénbarlang környéke. 

4. A tó magassága 1060 mtr., a kénbarlang szájának magassága 1179 mtr., s igy 
a.lig hihető, hogy ha a vulkán a tóval összefüggésben volna, hogy ne találna itt, vagy a 
tóhoz közelebb eső s alantabb .fekvő helyeken utat. Mindezen vélemények fölött dönteni 
főkép a környék trachytjainak teljes áttanulmányozása van hivatva. 

A Szt-Anna tót61 északkeletre esik egy Büdöshegy nevű emelkedés, melynek olda
lán van a kénba:dang. A barlang még e század elején is csak egy kisszerű sziklarepedés 
volt, melyet később bővitettek ki oly nagyra, mint milyen most. Az egész hegy az ásványok 
associatióját tekintve a .hargitai typushoz tartozó trachyt, de a földpát annyira elváltozott~ 
hogy specialisan meghatározni nem tudtam. A kőzet réteges sziklát képez, mely rétegek 
fekvése erőszakos vetődésre mutat. · 

A rétegek közt levő repedéseken több helyen ömlik ki egy gázkeverék, melynek 
főutja a barlangnál van. A gáztól nemcsak ott, hol észlelhető annak kiömlése, hanem egye
bütt is az egész hegy trachytja módosulatba ment át. A barlangtól távolabb · eső helyeken 
csak a földpát kaolinos, mig a barlang kö:r,elében az egész kőzet; a kén barlang közelében. 
egy kisebb barlang van, melyet timsós barlangnak neveznek; ennél a kőzet Alunitos. 

Az épebbekben a Biotit, Amphibol és quarc kivehető, de a gázömlés közelében nem 
látni benne mást, mint Pirytet. 

A kénbarlang oldalát kén, a -timsósét timsóvirág boritj~. 
Abban egy gázkeverék ömlik ki, melyben szagáról és a belévitt ezüst tárgyak barna. 

felületéről itélve, kénhydrogengáz, ezenkivül kénessav s igen valószinü, hogy még szénsav 
is fordul elő. A gáz magassága a 8 mtr. hosszu barlangban egy sikban áll a barlang szájá
i:;ak magasságával, melynél magassabban nem emelkedik, mivel a légnél sulyosabb levénr 
kifoly a barlangból. A barlang szájának magassága az adriai tenger felett 11 79 mtr. A 
gázban az égő test elalszik, az állat megfullad, de nem azért, mintha az mérgez~e, me~t töhb 
esetben életre lehetett hozni dörzsölés által az elfulladt egyéneket, hanem azert, mivel az 
éleny nincs a tüdő által leválasztható állapotban. Ezen gáz kiömléshez kisebb mértékben 
hasonló fordul elő Kovásznán is, csakhogy ott a gáz fötömege szénsav. A gázt felnyomó 
hatalom az alatt levő hőség kell, hogy legyen, mit a feltóduló vizgőz is, mely vizzé sürüdve„ 
s a gázokból elnyelve lecsapodik s kifoly, bizonyit. . . , · , 

Ugyan ennek ellent látszik mondani az, hogy a barlang~an mncs a~lag veve i~~~as
sabb hő, mint künn a légen. Igy p. o. 1875-ben is september 2-an ~· u. ,1 orakor, i1!,1do~ a. 
természetvizsgálók kirándulást tettek, a barlang hőmérséklete volt arnyekban 11 ·7 e ' künn. 
árnyékban 14 C0

• 

Azonban a gázkeverek érintkezése és műköaése a kőzettel, továbbá a v~zgőz l:csa
podása előf}egitik a lehűlést. Hogy mégis a testre miért gyakorol oly hatast, mmtha 
melegebb volna a küllégnél, mely hatás a zsibbadáshoz hasonló érzést idéz elő, annak, oka 
valószinü a légzéssel összeköttetésben áll - mennyiben a test porusaira oly nyomassal 
van, mely alatt a bőrlégzése és kigőzölgése ·akadályozva van, míg a belműködés egyenlő 
azzal, milyen a testé a barlangon kivül. , , 

A Büdöshegy alján ugyanazon kárpáti homokkő található, mely Tusnadnal s .az 
Anna-tó hegyének alján. A fürdők közül ;i.z alantabb fekvők kárpátihomokkőn törnek át szm
tén gázömléssel, mely néha a fürdő egyéneket elszéditő me~nyiségben tód~l keresztül a 
-vizen. Ezenkivűl a hegy alján a nagy sós mező szélén észlelm.lehet szurokko darabokat, a 

21* 
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Bikszádpatakának fejében tőzeget. A kén ·zámo h 1 en fordul lő yagy a kárpáti homok
követ. fedő televény közt, vagy alatta. 

.E'öbb helyei (Anto · ur után) : Kápolna mező nagy ó mező hs ' • 
me~ő. Ezeken kivül kevé mennyiségben több helyen: Három hel ·Ől B~· m ~lemezo, pa ka 
talal~a, hogy az 1-ső helyen a ti zta kén 4: 7·01 ° 10 ; a 2-ikon 61 o;~ a 3-on '631;)!et~i~~:; 
an:iy1, hogy ha nagyobb mennyi égben volna feldolgoztathatnék A mult ' db 27 
€v1g működött is egy e ászári kénti ztitó. ' · zaza an 

Egy_ helye~ a kis ó mezőn timföld is fordul elő melyben Erem zerint H rm '-
-Verb. VL 3_o) Kalmm l°lo, Alumínium 1 O/o és k'n av 510/o fordul lő · l. ( „~n u. 

~a~ .észlelm, lehet gyantanemü lerakodá t, ·őt Herbich naphta é a . h lta\~~~ fona;so~-
~~~~~·: .~~~~~r~angk, b~ntula H~rg~ta le~délkele ibb ré ze, a IIargitátplétrehoz~o~~:~o~ 

. ro o e ene am ando hirdetoJe. 

XIII. 

Tusnád égalja s vizei, é a torjai Büdö élettani zempontból. 
Po11cHRONIE '. . tr.-tól 

a párisi orvosi kar érdemkoszoruzott tagja, gyakorló-orvo Bukur tb n. 

Azon megtisztelő felhivá hatá a 1 tt 1 1 1 , . 
-<es~l~ gyülé.sben részt vegyek, hála<latlansá~:t bi~!m ~e i:el ~~~:ttat~am hooy e na?yrabe
nudon ugy1s szivesen jö tem, de egyuttal ér t 

0 ~ e ov~tm ~a meg nem Jelenek, 
nem jelenhetek me s le alább e , . , ez em azon kotele eget IS, hogy üre kézzel 
lyeken ma járdalunt. g gy par erdeke dolgot közölnöm kell ezen helyekről, me-

A nehézség, mely e zándékom elé ö ·d"lt 1 
nyelven nem tudok beszélni azonb „ „~ •

1
, ? ' az vo t, ~ogy mély ajnálatomra magyar 

szives engedélyökkel hogy fra . an ~no JO rndulata eg1t tt ezt elháritni előlem, azon 
önöket, fogadják szi;esen s 1~ ne~ n{e ;e~ ~art. a1? ~löadá omat. Hozzáfogok tehát, kérve 
mert tudományos előad~ tarlfs, ~e e ne~e el rovid elmef~ttatá om iránt, azon indokból, 
szitéséhez. ara nem 1 gondoltam: időm nem i volt annak elké-

Előadásomban két tárgyat tartok z " . , . 
vonatkozni, s pedig: · emem elott, megJegyze erm ezekre fognak 

I. Azon észleletekre, melyeket Tusnád f· d „. , . „ , . . 
II. A Büdös barlan bense'ében . ur ~Jerol ~et évi ittlétem alatt gyűjtöttem. 

·anyagot különféle kísérleti fllatok J stzei zett elettam tapasztalatokra, melyekhez az 

M
. , ' neveze esen kutya macska é d, 1 , lt tt, k 
mtan szigorun tudományos el „ d, t ' ma ar zo ga a a~. 

türelmüket fárasztani rövidre fogo „ oa as nem tartok, hosszadalmas ág által nem fogom 
· ' m osszevonni észrevét 1 · t T á-l-. , . szermt nagy j öv ő j e van. , e eime t1sn w:ol, melynek h1tem 

T.u~;nád fekvése szemeik előtt tárul . _ ~ , . „. , 
.s meggyozodbettek kedvező hömérsékl t, ~l alkalm~k van szivm balzsamos levegoJet, 
kételkednék azon jó tulajdonságairól m~le:~' ug~ ~ogy JOg?al mondhatom, nincs senki, ki 
oly felette értékesek veszélyeztetett' él t .!k a kulonfele ?aJokkal idetoluló betegekre nézve 

-teljes egészségük visszanyerésére. e u meghosszabbitása, .öt nerri egy sulyos esetben 

"De ezen tulajdonságokon kívül mel ek „ 
.az e r o b e n fogy a t k 

0 
z 

0 
t t b e t ' k Y k megbecsul.hetlen hasznu szolgálatot tettek 

akaszták meg a borzaszto' t „ d „ ,ege ne.', melyek Jelentékeny mérvben enyhiték s 
, é u o v e s z pusztitasait s ' l' . , , 

-verszeg ny betegeknek vannak me'g T 'dn k ', gy~gy~ ast nyuJtottak a sapkoros, ' usna a gy o g y v l z , , f .. d " . . ~ e 1 e s g y o g y u r o i i s. 

i . 
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Önök csakugy ismerik ezen vizek összetételét hőfokát, mint magam. Nem hiszik-e 
önök, hogy a szénsav a s meszet és kese re ny t haszonnal alkalmazhatnók gyomor
baj okban szenvedőknél, gyomorhurut, rosz emésztés stb. eseteiben~ Azt hiszem, hogy alkal
mazhatnók, és pedig 8ikerrel, mert erről n;i.ár meggyőzött a tapasztalás, melynek bebizonyí
tására használhatok pár gyógyult esetet. Es azt kell-e sokat bizonyitgatnom, hogy a kénsa
vas és vilsavas .vas gyógysikert igér sápkór és vérszegénység esetében, a gyermekek sokféle,· 
sajnos mai napság igen elterjedt csontbajaiban. Azt hiszem, e fölött nem kétkedik senki, s 
elég egy tekintetet vetni a források sótartalmára, az megmagyaráz mindent, ha tapasztalá
som nem is szólna mellette. Midőn e vizek jelen kitünö sajátságát kiemelem, célom nem az, 
hogy a sápkóros, vérhiányos beteg e vizeket orvos tanácsa nélkül használja, sőt ellenkező
leg, szükségesnek tartom, hogy a beteg tanácsot kérjen orvosától, vajjon a vas, melyet e 
vizek tartalmaznak, nem fog-e benne több kárt okozni, mint hasznot; szükségesnek tartom, 
hogy mielőtt az orvos .ezen vizek használatára utasítja betegét, vizsgálja. meg, nem szen
ved-e az tüdögümösödésben, vagy nincs-e hajlama gümökórra, mert sajnálattal vettem 
észre, s e célból is említem fel, hogy t ü dö vészben szenved ö beteg e k e vizek 
használata közben nagymérvű vérköpés által lepettek meg. 

Van ezen g ü m ö kór o s , sápkóros, vérhiányos betegek számára Tusnádon más 
gyógyszer is a gyógyforrások vizén kívül, er.ek a kedvező éghajlait,. légmérséklet, s nagy
b e e s ü b a 1 zs a mos 1 e v e g ö j e, savó és kecsketej, melyek használata jótékony befolyást 
gyakorolhat rájok, a mint arl'Ól magam is, ügyfeleim is meggyőződtek 

Midőn Tusnádról szóló rövid észrevételeim befejezéséhez közelítek, meg kell emlé
keznem arról, hogy a tusnádi fürdök használata mellett, nem egy ideg b a.j gyógyult már 
meg, a mint ezt tapasztalásból tudjuk. Például szolgáljon a következő eset: Betegeim közt 
volt egy nő, ki azon képzelödésben élt, hogy tüdővészben szenved, pedig csak a hátizmok 
zs á báj á b a n szenvedett. Baja eddig mindennemű gyógyítással dacolt, mígnem több 
kartársam és magam is Tusnádot ajánlám fürdési gyógymódul, s a beteg 21 fürdő vétele 
után meggyógyult. Hozhatnék én fel még egyéb eseteket, s vá.zolbatnék más betegségeket 
is, melyek itten meggyógyultak, de be kell váltanom bevezetésben adott szavamat, s még 
egyszer kijelentenem, hogy Tus n á c1 r a szép jövő vár; - s boldognak kell tartani az 
országot, mely hasonló kincscsel bír, s azt hiszem, nem kell sokat bátoritnom ügyfeleimet 
arra, hogy betegeiket, miként azt távol országból magam is teszem, ezen megbecsülhetlcn 

fürdőbe utasitsák. 
Engedjék uraim, hogy áttérjek a Büdös barlang ismertetésére, s elmondjam azon 

élettani kísérleteket, melyekhez fogtam, s melyeket laboratoriumomban folytatni fogok, s 
az eredményt, bemutatván azt a Societé Biologique-nak Párisban, a francia szakirodalom-

ban közleni fogom. 
Büdös nem egyéb hideg kénes fürdőnél, mely dacára a legutóbbi időkben 

emelt baraképületelrnek, mai napig is még primitív állapotban van. E tájékban magaslaton, 
melyet ugyan meg nem mértem, de melyhez feljutásra 20-25 perc szükséges, fekszik szik
lák között csaknem szabályos barlang, melynek hossza körülbelől 5-6 méter, szélessége 
11/2-2 méter, és magassága 2-2 1/2 méter, - pontosan nem tudom a nagyságokat ki
mutatni, mert meg nem mértem; ebben fejlődik könenykéneg 1 ég, melyről önök tudják, 
hogy mérgessége a légzésre nézve mily veszedelmes. Ismeretes önök előtt, hogy a köneny
kéneg sokkal nehezebb a közönséges levegőnél. Midőn első látogatásom alkalmával ezen 
barlang szájadékához értem, alkalmam volt meggyőződni a légnem fejlődéséről, s felébredt 

· bennem a tudományszomj, hogy kis@rletek tételéhez fogjak. 
. 18 7 5. aug. 31-én meglátogattam a barlangot több ur társaságában, kiknek neveit 

nem szükség emlitnem, mert azokat fellelhetni a barlang szájaclékánál. A barlangban már 
€ddig is több egyén veszté. el életét, kik gondatlanul hatoltak belsejébe, kik biztos és ohaj-
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tott halál után esengtek, *) s kik gyógyulást keresvén csuzos bajaik ellen, elég vigyázatla
nok voltak e mérges leget teljes tüdővel beszíni, s ennek következtében nehány perc mulva 
megszüntek bizonyára élni, jóllehet ugyanannyi percig bátran lehet a barlang belsejében 
tartózkodni, hogy ha a lélegzetet visszatartjuk, mit magam is veszély nélkül tettem, minek 
bizonysága az, hogy itt vagyok önök között. 

Miután ismert dolog, hogy a barlangban könenykéneg találtatik; miután ismert, hogy 
ez nehezebb a közönséges levegőnél, ezen tényekre különböző hypothesiseket alapitottani., 
s ezen következtetéseim alapján kezdém meg kisérletemet. 

I. Lassan, lassan haladtam a barlang közepe felé, azonban innen kénytelen voltam 
visszafordulni, s a szabad levegőre sietni. 

II. N ehány perc mulva ismételtem előbbi kisérletemet, behatoltam a barlang hátsó 
faláig, visszaszoritva lélegzetemet, s valami két másodpercig időztem ott, s azután gyorsan 
kisiettem. · 

Két kisérletem eredményeként következőket vagyok bátor előterjeszteni. 
1) Mikor először mentem. a barlangba, levetkőztem ingig, s azt nedves szivacsc~al 

nyirkossá tettem, s a.lig álltam 5 percig a barlang közepében, ingem már is egész száraz 
vala; - még beljebb mentem, de itt már a lég mellem legfelső tájáig ért, annak erejét el 
nem birtam, pár lépést hátráltam, s még 6 percet töltöttem a nyiláshoz közelebbi helyen, 
s ez idő alatt izzadtságot kezdtem magamon észrevenni, mely, minél inkább közeledtem a 
kijárat felé, annál jobban szűnt és meg is száradt. 

2) Egy másik tüneményt is észleltem, melynek okát méltó tovább kutatni, s ez az, 
hogy a mint az ember 3-4 lépéssel behatol a barlangba, a test szervei közül legelőször a 
borék, vagy jobban mondva a gátrészek érzik a légnem behatását, . mely abban áll, hogy 
dacára annak, hogy a gátat fedő ruharészeken megérintésre semmi hőség nem érezhető, s 
átalában a ruhák közönséges hőfokot mutatnak, ezen tájakon igenjellegző melegség érezhető. 

3) Ha orrunkat, szájunkat befogjuk, vagy ha lélegzetünket teljesen visszatartjuk, 
akkor minden veszély nélkül hatolhatunk a barlang belsejébe. 

Ill. Az elősorolt kisérletekből látván, hogy a barlang szájadékában a köneny-kéneg lég 
csak a legalsó rétegekben található, s a fölötti rétegek tiszta légköri levegőt ta;rtalmaznak 
a legnagyobb bőségben, egy macskát fogtam hónom alá, azzal mindig beljebb hatoltam a 
barlangba, kezemet az állat mellkasára illesztve; ezen eljárásom alatt épen nem vettem 
észre, hogy a macska gyorsabban lélegzett volna; ezután zsebkendőmet a macska derekára 
kötöttem, s ezzel óvatosan a talaj felé eresztettem lefelé, midőn csaknem a földet érték 
lábai, lélegzete pihegő lett. Ekkor a macskát megint felvettem, s annak légzése ujra rendes 
lett. Később egészen leboc~átottam a földre, s a macska nehány kisebb ránggörcsök után, 
miután minden erejéből iparkodott voh1a e légnemböl szabadulni, hirtelen bevégzé életét. 
Ebből én azt következtetem: . 

Hogy a könenykéneg rétege 2- 21
/2 méternyire mélyen a barlangban 50 cm. magas. 

IV. Hasonlókat tapasztaltam más ma cs káva 1 és kutyával tett kisérleteimnél, 
az eredmény mindig ugyanaz volt, csakhogy az, miután mindig-mindig beljebb haladtam, 
okozott a lefolyásban némi különbséget. 

Az eredményeknek ebből eredő különbségeit, mind elősorolnom nem engedi az idő 
rövidsége, mely rendelkezésemre áll, de miután azokat szándékom, mint feljebb emlitem, a 
nyilvánosság elé bocsájtani, el nem fogom mulasztani, azokat a t. társulatnak is megküldeni. 

V. Madarakat és csirkéket 4-- 5 méter hosszu rudra kötvén, felnyujtottam azokat 
a barlang boltozatáig, legmagasb részéig és csodálatosan jól érezték magukat, de a mint 

*) A nép itt azt beszéli, hogy már nem egy gonosztevő keresett és talált itt halált az igazságszolgáltatás 
karjának kikerülése végett; volt eset rá, hogy megesett leány, szégyenének terhe alatt, e barlangban keresett 
menekülést. 
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őket rudon ülve a mélyebb rétegekbe bocsátám, elvesztek. Ezen leletből kitetszik, hogy 
ezen gyilkos légnem még a barlang belsejében sem található a legmagasb rétegekben, mit 
bizonyit az is, hogy a csirke a földtől 50 centiméternyi magasságban veszti el életét. 

VI. Ezen kisérleteket még több állaton végeztem, de a mint láttam, hogy végök felé 
l\özelednek, gyorsan kihuztam őket a barlangból, s felélesztésökön buzogtam légbefuvás, s 
az ismert más eljárások által, de mondhatom, hogy egyetlenegy csirke kivételével, sohasem 
értem célt. 

Ebből azt következtetem, hogy e légnem okozta fuladá:i (asphyxia) sokkal veszé
lyesb, mint melyet szénsav okoz, mert ha valamely állat csak rövid ideig Yolt kitéve a 
szénsav behatásának, az legnagyobb valószinüséggel visszaadható az életnek, mig a kutya, 
mely 10-15 percig tartózkodott e barlang mérges légében, menthetlenül veszve van. 

VII. Az elhullt állatokat boncvizsga alá vetvén, azt találtam, hogy a tüdő egészen a 
mellkas hátsó falához van lapulva, levegőt nem tartalmaz, s a könenykéneg behat{!.sától kü
lönféle fekete pontokat ésileltem. Kisérleteim folytatása céljából egy döglött macskát, 
k utyát és két csirkét vittem a barlangba; mig dolgozdámhan teendek könenykéneggel egyéb 
kisérleteket, s a párhuzamos lrisérletek eredményét később közlendem. 

HoO'yha önök uraim e barlangot meglátogatják, leghátsó részében, nehány cserép
erlényre ak

0

adnak, miket betegek visznek oda, hogy a barlang faláról lecrnrgó csapadék
vizet gyűjtsék össze, melyet szembajok ellen használnak. 

Azt hiszem, hogy a kén ezen természetes gőzét sikerrel lehetne használni csuzos 
betegségekben, csak használatának módját kellene ugy szabályozni, hogy az a betegeket 
veszélylJrel ne fenyegesse; - lehetne talán e légeket csövek segélyével nagy fürdő
medencébe vezetni; mindig szem előtt tartva, hogy a használat határozott rendszeren 
alapuljon; a dolog érdemes volna a meggondolásra, n~iután itt a köze_Jben ugy is va~ l~éne_s 
fürdő melYet azonban eddig naO'y figyelemre nem mcltattak. Itt lakasokat kellene epitem, 
mivel a m~staniak többet ártan~k az egé:::zségnek, mint a mennyit rajta. a gyógyviz segithet. 

Most szabadjon uraim megköszönnöm szives fogadásukat, s bocsássanak meg, ha 
hosszu és nem épen kerekded előadásom által untattam önöket; vegyék tekintetbe, hogy 
el nem voltam készülve, vizsgálataim és eredményeinek összeállitása még véget nem értek. 
A jövő év gyűlésén szivesen fogom e mulasztást pótolni, hogy viszontlátáskor tényleg jelét 
adjam jó indulatok iránti köszönetemnek, melylyel irántam viseltettek, mely nem engedi, 
hogy megfeledkezzem ezen mélyen tisztelt társulatról , mely bennem Oláhországot tisztelte 
meg, midőn szíves meghívásban részesitett. 

XIV. 

.A. g·örög egyesiilt és nem egyesült románoknál diTó böjtről. 

LOVRICH GYULA tr-tól. 

Tisztelt szakgyülés ! 

Egy általam nagyon fontosnak tartott oly tárgyra akarom a t. sz~kg~ülés figyel~ 
mét felhivni, mely hazánk igen jelentékeny számu polgárainak, ugy testi, rnmt szellemi 
életére, azt mondhatom, döntő befolyással van. , . . , . , 

Nagy örömömre szolgálna, ha érdekeltséget tudnek ger.Jesz~~m e ~argy Iran:.. . , 
A böjtről akarok röviden beszélni uraim! De nehogy azt vél,J.ek, mmtha vallasi vitat 

akarnék természettudósok 6s orvosok gyülekezetében előidézni, azért előre kijelentem, 
hogy én ennek csak egészségügyi oldalát óhajtom megvilágitani, s nem is átalánosan vala-
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mennyi vallásfelekezetnél divó böjtről, hanem különösen a görög egyesült és nem egyesül
teknél szokásban lévő böjtről akarok szólani. 

Ezen vallásfelekezetnél van egy évben összesen 198 böjti nap. Nem számitva még 
belé a Péter-Pál apostolok böjtjét, mely évenként változó számu, s 7 naptól 42 napig 
tarthat. 

A folyó évben a Péter-Pál böjt 33 nap, s igy a folyó évben van összesen 231 
böjti nap: 

Mivel pedig m_ég ez sem elegendő a hivek lelki üdvére, ennélfogva szokásba jöttek 
az ugynevezett abstinentialis napok, hetenként kettő. 

Már most méltóztassanak figyelembe venni azt, hogy a kánonilag kötelezett böjti 
napokon tiltvák nemcsak a husnemü eledelek, hanem a zsir, vaj és tejjel készült ételek is, 
csak a hal és olajjal elkészitett ételnemek engedtetnek meg. Az ily böjti napok aztán 
s z á, r az böjt névyel jelöltetnek. 

Ilyen száraz böjt van a folyó 187 4. évben körülbelül 130, tehát több, mint az 
egész évnek 1/a része. , 

Esnek pedig ezen napok legnagyobb részben marciusra, aprilisra, juliusra, augustusra 
és decemberre. 

Tehát a földművesek, (mert legnagyobb részben azok) a legfárasztóbb munka idej én 
legroszabbul táplálkoznak. 

Hozzá véve azt, hogy a szatmári, kővári, s a mint hallomásból tudom, az erdélyi 
román nép is szigoruan szokta tartani a böjtöt nemcsak, hanem rendes husos napokon is 
igen sovány asztalt tart, lévén az ő eledele legnagyobb részben t engeri liszt, tejjel vagy 
kevés juhturóval vegyítve, s u·gyanily lisztből készült kenyér. (A hüvelyesekből aránylag 
igen keveset fogyasztanak.) A száraz böjti napokon pedig, pusztán kukoricakenyér, egy
egy hering, burgonya szárazon, s néha bab ecetben főzve. 

Sokan vannak, a kik Nagycsütörtök estétől Husvét első napján a templomból kijö
vetelig semmit sem esznek. Sőt vannak olyanok is, a kik hetenként szerdán és pénteken 
sem esznek, hanem dolgoznak. 

Lehet-e ily táplálkozás mellett csodálni a román nép csaknem közmondásos 
röst ségét ~ Midőn tápláléka a munkához megkívántató erőt igen gyéren szolgáltatj a , s e 
mellett rendesen nagy mennyiségű ürülékanyagot cipel testében. A száraz böjti napokon 
pedig ~lig vef'z annyi táplálékot magához, hogy szervezetét fentartsa, annyit pedig semmi 
esetre sem, hogy abból a fáradtságos munkához szükségelt erővesztesége is pótoltassék a 
szervezetnek. 

S lehet-e csodálni, ha pótszerről gondoskodik, a melyet a szesze.s italokban, külö-
nösen pedig a pálinkában vél feltalálni ~ 

A szeszes italok hatását feleslegesnek tartom fejtegetni a t. rnakgyülés előtt, csak 
annyit jegyzek meg, hogy ennek . élvezete, mint tudjuk, nem szokott a mértékletesség 
határai között maradni, s igy, a mi egy ideig a szervezet tápanyag szükségletének pótlására 
szolgált mintegy, később ugyanazon szervezet épségét aláássa. 

Tönkre teszi az egyént nemcsak anyagilag, de szellemileg is. 
S én nyíltan kimondom itt, hogy a böjtöt ugy tekintem, mint egyik leghatalmasabb 

eszközt a pálinkaivás terjesztésére. 
Hogy mily mérvben van elteijedve a pálinkaivás, erre nézve bátor vagyok egy 

adatot felhozni, egy adatot pedig azért, mert ez az egy minden kétséget kizáró hitelesség
gel bir, s több ily t eljesen hiteles adat birtokába nem juthattam. 

N. B. városban lakik 9082 lakos a legutolsó népszámlálás szerint, ezek közül 
fejenként és évenként,- 3 évet véve alapul - (mert több évről szóló hiteles adatom nincs) 
esik mindep. lélekre 21 1/e rész itce pálinka. 
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Én ezt részemről szerfelett soknak tartom, noha jól tudom azt, hogy csak akkor 
v~lna, ezen adatnak ~bsolut értéke, ha más vidékekről, melyek lakói hasonló körülmények 
kozt elnek, szerzett ily adatokkal lenne összehasonlitható. 

Megjegyzem, hogy az általam például felhozott városka bortermelő hely is egy
szersmind, még pedig évi közép termése 12 ezer akóra tehető, melynek legnagyobb része 
helyben fogyasztatik el. Továbbá, hogy számitásom alapjául nem vettem fel a kis üstök 
által helyben termelt pálinkát, pedig ez is nagy mennyiséget tesz ki. 
, , Kétségtelen~} felvehető, továbbá, l~ogy. a 3 évi á~la~ul felvett pálinkamennyiségből 

(evenkent 192,371 itce) 8/io reszt a roman aJku lakossag fogyaszt el. 
. „ Kérdést i~téz~ei:n i:nagaml~oz, ~osy ily táplálkozási viszonyoknak befolyása az 
illeto felekezet egeszsegi viszonyall'a m1kent lenne biztosan kimutatható~ s ezt akként 
vélt~m ,es~közöl~etni, ha az egye~ ~elekezete~ halálozási százalékát, és közép életidő tar
tamat alhtom parhuzamba. BeszelJenek a szamok! 

N. B. városban lakik: róm. katholikus 3841 , görög katholikus 3239 helvét hit-
vallásu 1652. ' 

. . E ~áro:n_fe~~kezetet ~ette~ számad~som ~lapjául, mert a többi, ugymint ágostai, 
umtanus .~s, zsi,do,. o.~szesen i?en k~s ~ör~d,e~et, kepe; ( r;iindössze ~ 5 0 ). Előre bocsájtom, 
hogy ~ koz~p eletido ~artamanak k1szamitasanal 10 evi atlagot vettem, még pedig 1861-től 
1 ~ 7.?-1g, midőn ~emmm.emü nagyobb halálo~ást ,okozó járvány nem pusr.titott a lakosság 
kozott, s ez okbol melloztem a lefolyt utolso 3 evet , a mely a halálozási százalékot sokkal 
k~dv~.zőtlenebbül ~~~tet;11é ~l?, a görög kath. és, nem ~gyesültekre. Ezen számadás alapján 
kiderult, hogy a kozep eletido tartama: a helvet vallasuaknál 32 1/i év, a r. katholikusok
nál 24 1

/a 6 év,, a g?~ög ~at~olik~s és ~em egyesülteknél 22 év 61/2 hónap. 
A halalozas1 szazalek, viszonyitva az egyes felekezetek számarányához. ugyancsak 

az előbb említett 10 évi átlagot véve alapul. · -
A helvét vallásauknál 21/20/o, a r. katholikusoknál 23/40/o , a görög egyesült és nem 

egyesülteknél 3 O/o. 
Nagyon jól tudom én, hogy nemcsak a böjtnek van befolyása a pálinkaivás terje

désé1;e, és ezen, a görög egyesült .és nei:n egyesültekre nézve kedvezőtlen halálozási arányra. 
A szamokkal csak azt akartam bizonyitani, hogy eme kedvezőtlen befolyás ::;zámokban is 
előtüntethető. 

, D~ ~á~ kérdem én, ~i kéte~lrnclhetnék statistikai adatok nélkül is az ily böjtölés 
karos hatasarol ~gy oly neposztalyra, a mely legnagyobb részben nehéz kézimunkával 
keresi napi kenyerét~ 

N em.zetgazdászati tekintetben mennyi munkaerő vész el, közegészségügyi tekintet
ben mennyi kóros bántalomnak szolgál alapul. (Egy hagymázj árványt éltem meg B. 
városhoz l 1/2 órányira ff>kvő faluban, midőn 800 lakó közül hivatalos adatok szerint 600 
betegedett meg.) 

Hát moralis tekintetben~ A román népnek nemcsak sok böjtje, de sok ünnepe is 
van, ugy hogy alig van tulzás azon állításban: "A román, ha nem böjtöl, akkor ünnepel" , 
ünnepen pedig ki akarja pótolni, mit a böjtön elmulasztott, s igy lesz a böjt a mérséket
lenség előmozditója. 

Terjesztője a babonának~ mert lehet-e nem babonás egy oly nép, melynek annyi 
böjtje van ~ 

Sokat vár az istentől és keveset segit önmagán. 
Vajha azok, · kik socialis reformokat sürgetnek, erre is kiteijesztenék figyelmüket, s 

illetékes körökben oda hatnának, hogy a magas román klérus kezdeményezze a jelenlegi 
kiadásában káros böjt megszüntetését, vagy legalább megkevesbitését, mit, ha népét igazán 
szereti, tenni erkölcsi kötelessége. · 

22 
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xv. 

A. tordai és szamosfalvi sós tavak ázalagfaunája. 

DR. EN'l'Z GÉZA kolozsvári egyetemi tanártól. 

Az ázalagok földrajzi elterjedéséről az eddig ismert adatok nyomán határozottan 
állítható, hogy teljességgel nincs oly módon korlátozva, mint a magasabb szervezeteké. 
Miután a hollandi Le e u w e n h o e k A n t a 1 167 5-ben álló esővízben az ázalagokat fel
fedezte, s száz évvel később a dán M ül 1 e r 0 t tó Frigy e s úttörő vizsgálatait közzé 
tette 1

) , Europa különböző részeiben számos kitűnő búvár által eszközölt kutatások mind 
azon eredmé~~re vezettek, hogy megegyező physikai viszonyok között ugyanazon áza1ag
alakok népes1tik a vizeket; legyen ennek bebizonyitására elég az ázalagtan tiszteletre méltó 
megalapitójának, M ü 11 e r nek Dániára, Eh r en b e r g nek, Steinnek, C 1 a p ar e de- és 
L a ch m annak s számos másnak Németországra, R i e s s- és S c hm a r d á nak Ausztriára 
.Bory de St. Vi n e en tnek, Duj ar din nek s legujabban Fr om en telnek s Mme'. 
J o b a r d: M u t e ~ u nak Franciaorsz~?ra, S p a 11 a n z a ni nak, Z i g n o nak s F i 11 i p p i uek 
Olaszorszagra, P r i t ch a r cl nak Anghara, Pert y nek Svajcra, E i ch w a 1 cl- és W e i s s e nek 
Oroszországra, Margó Ti v a d a r nak 2

) Budapest vidékére vonatkozó ázalagtani büvárla
t~ira ~ivatkozn?~· _Az E~~·opán kiv~H~ ~ö~drészekre teijedő ismereteink, bár eddigelé igen 
tore~~ke~ek,. ;neg1s igazolJak fen~bb1 alhtasunkat: Eh r e n be r g Aegyptomban, Arabiában 
s deh S1beriaban legnagyobb reszt ugyanazon ázalagokat találta, mint Berlin körül, s 
Carte r szerint Keletindia éde vizi ázalagfaunája lényegesen nem különbözik az europaitól. 

. Mig azonban határozottan áll, hogy az ázalagok kosmopoliták, addig azon physikai 
v1s~o;i-y_oknak tanulmányozá a, melyek között az ázalagok előfordulnak, .ismét azon meg
gyozodesre vezet, hogy ezek az ázalagok helyrajzi elte1jedését jgen élesen és szűk körre 
korlátozzák, s bár valamely nagyobb területen, például egy vizekben bővelkedő város kör
nyékén, . bizto an számíthatunk arra, hogy a felismerhetőleg leirt ázalagok legnagyobb 
r~szét megtaláljuk, mégis nem csekély fáradságba s időbe kerül az egyes alakok lelhelyeinek 
k1puhat?lása ; mert e parányi zervezetek épen ügy kénytelenek létökért küzdeni, mint bár
me~y ,mas :r;iaga~abb ~11at vagy növény, s bár biztosan feltehető, hogy betokozott állapotban 
a legaramlasok altal felkapva, gyakran messze vándorlások után mindenhová szétszóratnak 
mégis csak ott fognak kifejlődni, hol, a legtöbb esetben igen nehezen felismerhető külsŐ 
tényezők, tenyészésöknek kedveznek, azt lehetővé teszik. Minden mocsárnak, minden 
pocsolyának, minden önteléknek (Infusio, Aufguss) megvan a maga jellegző ázalagfaunája, 
mely ?gy~n, „m~nt vizsgálataim bizonyitják, évszakonként, mondhatnám idényenként változik, 
de ~zert evrol evre ugyanaz marad; az ázalagok elterjedésök szerinti tanulmányozásának 
te~at o~v~tlenül együtt kell járni azon közegnek, melyben élnek, physikai, vegytani tanul
manyozasaval együtt azon állatok és növényekével, melyeknek társaságában élnek, vagy a 
melyeknek felületén vagy belsejében megtelepednek. 

Ezen szempontokat véve kiindulásul, lelhelyeik szerint következőleg lehetne az 
ázalagokat csoportositani : 

• • 
1
) 0 t h o F r i de r i e u s M ü 11 e r : Vermium t errestrium et fiuviatilium, seu animalium Infusoriorum Hel-

mmth1corum et Testacearum non marinorum succincta historia. Havniae et Lipsiae. 1773-1774. ' 
Ha.lála. után F r a b r i e i u ~ által kiadott má~odi~ nagy ~apmu~k~jf!' azon idöhez képest pompás, részben 

valóban class1cusnak mondható acelmetszetekkel: Arumaha Infusona fiuviatiha et marina etc. Havniae. 1786. 
• 

2
) Ázalagtani adatok, s a Pest-Buda ázalagfaunájának rövid rendszeres átnézete. Felolv. a m. orv. és term. 

vizsgálók Pe~ten 1863.: sept'. 23. tartott növé_n:y-állattani szakülé.~ében . . - . Math. term. tud. közl. Kiadja a magy. 
tud. Akadémia. III. kot. Pest. 1865 . Nemzeti irodalmunknak elso s ez 1de1g egyedüli áralagtani terménye. 

1 

1 
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I. Édes viziek. 
1. Forrás által táplált állandó vizekben élők. 
2. Esőviz által táplált állandó vizekben élők. 
3. Tőzeges mocsárokban élők. 
4. Ideiglenes pocsolyákban élők. 
5. Növényi öntelékekben, azaz oly vizekben élők, melyekben növényi részek 

rothadnak. 
6. Állati öntelékekben, azaz oly vizekben élők, melyekben állati részek rothadnak. 

II. Tengeriek. 
Ezen csoportot természetesen ismét szűkebb csoportokra lehetne s kellene osztani. 
III. Só s viziek, sós tavakban, salinákban élők. 
IV. Más s z e r v ez e t e k f e 1ü1 e t ér e te 1 epedt e k. 

1. Növényekre telepedtek. 
2. Állatokra telepedtek. 

V. Állatok belsejében élük, tágabb értelemben vett élődiek. 
Ezen csoportositások természetesen legkevésbbé sem kimeritők, s tüzetes tanul

mányozás után számos más csoport által volnának bővithetők, valamint az is természetes, 
hogy vannak oly ázalagok is, melyek igen különböző viszonyok között élhetnek, s tehát e 
csoportok mindegyikébe vagy legalább legtöbbjébe helyet kellene számukra kijelelnünk; 
ilyen legkevésbbé sem válogatós, s minden adott viszonyhoz hozzá törődő ázalag például a 
Cyclidium Glaucoma s a Chilodon cucullu1us. 

E helyen csupán azon ázalagokra terjeszkedem, melyek benföldi sós tavak vizeit 
népesitik, s nevezetesen azokra, melyek a · Torda melletti s Kolozsvár szomszédságában 
Szamosfalva körül fekvő konyhasós tavak vizében a j elen (1876) nyár folytán volt alkal
mam tanulmányozni. 

A sós tavak ázalagfaunájáról az eddigi irodalmi ad~tok után itélve azt kellene tar
tanunk, hogy az édes viziekétől nem tér el; Eng elm ann legalább az Eisleben melletti 
sós tó ázalagfaunájáról, melyet igen gazdagnak mond, határozottan megjegyzi, hogy 1 én y e
ge s e n n em k ü 1 ön b ö z i k az édes vizekétöl 3

); az általa felsorolt ázalagok a következők : 
V orticella microstoma Ehrb. 

" convallaria Ehrb. (nebulifera ~) 4
) 

Carchesium polypinum Ehrb. 
Zoothamnium affine St. 
Opercularia stenostoma St. 
Cothurnia sp. 
Chilodon cucullulus Ehrb. 
Trochilia palustris St. 
Aspidisca Lynceus Ehrb. 

" costata St. 
Euplotes Charon Ehrb. 

" patella Ehrb. 
Stylonychia Mytilus Ehrb. 

" pustulata Ehrb. 
Stichotricha secunda .Perty. (Stichocbaeta ~) 4,) 
Oxytricha pellionella Ehrb. 

") T h. W i 1 h. E n g e 1 m a n n: Znr N aturgeschichte der Infusionsthiere. Zeitschr. für wissensch. Zool. Bnd. 
XI. Leipzig. 1861. . 

") E n g e 1 ma n n megiegyzése . 
22* 
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Oxytricha fallax St. 
Urolepus agilis Engelm. 
Panophrys (Bursaria) flava Duj. 
Pleuronema Chrysalis Perty. 
Cyclidium Glaucoma Ehrb. 
Glaucoma scintillans Ehrb. 
Cinetochil~m margaritaceum Perty. 
Paramaecmm Bursaria Focke. 

" Aurelia Müll. 
" ambiguum Engelm. 

Coleps hirtus Elu:b. 
Enchelys-fajok. 
Trichoda-fajok. 

Ezek közül más lelhelyen eddigelé ne t l'lt t tt · · ' 
Paramaecium ambiguum Engelm. m a a a 0 az Urolepu ag1hs Engelm. es 

S e h m a r d a ázalag elösorolásából 6) :D 1 . " 1 , · · , 
faunáját a következőleg lehet összeállítani: a e soo aszorszag1 alma.k e ·illó zőrö ázalag-

Cyclidium Glaucoma Ehrb. 
Trichodina grandinella Ehrb. ( = Halteria Graudinella D · ) 
Enchelys farcimen Ehrb. UJ. 
Lacrymaria Proteus Ehrb. 
Tra.chelius lam~lla Ehrb: ( = Loxoph.yllum lamella Clap. et Lachm.) 
B " . 

1 
anatiEcula Ehr b. ( = Amph1leptus anaticula Clap et Lachm) 

ursar~a eucas j hrb. ( = Cyrtostomum leucas St.) . . 
Bursar1a tesselata Schm. 
Bu.rsaria pupa Ehrb. ( = Lembadium bullinum Perty ~) 
Sp1rostamum ambiguum Ehrb. · 
Paramaecium Aurelia Müll. 
Amp~leptus anser Ehrb. ( = Dileptus anser Duj ) 

· ~mphllep~us fasciola Ehrb. ( = Loxophyllum fa~ciola Clap et L h ) 

E
tyllonychia appendiculata Ehrb. ( = Styloplotes appendic~latus a~t )m. 
up otes Charon Ehrb. " · 

Himantophorus Charou Ehrb. 
Ezek közül uj alak a Bursaria tesselat s h 1 . . , r~jzok után itélve, semmi esetre nem tartozh tk e : ·, ~~ y az igen hianyo~ leirás s a 

veve ezen nemet mint azt S te. k" 'T : 1 . a ursana nemhez, azon ter.Jedelemben 
Ophryoglena- vag; Paramaeciurri-f i.n oru i; a, h~ne~ lehet valamely Cyrtostomum-, 
P . ambiguumával; ezt azonban ann~l ;:;Is ~e~re talan ~pen ~zm~os ,E n g e 1 ma n n sós vizi 
s rajzai tökélytelenek E 

1 
~ e lehet eldoutem, mmtan S eh mard a leirása 

S eh mard a ~z a~ g e m ~ n ~ pedig ~ P. an_ibig~um jellegzését adni elmulasztá. 
lelhely.ekről .a .következőketg~~~~~;1r:f~ tavak azalagairól lS közöl nehány adatot s) s ezen. 

~yclidmm. margarita~eum Ehrb. ( = Cinetochilum margaritaceum Perty) 
aramaecmm polytnchum Schm. · 

" Aurelia Müll. 
Bursa~ia vorticella Ehrb. ( = B. truncatella Müll. ~) 
Oxytncha caudata Ehrb. 

5) L. K. S eh mard a . Kle' B 't „ N t 6) L. K. S eh m' . d' '. z me e1 rage ~ur a urgeschicbte der Infusorien. Wien 1846 
a r a. ur Naturgesch1chte Aegyptens. Denkscbr. d. kais. Akad~mie. 'vn Bnd. Wien. 1854, 
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Urolepus musculus Ehrb. 
Euplotes striatus Ehrb. 
V orticella salina Schm. 

. Uj alak ezek között a Paramaecium polytrichum Schm. s a Vorticella salina Schm., 
mely utóbbi az alább előadandó tordai és szamosfalvi V. nebulifera válfajával valószínűleg 
azonos. 

Nem hagyhatom e helyen emlités nélkül, hogy W e r ne e k Salzburg mellett állitó-
lag édes vizben a Chlamydodon Mnemosyne társaságában több tengeri ázalagfajt észlelt 

7
); 

tekintetbe véve, hogy az igen jellegző Chl. Mnemosyne eddigelé soha édes vizben nem ta
láltatott, s az erdélyi sós tavak ázalagfaunájáról alább közlendőket, s végre azon körülményt, 
hogy Salzburg mellett sós vizek előfordulnak : igen valószinünek tartom, hogy W e r ne e k 
tengeri ~zalagai n e m é d e s , h a n e m s ó s v i z b ő 1 s z á r m a z n a k. 

· En a tordai és szamosfalvi sós tavakban a következő ázalagokat találtam: 

Rend : Suctoria Clap. et Lachm. Szivólábu ázalagok. 

Csal.: Acinetina Ehrb. 

1. Acineta tuberosa Ehrb. 8
) 

Rend: Ciliata Ehrb. Csillószőrös ázalagok. 

A. Rolotri ha St. Egészen csillószőrösek. 

Csal.: Trachelinea Ehrb. 

2. Loxophyllum lamella Clap. et Lachm. 
3. " fasciola Clap. et Lachm. 
4. Chanostoma margaritiferum n. g. n. sp. 
5. Amphileptus anaticula Clap. et Lachm. 

C s a 1. : E n e h e 1 i na S t. 
6. Holophrya Gulo n. sp. 

C s a 1. : P a r a m a e e i i n a S t . 
7. Cyrtostomum leucas St. 

c s a 1. : e i n e t 0 e h i 1 i n a s t. 
8. Glaucoma scintillans Ehrb. 
9. Cinetochilum margaritaceum Perty. 

7) Idézve St e in által: Der Organismus der Infusionsthiere. I. Abth. Leipzig. 1859. Pag. 116. 
8

) Eh re n be r g t engeri Acineta tuberosáj a M ü 11 e r 0. F r. édes vizi Vorticella tuberosáját61, melylyel 
Eh r e n b e r g azonosnak tartj a, kétsé~ kívül különbözik, s a M ü 11 e r álfa,l leirt ázalag valószinüleg azonos a 
„Vorticella nebulifera acineta-alakjával', melyet Stein később az Acineta-elmélet elvetése után Ac. Lemnarumnak 
nevez. Vajjon a „Zoothamnium affine acineta-alakja," melyet Stein azonosnak tart az Ac. tuberosával, evvel csak
ugyan azonos-e, vagy, mint H e r t w i g R i eh a r d megjell'yzi (Über Podophrya gemmipara nebst Bemerkungen zum 
Bau und zur systematischen Stellung der Acineten. Geg e n b a u r's Morphologisches Jahrbuch. 1. Bnd. 1. Heft. 
Leipzig. 1875. pag. 52.) különbözik, ezt, nem ismervén saját vizsgálatom után a t engeri. Acinetákat, e helyen n em 
vagyo~ képes eldönteni, bár valószinünek tartom, hogy H e r t w i g megkülönböztetése JOgos~lt; ez alkalommal be 
kell érnem annak constatálásával, hogy a tordai és szamosfalvi sós vizek Acinetája semmiben sem tér el azon 
„Acineta tuberosától", melyet Stein Zoothamnium affin e társaságában a keleti tengerből származó Gammarus mari-
nus és Sphaeroma serrata példányok végtagjain talált. 

(V. ö. S te i n : Die lnfusionstbiere auf ihre Entwicklungsgeschichte untersucht. Leipzig. 1854. Pag. 221. Taf. 

III. Fig. 46-50.) 
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1 O. Cyclidium Gl~ucoma Ehrb. 
11. Pleuronema Chrysalis Perty. 

B. Heterotricha St. Különböző csillószőrüek. 

Csal.: Spirostomea St. 

12. Condylostoma patens Duj. 

C. Hypotricha. Alul csillószőrösek. 

e s a 1.: eh 1 a m y d 0 d 0 n t a s t. 

13. Chlamydodo.n Cyclops n:. sp. 
14. Chilodon cucullulus Ehrb. 

Cs a 1. : A s p i cl i s e i n a E h r b. 

15. Aspidisca Lynceus Ebrb. 
16. „ turrita Clap. et Lachm. 
17. „ polystyla St. 

Cs a 1.: E u p 1 o tin a Eh r b. 

18. Euplotes Charon Ebrb. 
19. Uronychia transfuga St. 

Csal.-: Oxytrichina Ehrb. 

20. Oxytricha gibba St. 
21. Stylonychia pustulata Ehrb. 

D. Peritricha St. Körül csillószőrösek. 

C s a l. : H a t e r i n a C 1 a p. e t L a e hm. 

22. Halteria grandinella Duj. 

. Cs al.: 0 p hryd ina Eh r b. 

23. Cothurnia imberbis Ehrb. 
24. „ „ „ var. cm;vula. 
25. Vaginicola crystallina Ehrb. var. annulata. 

C s a 1.: V o r ti e e 11 i n a E h r b. 

26. Vorticella microstoma Ehrb. var. halophila. 
. 27. „ nebulifera Ehrb. var. salina. 

-
Ezeknek lelhelyeit könnyebb áttekintés kedveért a következő táblázatban állitot-

tam össze, melyről megjegyzem, hogy azon ázalagok észlelöit, melyek igen nagy elterjedés
ben fordulnak elő, elhagy~am. 
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Szám 1 Az ázalag megnevezése 

1 Acineta tuberosa Ehrb. 

2 Loxophyllum lamella Clap. et Lachm. 

1 

3 Loxophyllum fasciola Clap. et Lachm. 

4 
1 

Chanostoma margaritiferum n. g. n. sp. 

1 

5 Amphileptus anaticula Clap. et Lachm. 

6 
1 

Holophrya Gulo n. p. 

7 Cyrtostomum leucas St. 

1 

8 Glaucoma scintillans Ehr b. 

1 

9 Cinctochilum margaritaceum Perty. 

10 Cyclidium Glaucoma Ehrb. 

9) T. és Sz. = Torda és Szamosfalva. 
'°) Valószinü, hogy a D u j a r din által P.anoph~ys 

t lált ázalaO' azonos a Cyrtost. leucassal. (F. Du J a r d 1 ·n: 
s~ires. Pari:. 1841. Pag. 492. Pl. 14. Fig. 7.) 

1 Lelbelyek és észlelök 
1 

Angolország partjai (Baker). . 
Keleti tenger (Ehrenberg, Stern). 
Norwégiai partok (Claparede és Lachm a nn). 
T. és Sz. 9

) 

1 Édes viz. 
Vörös tenger Tor mellett (Ehren b erg). 
Canal la Manche (Dujardin). 
Salinák St.-Servola mellett (S c hmarda). 
'l'. és Sz. 

Édes viz. · 
Salinák Capo d'Istria mellett (Schmarda). 
Tenger viz (Joblot, Müller 0. Fr.) 

1 
T. és Sz. 

1 
'l'. és Sz. 

Édes viz. 
Adria Chioggia mellett (Schmarda). 
Norwégiai partok Bergen mellett (Claparede 

és Lachmann). 

1 
T. és Sz. 

1 
T. és Sz. 

Édes viz. 
Tenger? 10) 

'l'. és Sz. 

Édes viz. 
Öntelékek (Infusiók). 
Sós tó Eis1eben mellett (Engelmann). 
'f. és Sz. 

1 Édes viz. 
Öntelékek. 
Salinák (Schmar da, Engelmann). 
'l'. és Sz. 

Édes viz. 
Öntelékek. 
Tengerviz. 
Sós tó Eisleben mellett (Engelmann). 
T. és Sz . 

Chrysalis név alatt leírt, s Cette mellett tengervízben 
Suítes a Buffon. Histoire naturelle des Zoophytes. lnfu-
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Szám Az ázalag megnevezése Lelhelyek és észlelők 

Édes viz. 
11 Pleuronema Chrysalis Perty. Tengerviz (Dujardin 12

) ClaparMe és Lachmann). 
T. és Sz . 

1 

. 
Édes vi:.1 (Varsó mellett egyetlen példányban, 

C. stagnale Wrze8ni owski). 
Sund (Müller 0 . Fr.). 

12 Condylostoma paten · Duj. Keleti tenger (Ehrenber g, S t e in). 
Középtenger (D uj a r din). 

1 

Norwégiai partok (Clapared e és L ac hm a nn). 
Sz. 

13 1 Chlamydodon Cyclops n. sp. 
1 

Sz. 

. 
Édes víz . 
Öntelékek. 

14 Chilodon cucullulus Ehrb. r or wégiai partak (Eh r e n be r g). 
Keleti tenger (S t ein). 
T. és Sr.. 

Éde~ viz. 
15 Aspiclisca Lynceus Ehrb. Tenger viz. 

T. és Sz. 

Édes víz. 
16 Aspidisca turrita Clap. et Lachm. Tenger viz. 

T. és Sz. 

17 
1 

Aspidisca polystyla St. 
Triesti kikötő (S t ein). 
T. és Sz. 

1 
1 Édes viz. 

18 Euplote~ Charon Ehrb. 

1 

Tenger viz. 

1 
T. és Sz. 

1 
Keleti tenger (Müller 0 . Fr. S tein). 

19 Uronychia transfuga St. Középtenger (D uj a r cl i n). 

,1 T. és Sz. 

Keleti tenger (Müll er 0 . Fr. St e in). 

20 Oxytricha gibba Duj. 
Középtenger (Duj a rdin). 
Triesti kikötő (St e in) . 

1 
T. és Sz. 

Édes vii. 

21 Stylonychia pustulata Ehrb. 
Öntelékek. 
Tenger viz Koppenhága mellett (Ehrenb erg) . 

11 
T. és Sz. 

12) D uj a r din Pleuronema marinája, mint a rajzokból kitünik, s mint C 1 a p a r e d e és La e h m a n n is 
bizonyitják, lényegesen nem különbözik a Pl. Chrysalistól.' (V. ö. Duj . id. m. Pag. 475. Pl. 14. Fig. 3. - C 1 a p a· 
r e d e et L a e h m a n n: Études sur les lnfusoires et les Rhizopodes. 2-de vol. Paris 1858- ·1859. Pag. 274.) 
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Szám Az ázalag megnevezése. Lelhelyek és észlelők. 

- e 

Écles viz. 

22 Halteria granclinella Duj. 
Öntelékek. 
Salinák St. Servola és auli mellett (Schmarda). 

1 
'l'. és Sz. 

1 
1 

Édes viz. 
23 

1 

Cothurnia imberbis Ehrb. 'l'engerviz (?) 13
) 

1 
'l'. és St. 

24 1 Cothurnia imberbis Ehrb. 'l'. és Sz. 1 

1 
var. curvula. 

25 
Vaginicola crystallin a Ehrb. 1 •r. és Sz. 14

) 
var. annulata. 

1 

1 Édes viz. 

26 
V orticella mierostoma Ehrb. Ön te lékek. 

var. halaephila. Sós viz Eisleben mellett (Engelmann). 

1 
'l'. és Sz. 

1 Édes viz. 
Keleti tenger (Müller 0. Fr. Ehrenberg). 

1 

27 
Vorticella nebulifera Ehrb. Velencei lagunák (Schmarda). 

var. salina. Sós tó El-Kab mellett Egyptomban. 
(= V. salina Schmarda). 

1 1 
'l'. é Sz. 

A S eh mard a, E n g e 1 ma n n s általam talált sós vizi ázalagok lelhelyeik szerint 
következőleg csoportosíthatók : 

1. Édes dzben és sós tavakban élők. 

Dileptus anser Duj . 
. Lacrymaria Proteus Ehrb. 
Paramaecium Bursaria Focke. 

" Aurelia Müll. 
Panophrys flava Duj. 
Glaucoma scintillans Ehrb. 
Cinetochilum margaritaceum Perty. 
Bursaria vorticella Ehrb. 
Trochilia palustris St. 
Stylonychia Mytilus Ehrb. 
Oxytricha pellionella Ehrb. 

" 
fallax St. 

13) A leírás és rajzok után sem az Eh r e n b e r g, sem a Stein ;í.ltal leírt Cothurnia maritimát nem lehet 
az édes vízi C. imberbistől megkülönböztetni. V. ö. Eh r e n b e r g : Die Infusionsthierchen als vollkommene Organis
men. Leipzig. 1838. Pag. 298. Taf. XXX. Fig. VII. 

S te i n : Die Infusionsthiere auf ihre Entwicklungsgeschicbte untersucht. Leipzig. 1854. Pag, 223. Taf. III. 
Fig. 35., 37. 

14) Valószinü, hogy E i e h w a l d tengeri Cothurnia pupája azonos a v. crystallina var. annulata hosszabb ko
csányu egyéneivel, a mire ri.lább még visszatérendek. 

23 
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Stichotricha secunda Perty. 
Urolepus piscis Ehrb. 
Opercularia stenostoma St. 
Halteria grandinella Duj. 
Vorticella microstoma Ehrb. 

Összesen 1 7. 

2. Édes vizben, sós tavakban s tengerben egyaránt élők. 

Loxophyllum lamella Clap. et Lachm. 
„ fasciola Clap. et Lachm. 

Amphileptus anaticula Clap. et Lachm. 
Enchelys farcimon Ehrb. 
Coleps hirtus Ehrb. 
Cyrtostomum leucas St. 
Cyclidium Glaucoma Ehrb. 
Pleuronema Chrysalis Perty. 
Lembadium bullinum Perty, 
Spirostomem ambiguum Ehrb. 
Condy lostama patens Duj. 
Chilodon cucullulus Ehrb. 
Stylonychia pustulata Ehrb. 
Aspidisca Lynceus Ehrb. 

„ turrita Clap. et Lachm. 
Euplotes Charon Ehrb. 

„ , patella Ehrb . 
V orticella nebulifera Ehrb. 
Carchesium polypinum Ehrb. 
Zoothamnium affine St. 
Cothurnia imberbis Ehrb. 

Összesen 21. 

3. Tengerben és sós tavakban élők. 

Acineta tuberosa Ehrb. 
Oxytricha gibba Duj. 

„ caudata Ehrb. 
Aspidisca polystyla St. 
Euplotes striatus Ehrb. 
Himantophorus Charon ·Ehrb. 
Uronychia transfuga St. 

~~~~~~~~ 

Összesen 7. 

4. Csupán sós tavakban élők. · 

Holophrya Gulo n. sp. 
Chanostoma margaritiferum n. g. n. sp. 
Paramaecium polytrichum Schm. ~ 

„ ambiguum Engelm. 
Bursaria ( = Paramaecium ~) tesselata Schm. 

1 
j 

' 
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Cblamydodon Cyclops n. sp. 
Urolepus agilis Engelm. 
Cothurnia imberbis Ehrb. var. curvula. 
Vaginicola crystallina Ehrb. var. annulata. 
V orticella microstoma Ehrb. var. holophila. 

" 
nebulifera Ehrb. var. salina. 

Összesen 11. 

Ezen csoportositásokból világosan kitűnik, hogy a sós tavaknak az édes vizekéhez 
képest gazdagnak épen nem mondható ázalagfaunája : 

1) nehány uj, az édes és tengervízben eddigelé még nem talált, jellegző alakkal 
bir~ melyek közül egy, a Chlamydodon Mnemosyne oly nemhez tartozik, melynek egyedüli 
eddig ismert képviselője csupán tengervízben 15

) él, egy nem, a Chanostoma margaritiferum 
egészen uj; a többi uj fajak és válfajak legközelebbi rokonai édes és tengervízben egy
aránt előforduloak. 

2) A sós tavak ázlagainak egy része édes vizben eddigelé 1:1oha::iem, csupán tengervíz-
ben találtatott. . 

3) Legnagyobb azon ázalagak száma, melyek éde::1 és tengervízben egya,ránt előfor-
dulnak. _ 

4) A ::ió::i tavak ázalagainak csupán mintegy 1/4. ré::1ze (17,56 közül) áll oly fajakból, 
melyek tengervízben eddigelé nem találtattak; ezek közül azonban egy, a Trochilia palu
stris, oly alak, melynek legközelebbi fajrokonai csupán tengervízben élnek. 

Ha már most tekintetbe veszszük azt, hogy a tenger ázalag-faunája általában ke
vésbbé ismeretes, mint az édes vizeké : igen valószínűnek tarthatjuk, hogy későbbi buvár
latok az 1. csoport alatt elősorolt ázalagoknak számát tetemesen reducálandják; még vi
::izont t ekintetbe véve azt, hogy az édes vizek ázalagai számo::i buvár által igen behatólag 
tanulmányoztattak: alig várható, hogy a 3. csoportba osztott ázalagak édes vizekben is 
fel fognának fedeztetni. 

Végül kimondhatjuk, a mi különben már a priori is igen valószinünek látszik, hogy 
a b e nföldi s ó s tavak ázalagfaunája ::1 okkal közelebb á ll a tengeri, mint 
az édes v i z i h ez, kiemelendő azonban, hogy igen jellegző tengeri ázalagok, mint például 
a Tintinnodák, - bár egyik képviselőjök, a Tintinnm; fluviatilis St. édes vizekben, igy Ko
lozsvár körül is igen gyakori, - a Freia, Huxleya, Iduna, Aegyria, Dysteria stb. jellegző 
tengeri nemek képviselői a sós tavakban egészen hiányzani láts~anak. , 

Igen meglepett, hogy a Gyöklábuak (Rhizopoda) közül igen s~orgos utankeres~sem 
dacára sem találhattam mást a tordai és szamosfalvi só tavakban, mmt az Amoeba d1fflu
ensnek igen apró példányait, ezeket azonban igen nagy számban. Az Ostorosak (Flagellta) 
közül igen nagy mennyiségben ta.láltam Peridinium pulvisculust Ehrb., Chlamydomanas 
pulvisculust Ehrb., Euglena viridist Ehrb., s az Euglena viridishez igen . hasonló, azonban 
kétostoru s alakját az Euglenánál sokkal élénkebben változtató Entrepia viridist Perty 16

) , 

mely tudtommal eddigelé csupán Bern körül találtatott. 
Megjegyzem még, hogy a tordai és szamosfalvi ::iós tavak vizinek ázalagfajokban 

való meglehetős szegénységét ellensulyozni látszik a legtöbb faj egyéneinek igen nagy szá
ma· ez áll nevezetesen az Aspidiscákról, az Euplotes Charonról, a Holophrya Guloról, a 
Chl~mydodon Cyclopsról, a Vorticellákról, a Vaginicola crystallina és Coth~r~ia imberbis 
jellegző válfajáról, s az Acineta tuberosáról, melyek bámulatos nagy mennyisegben fordul-

15) W e r n e e k édes vízi Chlamydodonára nézve v. ö. a fenebbi megjegy~ést. 
16) Max. p e rt y: Zur Kenntniss der kleinst en Lebensformen der Schweiz. Bern. 1852. Pag. 16 '. Taf. TX. 

23* 
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nak elő, még a többi fajakat kisebb mennyiségben, a Chanostoma margaritiferumot s a 
pompás Condylostoma patenst csupán egyes példányokban találtam. 

. 1?- tordai és szamosfalvi sós tavak egyéb jellegző állatai : nehány Rotatoria, 1-2 
Cypnsfau, Canthocamptus staphylinus Jur., többnyire egészen megrakva a Cothurnia imber
b~s t?alakJának példányaiva~, az an?y~ra jellegző sós vi;i .Artemia salina L. csupán az igen 
tomeny sool~at?t tartalmazo tordai vizekben fordul elo, itt azonban igen nagy mennyiség
ben 1

•
7
); tovabb~ Notonecta ,glauca, 1-2 apró Coleoptera a Dytisciclák családjából, Culex-, 

Strat10mys-, C~n:onomus- es Eristalis-álcák, ez utóbbiak, mint más sós tavakban is, oly 
rnp~ai:it, menny1~egben, hogy a viz helyenkint egészen hemzseg tőlük, s bábjaik a tavak 
partJa1rol a szel által behordott Schoberia-, Salicornia- és Statice kóróknak minden 
vonalnyi területét ellepik, s üres bábhüvelyeik a kikristályosodott sónak gyakran egész 
rétegével vannak bevonva. Az utóbbi kétröpüek az Argyroneta aquaticát csalják a 
tavakba, melyeknek igen nagy számu példányait találtam a szamosfalvi sós tóban hol 
müvészileg szőtt buvárharangjaikat a Myriophyllum verticillatumra és Ruppia tra~ssyl
vanicára erősítik. 

A tordai és szamosf'alvi sós tavakban talált uj ázalagok leirása. 

1. Holophrya Gulo n. sp. 

Igen nagy mennyiségben találtam mind a tordai, mind a szamosfalvi sós tavak 
vizében. 

Teste hengeres: többnyire megforclitott tojásdad, azaz mellső vége tompább és szé
lesebb, mint a hátsó, mely alaktól azonban igen gyakoriak az eltérések, a mennyiben van
nak ellypticus körvonaluak, mell felé elkeskenyedők, sőt egészen gömbölyűek is, a mellső 
végen egy kis bevágásszerü mélyedés jelzi a száját. Az egész testen délkörös sávok vonul
nak végig, melyek éhező példányo.knál erősebben kivehetők, mint elnyelt tápszerektől duz
zaclóknál, melyeknél végkép elmosódhatnak; ezen délkörös sávok hosszában helyezvék el a 
sűrűn álló, s az egész felületen egyenlő hosszaságu csillószőrök. A plasma színtelen, átlát
szóságát azonban, mint az Enchelina család többi képviselőinél többnyire kisebb-nagyobb 
táprögök és zsirfényü gömbök zavarják; a plasma kéregrétegében igen tisztán kétféle ele
met lehet megkülönböztetni, u. m. apró szemcséjű, szürkés szélesebb sávokat, s ezeket el
választó, szemcsétlen erősen fénytörő vonalakat, melyek bár gyengébben vannak kifejlődve, 
de egészen a Stentorok kéregplasmájának savjaira emlékeztetnek. 

A szájnyilás felülről tekintve 3 - 6 szabálytalan sugárba kivont csillagocskát képez; 
a garat duzzadt, hordócska alaku, tömör, átlátszó képletnek látszik, melyen azonban kedve
ző fekvés és világításnál igen finom, hosszanti vonalak láthatók, melyek megannyi szalag
szerüleg lapitott pálcikának felelnek meg, ezek azonban legkevésbbé sem oly ellentállók, 
mint p. o. az Ench~lyodon garatpálcikái, s már híg ecetsavoldat által is szétbontatnak. 

A testnek szájellenes sarkán, hol a délkörös sávok egy pontban egyesülnek, foglal 
helyet az ürítő nyilás (anus), mely azonban csak működése alatt nyílik meg, s látható. Ezen 
nyilás a lüktető ürcse üritő nyilásaul is szolgál; a léktető ürcse maga meglehetős nagy s 
összehuzódása alkalmával, mely teljes kiürüléssel sohasem jár, szabálytalan rosettalakot 
ölt, lüktetései lomhák, szabálytalanok, a mi különben valamennyi sós vizi ázalag ürcséjének 
Lűködésére nézve áll, összehuzódása alkalmával épen ugy, mint a szilárd ürülékek kitaka-

„ ") Ezenkivül Erdélyben még Vizaknáról ismeret es. V. ö. V. S i 11: Über die in den Salzsoolteichen Sieben-
.mrgens vorkommende Arteroia. Verhandl. und Mittheil. des siebenbürg. Vereins för Naturwissenschaften. XII. Jahrg. 
Hermannstadt. 1861. 
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rodásakor, a test hátsó végén kisded emelkedés csucsorodik ki, melyen át az ürcse tartal
mának egy része kiszorittatik. 

Mint a többi Enchelina, ugy a H. Gulo is szerfeletti falánksága által tűnik ki 18
), 

még pedig leggyakrabban csillószőrös ázalagokkal táplálkozik, Cyclidiumokkal, Cinetochi
lumokkal, s különösen Verticellákkal, ritkábban találtam egyes példányok belsejében el
nyelt Peridiniumokat, Euglenákat s Eutrepiákat, e mellett azonban bomlásban levő állati s 
növényi cafatokat is nagy mohósággal nyelnek el, s kisebb állatok hullái körül seregesen 
gyűlnek össze. Midőn ezt észrevettem, kényelmesebb tanulmányozás kedveért Chi.ronornus 
álcákat öltem meg, s ezeknek hulláin azután egész rajokat találtam, melyek a széteső szö
veteken lakmároztak, kisebb zsákmányt igen könnyen úszás közben is elnyelnek, nagyobb 
falatokra pedig a H. Ovum, Enchelysek, Enchelyodonok és Amphileptusok módjára, mint
egy ráhuzzák magokat, mi közben garatjuk bámulatosan képes kitágulni; egy alkalommal, 
egy rothadó Chironomus álca Malpighi-féle edényén, mely a hulla belével még összefüggé ·
ben állott, két Holopbryát találtam, melyeknek mindegyike a Malpighi-féle edényből egy 
jó nagy hurkot nyelt el, s mulatságos volt nézni, mint erőlködött ·mindkettő, mint a horog-
ra került hal, az elnyelt falatot letépni. . 

Bő étkezés után a H. Gulo, mint a H. Ovum, Enchelysek, Enchelyodonok, Amph1-
leptusok, s a Trachelius Ovum nagy hajlamot mutat, magát vékony burol<kal körülzárni, 
melyen belül szüntelenül kering, s melyet csupán az emésztési munka kényelmére látszik 
ki választani, s az emésztés után ismét elhagy; ezen rövid időre szolgáló vékony burkon ki
vül gyakran találtam a H. Gulót vastagabb, gyakran barnás buro~ba tok?zva, m?ly;in b:l~l 
az állat csillószőreit elvesztve pihent. Ily szilárdabb tokokba zart egyenek ketseg kiv~l 
hosszabb ideig pihennek, s ezen tokok feladata az állatot káro~ ~atány~k ellen ótalmazm, 
legalább azt tapasztaltam, hogy a tokok egyre szaporodtak, m1don a vizben, mely a Holo
phryákat tartalmazó bűzös rothadás lépett fel, s midőn a sók a viz elpárolgása következté-
ben tulságosan tömörültek. 

A mag kissé oldalra szoritva, a test közepe táján fekszik, magtestecset (nucleolus) 
nem különböztethettem meg. , . .. 

A H. Gulo haránt oszlás utjáni szaporodását számtalanszor volt alkali;n~m. vegig ko~ 
vetni. Az oszlás, mint minden más ázalagnál, kiegészitődéssel, azaz az oszlas1 s1~ban valo 
sarjadzással jár; az oszlásra készülő egyének megnyulnak;, s különösen me?nyuhk a. mag:~ 
mely csakhamar közepén befüződik, mit kisér va~y ~~~eloz a t;ist ~e~~at?raba:i ~eg~eleno 
sekély befüződés, erre a mellső fél, melynek a régi szaJ JUt osztalyre~zul, lukteto ur:cset, ~ ~ 
befűződés által ketté metszett mag mellső felét nyeri, a ~átsó ;él vis~ont. ~egtartJ~ ~. r~gi 
lüktető ürcsét s a mag hátsó felét, midőn végre az oszlo. egyen harant. iranyu befuzodese 
már meglehetős mélyen bevág, a felező lap alsó részén k1s~ed duzzam Jelen me,g, ~ely a 
hátsó rész garatjává fejlődik, erre a test befüződése egyre melyebbre hatolva, a ket, reszbe~ 
uj egyént végre egymástól elmetszi. Oszlást ép oly gyakran tapasztaltam szabadon mozgo 
egyéneknél, mint vékony burokba zártaknál. , . 

Többször találtam szájjal egymáshoz. tapadt !l?lop,hi}akat, m.elyek, II1;mt:g.! egy
mást elnyelni látszottak, ezen jelenség a többi Enc~elmak~al .~s. gyakon, s ketseglnvul nem 
egyéb' közösülésnél, mely nyilván teljes egybe?lva?ass~l vegz~dik. , . . . , ~ 

Szükségesnek tartom kiemelni, hogy vizsgala~aim szermt az ,edes vizi Holop~~al\. a 
H. Gulóéval sok tekintetben megegyező garattal brrnak, s ezen eszleletem sz~lgalJOn e 
helyen annak igazolására, hogy a leirt ázalagot .a ~olo~~}~ 1:1-?mbe sorolt~~~ ~ mi ci okvet~en 
téves volna, ha a Holophrya nemnél, mint eddigi eszlel01 alhtJak, a garatkeszulek Cvakug;> an 
hiányzanék. · 

•s) A falánkság j ellemzésére ní.lnsztoitam a Gulo fajneYet. 
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Á.britk magyaritzata. 

I. Táb. 1.-10. ábra: Holophrya Gulo n. sp. 
1.-3. ábra: szabadon mozgó egyének. 
4. „ egy Chironomus álca Malpighi-féle edényének egy sejt-

jét elnyelő egyén. 
5. „ egybeolvadó egyének. 
6. „ tokját elhagyó egyén. 
7. „ tokon belől oszló egyén. 
8. „ „ kivül „ „ 
9.-10. „ garat. 

Nagyitás 1/ao o (Hartnack-féle górcső oc. 4. obj. 5.) 

2. Chanostoma margaritiferum n. g. et sp. 19
) 

Ezen csinos kis ázalagot több ízben, de mindig csak egyes példányokban találtam 
ugy a tordai, mint a szamosfalvi sós tavak vizének iszapos ülledékében. 

A test általános alakja egészben véve egy kissé megnyult testű Kolpoclára emlékez
tet? s egy talpszerü lapos lemez által képeztetik, melyből mint a Loxophyllum-fajoknál s a 
Chilodon cucullulusnál majd laposabb, majd zsufoltabb zacskószerü hát domborodik ki, kö
rületben a jelzett alaku lapos talp kissé duzzadt pereme által szegélyezve. A lemezszerű 
hasoldal szélesen s mélyen sávolyozott, s egyenlő finom csillószőrökkel borított, a hátoldal 
egészen csupasz. A plasma színtelen, viztiszta s valamennyi példánynál fényes gyöngyszerű 
szemcséket tartalmaz, melyek a hátzacskóban tömegesen, a talplemezben ellenben csupán 
gyéren szétszórva fordulnak elő. · 

, A száj a test mellső ívelt részének, a homloknak bal szegélyén, kissé hasoldalra 
hu~~dva ~oglal helyet, s egy szintelen keret által kifeszitett, állandóan tátongó ellypticus 
nyilast kepez, mely a lapos talplemeznek megfelelőleg összenyomott, ívelt garatba folyta
tódik; az üritő nyílás a test hátsó részének hasoldalán látszik lenni, legalább erre utalnak 
az e helyen gyakran összegyűlt szennyes rögöcskék. 

A lüktető ürcse a hasoldal hátsó negyedének középvonalában látható, s előtte foglal 
helyet a kettős gömb által képezett világos, apró szemcséjű mag. 

Az állat mozgása szabad uszás, vagy a Chilodon és Loxophyllumok módjára tör
ténő mászkálás, mi közben a homlok a nevezett ázalagok szokásával megegyezőleg folyto
nosan s élénken tapogat. 

A Chanostoma határozottan hypotrich ázalag, s ha tehát számára Stein rendsze
rében helyet akarunk kijelelni, okvetlen a Hypotrichek rendébe kellene sorolnunk mely
nek határain belől csakis a Chlamydodonták családjára gondolhatnánk; minthogy ~zonban 
ezen családnak legsajátosabb jellegével, pálcikák által kifeszített varsaszerü garattal ázala
gunk nem bir, nem maradna más hátra, mint a Hypotrichek rendében az Erviliinák és 
Chlamydodonták családja között számára egy uj családot felállitanunk. Nem igy áll azon
ban _a dolog, ha a hypotrich jellegtől eltekintve, figyelembe veszszük a többi ázalagcsaládo~ 
.kat is : ez esetben könnyen ráakadunk legközelebbi rokonaira a Holotrichek Trachelinea 
családjában, melyben a Dileptus, Amphileptus, Loxodes és Loxophyllum nemekhez igen 
közel áll, bár teljesen egyikkel sem egyezik meg; szája a Dileptusra, garatja s testének 

19
) X aivHv = tátongani, a1ó1ur = szá,j ; margaritiferum a plasma gyöngyszerü fényes szemcsének jelle

gésére. 
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igen éles sávolyzata a Loxodesre emlékeztet, testalakját, lüktető ürcséjét s kettős magját 
tekintve pedig a kisebb Loxophyllum-fajakkal teljesen megegyezik. A mi különben azon 
körülményt illeti, mely szerint csupán alsó része csillószőrös, ezt magában annál kevésbbé 
tarthatjuk arra nézve elégségesnek, hogy a Trachelinea család helyett mint külön család 
képviselőjét a Hypotrichek rendébe helyezzük, miután a.kisebb Loxophyllum-fajak (Wr z e s
n i o w s ki Litonotusai) mint ezt W r z esni o w s ki 20

) kimutatta, szintén csupasz hátuak, 
a mit saját vizsgálataim után teljesen megerősithetek; különben a Loxodes rostrum, mint 
ezt Wrzesniowski és Engelmann 21

) egyaránt bizonyitják, én magam pedig hason
lóképen megerősithetek, szintén hypotrich, s kétség kivül ezen jelleg felismerése birta az 
utóbb nevezett búvárt arra, hogy ezen rég ismert, de általában holotrichnek tartott áza
lagot, mint új nemet Drepanostoma striatum név alatt irja le, C a r u s t pedig ugyan e 
jelleg túlbecsülése arra, hogy a Loxodes számára a Hypotrichek között egy új családot 
állitson fel. 22) Nem bocsátkozhatván e helyen a Hypotrichek rendének tüzetes megbirálá
sába, egyszerűen meg kell elégednem annak constatálásával, hogy a csupán alul csillósző
rös Trachelineák oly félreismerhetlen rokonságban állanak az egész felületökön csillószőrö
sekkel, hogy erőszak nélkül külön rendbe sorolni. nem lehet, s ez birt arra, hogy a Dileptu
sok, Amphileptusok, Loxophyllumok és Loxodessel fontos szervezeti viszon,yok tekinteté
ben megegyező Chanostomát is Trachelineák családjába osszam be. 

Ábritk mag-yaritzata. 

I. Táb. 11-13. ábra : Chanostoma margaritiferum n. g. et sp. 
11. ábra oldalról. 
12. · alulról. 

" 13. " felülről. 
Nagyitás : 1/7G o (Hartnack-féle górcső oc. 4. obj. 8.) 

3. Chlamydodon Cyclops n. sp. 

Ezen ázalagot junius hó elején igen nagy mennyiségben találtam a szamosfalvi sós 
tóban, s miután tenyészedényeimben több héten át életben maradtak, alkalmam nyilt tüze
tesen tanulmányozbatni. Első pillanatra Chilodon cucullulusnak véltem, melyhez általános 
alakját s mozgási módját tekintve, élénken emlékeztet, pontosabb vizsgálás azonban csak
hamar meggyőzött arról, hogy a tengeri Chlamydodon Mnemosynéne~ köz!31 rokonával van 
dolgom, mely azonban ettől több fontos jelleg által lényegesen elter. Meg Eh re n be r g 
Chilodon aureusára és Ch. ornatusára is lehet gondolni; az előbbit azonban, - ha ugyan 
Chilodon s nem N assula, mint Stein állítja, - nagyságán kivül egyetlen lüktető ürcséje 
eléggé megkülönbözteti, az utóbbi pedig kétség kivül Nassula, mely talán ~zonos; vagy 
legalább igen közel áll az előttem igen jó~ ismeretes N assul~. ;ubensse,l. Csupan ~z azalag
tan tisztes atyjának, M ü 11 e r 0 t t o F n gy esnek munkaJaban tal~lok egy „1 n a q u a 
marin a r a r o" előforduló ázalagot, mely talán azonos a szamosfalvi Chlamydodonnal, ~ 
ez a K 0 1 p oda t r i q u e t r a 2 3), melynek körvonalai egészen meg~gyezn~k, a sza?1,osfalv1 
ázalagéval, valamint a test mellső részén M ü 11 e r ne k következo szavai altal vilagosan 

20) w r z esni 0 w s ki: Beobachtungen über Infusorien aus der Umgebung von Warschau. Zeitscbrift für 

wissenscbaftl. Zool. XX. 1870. · h f~l z 1 XI 1 61 
21) E n g e 1 ma n n: Zur Naturgeschicbte der lnfusionstbiere. Zeitschr. ~ür. w1ssensc a "· oo · · · 
22) G e r 8 te eke r und C a r u s : Handbuch der Zoologie. II. Band, L~1pz1g. 1863: Pag. 596. . 
2s) o tb 0 Frid e r i e u s M ü 11 e r : Animalcula infusoria fluvi atilm et roal'lna etc. Haumae. 1786. Pag. 

97. Tab. xm. Fig. 13. 14. 15. 
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kifejezett erősebb csillószőrzete is: "Maxima augmentatione nitorem fluctu
a n te m int e r du m i n a n ti c a c o r pori s part e, ha u d ver o i n p o s ti e a, per
ei per e li e e t," - s végre M ü 11 e r ázalagának sárgás (1 u te s e e n s) szine; ha M ü 11 e r 
a garatról szólana, - melyet különben tökélytelen nagyító készülékeivel a Chilodon cucul
lulusnál ( =Kolpoda cucullulus és K. cucullio Müller.) sem volt képes kivenni, - ugy biz
tosan el lehetne dönteni, vajjon azonos-e e két ázalag vagy nem, a legfontosabb részletek 
nélküli rajzok és leirás után azonban annál kevésbbé, miután M ü 11 e r rajzai és leírása 
után a Chilodon cucullulust, vagy valamely Kolpodát sem lehet egészen kizárni. 

Ázalagunk általános testalakja egy emberi fülhez hasonlítható, alsó része lapos, 
mig háta többé-kevésbbé kidomborodik. Ehrenberg a Chlamydodon Mnemosynének há
tán tojásdad paizst különböztet meg, és Stein is csaknem páncélzottnak állitja; én a 
Chlamydodon Cyclopsnál épen az ellenkezőt találom; háta ugyanis igen finom, nyulékony 
hámcsával borított, mit világosan bizonyít az, hogy azon esetben, ha hosszabb Diatomeá
kat nyel el, ezek azt egészen idomtalan módon hosszura nyujtják; sőt valóságos zacskó-

- nak mondható a hát, melnek alakját jó részt az elnyelt Diat_omeák, - melyek, ugy lát
szik kizárólagos táplálékát képezik, - határozzák meg. A hasoldal mell felé előálló, felve
tett szélű homlokot képez, még az ellenkező végen a hát kis vak függeléke, mely néha he
gyes farkocskába van kihuzva, tulhaladja, oldalt ismét a hátat kissé felvetett szélű perem
mel szegélyzi. A hát és hasoldal mondhatnám oly viszonyban áll egymáshoz, mint a csiga 
sérvszerü zsigerzacskója talpához. A has keskeny keret által van körülszegve, mely a has 
többi részénél valamivel vastagabb hámcsával bevont, igen csinosan haránt csikolt szalag 
által képeztetik; ezen a Chlamydodon nemre igen jellegző keretecskét mintegy felényivel 
keskenyebbnek találom, mint azt Stein ábrái a Chl. Mnemosynénél feltüntetik. A kere
ten kívül eső peremen nehány sáv fut körül, mig a kereten belül eső mezőn igen sürün 
álló, egyenközű, ívelt sávak vonulnak végig, melyek a homlok domborulatától a szájhoz 
vezető csillószőrös ivecskétől indulnak ki, mely egészen megegyezik azon erősebb csillósző
rök által képezett ivecskével, melyet Stein legelőször mutatott ki a Chilodon cucullulus
nál, s melyhez hasonló Stein szerint a N assuláknál is előfordul, mely állítást saját vizsgá
lataim után csak megerősithetek. A Chl. Mnemosymnél Stein nem tesz említést a szájhoz 
vezető csillósiőrivről, a kereten belül es.ő mezőn pedig egészen egyenes lefutásu, · ritkábban 
álló sávokat rajzol. 24) 

A hasoldal körülkeretelt mezeje a sávok hosszában elhelyezett finom csillószőrökkel 
borított, még a kereten kívül eső perem csupán a homlokon visel az előbbieknél valamivel 
erősebb csillószőröket, ugyanilyen erősebb csillószőrök képezik a szájhoz vezető ívet; a hát 
egészen csupasz. · 

A plasma apró szemcséjű, igen átlátszó, ritkán egészen színtelen, többnyire halvá
nyabb vagy határozottabban narancsszinü, sárgásba, testszinbe vagy téglavörösbe hajló. A 
homlok baloldali kidomborodása a különben egészen színtelen egyéneknél is kfaebb-nagyobb 
területen pompás vérpiros, mely szín a homlok széle felé mindinkább setétebbé fokozód ik. 
Ezen vérpiros udvar közepében állandóan egy a viznél erősebb fénytörésű, szétfolyt egyé
neknél a viz hosszabb behatásának ellentálló, jéglencse-alaku testecske foglal helyet, mely 
a homlok szegélyéből kissé kiszökel, s a festenyfoltot parányi szemmé látszik kiegészíteni. 
Az egész képlet leginkább hasonlít azon ismeretlen feladatu szervekhez, melyek a Metopus 
sygmoides és Gyrocoris oxyura homlokán, vagy az Oxytricha pellionella testének mellső 
és hátsó végén foglalnak helyet. 

A száj a hasoldalnak mintegy mellső harmadában nyilik, tojásdad s állandóan 16, 
meglehetően széles, kissé lapított pálcika által képezett varsaszerü garatba vezet. Stein 

~•) Stein: Der Organismus der Infusionsthiere. 1. Abth. Leipzig. 1859. Pag. 116. Taf. II. Fig. 1-6. 
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a Chl. Mnemosynénél csupán 8 garatpálcikát különböztet meg: még Eh r e n be r g a pál
cikák számát határozottan 16-nak mondja 25

); ezen körülmény, tekintetbe véve azt, hogy 
a varsaszerü garattal biró ázalagok garatpálcikáinak száma (igy a Chlamydodonnal oly kö
zel rokonságban álló Chilodonnál) igen állandó, azon gyanut ébresztik, hogy az Eh re n
b e r g és Stein által ugyanazon név alatt leirt ázalagok nem egészen azonosak, mit e 
két kitűnő bu vár leirásában előforduló egyéb eltérések még inkább valószinüvé tesznek. -
Az űri.tő nyilás, mint a Chilodonnál, a hasoldal hátsó végén foglal helyet. 

A hasoldal keretén belöli mezején elszórt lüktető ürcsék száma jól kifejlett példányok
nál ugy látszik, állandóan 8, melyek közül azonban, miután váltogatva ürülnek ki, rende
sen csupán 6-7 látható egyszerre. Kisebb példányoknál csupán 3-4 ürcsét különböztet
hettem meg. Stein a Chl. Mnemosynénél 2-5, szintén a kereten belőli mezőn szabály
talanul elszórt lüktető ürcséröl tesz emlitést. 

Az egyetlen mag a garaton tul, többnyire kissé oldalra szoritva van elhelyezve, 
tojásdad, ritkán gömbölyded, s nyilván csak oszlásra készülő egyéneknél piskótaalaku, igen 
világos egynemű, vagy apró szemcséjű. Belsejében gyakran udvar nélküli, vagy viztiszta 
udvar által környezett, kevésbbé átlátszó, kü~sé zsirfényü gömböcske, a magtestecs külön
böztethető meg; más egyéneknél a magtestecset a mag mellett találtam, s ez esetben a 
magot egy résszerü ürcse sz.elé keresztben, melyet a magtestecs felé eső szélen gyakran 
tátongni láttam. A magtestecs azonban neillt mindig fekszik közvetlen a mag mellett, ha
nem igen gyakran kisebb-nagyobb távolságban áll tőle, néha épen a homlokba láttam fel- , 
vonulva s ez esetben a mag belsejében, vagy mellette egy második magtestecset lehetett 
megkülönböztetni, sőt egyes esetekben a homlokba huzódott magtestecs s a belsejében 
vagy közvetlen rajta ülő vagy oldalt fekvő magtestecscsel ellátott mag között még egy 
harmadik, a magtestecstől semmiben sem különböző gömböcske volt látható. 

Mindezeket tekintetbe véve, a mag és magtestecsről előadottak a következő képpé 
egészithetők ki : a mag belsejében egy tömörebb gömböcske, a magtestecs különül el, mely 
lassanként talán a tömörülő magtestecsből kinyomult, . vagy a magot környező, s ennél na
gyobb viztartalmu plasmából beszivárgott, vagy a mi legvalószínűbb, mindkét uton össze
gyűlt víz által világos udvart nyert, később a magtest ecs a mag belsejéből kinyomul, s ek
kor eredeti helyét a magot keresztben szelő ürcse jeleli; a kinyornult magtestecs a magtól 
lassanként elhuzódik, ez utóbbiban pedig az ürcse elenyésztével uj magtestecs válik ki, 
melynek további végzete az előtte képződöttével egészen megegyezik, s így tovább. 

Nem hagyhatom e helyen egészen emlités nélkül, hogy az Ervilia fluviatilis, Tro
chilia palustris és Spirochona gemmipara mag képletei körül tett vizsgálataim egészen meg
egyező eredményre vezettek, mint a Chlamydodonnál, azaz, hogy a mag belsejében elkülö
nülő magtestecs később ebből kinyomul, s a magban időről időre ismét uj magtestecs külö
nül el. S t e i n a Chl. Mnemosynénél ugyan nem különböztet meg magtestecset, ha azon
ban tekintetbe veszem, hogy a mag belsejében egyes példányoknál egy haránt részecskét 
talált, s ha tekintetbe veszem, hogy több ábráján 26) a plasmában szétszórt, egészen mag
testecsre emlékeztető gömböcskéket rajzol : méltán vélem feltehetni, hogy a tengeri Chl. 
Mnemosyne magképleteit tekintve, lényegesen nem különbözik a Chl. Cyclopstól. E felte
vésben még inkább megerősít azon körülmény, mely szerint a Chlamydodonnal igen közel 
rokon Scaphidiodon naviculánál Stein ábrái után itélve, szintén ugyanazon viszony lát
szik a mag és magtestecsre nézve állani, mint a Chl. Cyclopsnál. Ugyanez áll számos más 
különböző családba tartozó ázalagról, még más magtestecscsel ellátott ázalagoknál csupán 
annyiban találok eltérést, hogy a magtestecs a mag felületes részében különülvén el, némi-

25) Eh r e n b e r g : Die Infusionsthierchen als vollkommene Organismen. Leipzig. 1838. Pag. 376. Taf. XLII. 
Fig. VIll. 

2s) L. S te i 11 icl. h. Taf. II. Fig. 1. 2. 5. 
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leg a magból kisarjadzani, vagy mint a Paramaecium Bursariánál, abból mintegy lesze
lődni látszik, s ennélfogva a magtestecset környező udvar, később pedig a magas kereszt
ben szelő rés nem jelen meg. 

A Chl. Cyclops oszlás utjáni szaporodása egészen oly módon történik, mint a Chl. 
Mnemosynénél, vagy a Chilodon cucullulusnál: az oszló egyén magja befüződik, majd ketté 
oszlik, a megnyult testet ketté osztó vonal egyre mélyebbre fűződik, mögötte uj száj és 
garat képződik, mögötte s előtte pedig az oszlásból létrejövő két egyén hiányzó részei 
közti sa1jadzás által kiegészitődnek, végre a két kész egyént az oszlási sík kettémetszi. 

Közösülő egyénekre elég gyakran akadtam. - Miután nem lehet szándékom e he
lyen az ázalagok közösüléséröl részletesen értekezni, ez alkalommal csak annyit akarok 
megjegyezni, hogy a Chl. Cyclops közösülése nem végződik, mint számos más ázalagnál, 
teljes egy beolvadással, a közösülő egyének homlokuknak csak kis területén olvadnak ideig
lenesen egybe, s a közösülés alatt hasoldallal simulnak egymásra. 

Abrak magyarázata. 

I. Táb. 14-20. ábra: Chlamydodon Cyclops n. sp. 
14., 15., 19. ábra hátoldalról. 
16., 20. " hasoldaltól. 
17. „ oldalról. 
18. „ oszló egyén, hasolclalról. 

Nagyítás: 14-18. ábra, 1/ aoo (Hartnack-féle górcső oc. 4. obj. 5.) 
19-20. " 1/ aoo „ „ „ „ 3. „ 9.) 

4. Vorticella nebulifera Ehrb. var. salina. 

5. Vorticella microstoma Ehrb. varr halophila. 

A sós tavakban igen nagy számmal tenyésző Ruppia transsylvanicát, egy Confervát 
s egy üde zöld, részint lapos szalagalaku, részint bodros salátalevélhez hasonló, vagy végre 
hosszura nyult egész kisujjnyi vastagságu fonalas thallusokat képező Ulvaceát mindig egé
szen megrakva találtam egy V orticellával, mely az édes vízi Vorticella nebuliferától csak 
kevésben tér el, s, annak sós vizi válfajaként tekinthető. 

Az édes vízi Vorticella nebuliferától való eltérés főleg az örvényző Vorticella általá
nos alakjában nyilvánul; az édes vizi V. nebuliferának ugyanis, midőn teljesen kifejti ör
vényszenvét, szájkörüli pereme gyakran annyira kitágul, hogy az állat igen tágszáju ha
ranghoz, vagy még inkább széles peremű kalaphoz lesz hasonlóvá, míg a sós vizi alak pe
remének ily nagyfoku kitárására nem képes. A sós vízi alakok mozgásai továbbá nem igen 
élénkek s erélyesek, mintha egész plasmájok merevebb volna, mint az édes vízi alaké, mely
nek erélyes, villámszerű ös3zepattanásai vizsgálását annyira fárasztóvá teszik, s mondhat
nám} hogy a sós vizi alak egész magaviselete által különbözik az édes vizitől. Az édes vizi V. 
nebulifera hosszu, szalagalaku magja továbbá állandóan az örvényszerv korongjából indul 
ki, mig a sós vizié ismét állandóan a perem alatt a harangból veszi eredetét. 

Schmarda Vorticella salináját, melyet Aegyptomban az El-Kab melletti sós tóban 
észlelt, a különben hiányos leírás és rajz után ítélve, hajlandó vagyok azonosnak, vagy 
legalább igen közel állónak tartani az erdélyi sós tavak V. nebuliferájával. 27) 

Egy másik Vorticella-faj, melyek a sós vizek felületén, midőn az edényekben rotha-

27
) ~· S eh mard a : Zur Naturgeschichte Aegyptens. Denkschr. der krtis. Akademie der Wissenschaften. VII. 

Band. Zweite Abth. Wien. 1854. Pag. 16. Taf. II. Fig. 4. 
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dás állott be, nagy mennyiségben jelent meg, a közönséges V. microstomától szintén me
revsége által különbözik; alakját, nagyságát, haránt gyürüzeteinek fejlettségét, kocsányá
nak hosszát ép oly változónak találtam, mint az édes vízi V. microstománál. Aránylag 
gyakran találtam oly egyéneket, melyeknél a plasma kéregrétegében fényes gömböcskék 
voltak igen szabályosan elhelyezve, számos ily egyénnél ezen fényes gömböcskék mind
egyike körül a színtelen plasma szemölcsszerüleg kidudorodott, úgy hogy az egész harang 
haránt gyűrűkbe sorakozott, s egy-egy fényes gömböcskét tartalma:.-;Ó szemölcsből, meg
annyi gyöngysorból látszott összetéve lenni, máskor, de ritkábban, a szemölcsöket és 
gömböcskéket nem egyenlő nagyoknak s a harang felületén itt-ott elszórva találtam. Ha
sonló szemölcsök az édes vízi V. microstomán is gyakran előfordulnak, ugyanilyeneket ész
leltem igen gyakran az édes vizi V. Campanula felületén is, mely utóbbinak gyakran nagy
:-;zámu egyén által képezett tekintélyes csoportjai mind ily gyöngyökkel boritott harango
kat viselnek. E sajátságos szabályosan elhelyezett kinövések természetéről csak annyit si
került kipuhatolnom, hogy a fényes gömböcskék a szemölcsöket lassanként átfú1ják s 
végre kihullanak, mintha kivándorló élődi Micrococcusok volnának, melyekhez az önálló 
mozgással nem biró kihullott gömböcskék igen hasonlítanak. - A Vorticellák plasmájának 
kéregrétegében gyakran igen szabályos távolságokban elhelyezett fényes gömböcskékről 
többbuvárteszemlitést, így nevezetesen L eyd ig, 28

) ki ezen „egészen sejtmagok 
habitus á v a 1 b i ró" gömböcskék jelenlétére az ázalagtest szövetekből való összetételé
nek védelmezésénél igen nagy súlyt fektet, egybeolvadt plasmáju hámsejtek magjainak 
tekinti, s e szerint tehát az ázalagok kéregplasmájának ugyanoly J.l!.Orphologiai értéket tu
lajdonit, mint például az izlábnak igen gyakran syncytiummá egybeolvadt sejtekből álló 
hámjának (hypodermis, matrix), mely szövetnél a sejtekből való összetételét szintén csu
pán a bizonyos szabályossággal elhelyezett sejtmagok árulják el; e felfogás tarthatlansá
gát Stein 29

) eléggé bebizonyitá s méltán visszautasitá. A Vol'ticellák felületén néha ki
dudorodó szemölcsöket csupán F rom e n te 1 és M 111 e J. J o bar d - M u te a u egyik raj
zán, mely kétségkívül V. Campanulát ábrázol, találom igen jellegzően kitüntetve, 30

) - a 
munkának eddig megjelent szövegében azonban e szemölcsökről nincs említés téve. 

A sós vizi Vorticellák oszlását igen gyakran volt alkalmam megfigyelhetni, s azt 
semmiben sem találtam eltérőnek az édes vizi Vorticellákétól. Rügyszerü egybeolvadá8t 
(Knospenförmige Conjugation Stein) szintén mindkét sós vízi Vorticellánál ép oly gyakran 
észleltem, mint az édes vizieknél. Ezen sajátságos módja az egybeolvadásnak, - mely hosz
szasan bimbózás általi szaporodásnak tartatott, még Stein a valódi tényállást fel nem 
derité, - abban áll, hogy egy kocsányán ülő Vorticellának harangjára egy hátsó csillószőr
koszorúval ellátott kisebb egyén, mely oszlás után oszlási testvéréről s az anyakocsányról 
levált, s egy ideig szabadon rajzott, testének hátsó kúpos végével megtapad, mintegy rá 
oltja magát a kocsányos egyénre, melylyel lassanként egészen egybeolvad; e közben az 
egygyé olvadó egyének magja egyes rögökre databolódik, s .a ráoltott egyén egész tar
talma átköltözik a kocsányos egyénbe, melynek belsejében a két egyénnek lassanként egy
beolva.dó magdarabjaiból egy új mag képződik. Az édes vízi Vorticelláknál, melyeknél ezen 
rügyszerü egybeolvadást számtalanszor követtem kezdetétől mind végig, - mely folyamat 
ugyan több órát vesz igénybe, miután azonban a Vorticellák kocsányaik által rögzítve 
vannak, aránylag kényelmesen észlelhető, - az édes vizielmél, Stein, G re e f f 81

) és 

~8 ) F r. Le y dig: Lehrbuch der llistologie der Menschen und cler Thiere. Hamm. 1857. Pag. 16. 
~9) Stein : Der Organismus der lnfusionsthiere H. Abth. Leipzig. 1867. Pag. 9. 
30) E. D e F r o m e n t e 1 e t M m e J. .J o b a ·r d - M u t e a u : Études sur les Mierozoaires etc. Fasc. 1-2. 

Paris. 1874. Pl. VH. Fig. 15-16. 
"') R. Greeff : Untersuchungen über den Bau und Naturgeschichte der Vorticellinen. Troschel's Archiv für 

Natur()'eschichte. Band XXXVI-VU. Berlin. 1870-71. 
~ 24* 
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E ver s 82
) vizsgálataival megegyezőleg, kivétel nélkül mindig azt tapasztaltam, hogy a 

beolvadó egyén hámcsáján, midőn belsejének egy része a kocsányon ülő egyénbe már át
költözködött, sajátságos pálczikaalaku, némileg az Acineták szívó lábaira emlékeztető, 
azonban merev nyulványok nőnek ki, s a beolvadó egyénből végre egy hengeres vagy kör
t~alaku üre~ csap, m~r~d hátra, melyet a rügyet elfogadott egyén egy erélyes összepatta
na:s al~a~av~l. teste~ol l?p:ckel. Igen meglepő volt ezen tény fomerete után az, hogy 
mmd~et sos ;izi Vorticellanal a rügyszerü egybeolvadás alkalmával a ráoltott egyén mind
annyJSzor telJesen beolvadt a kocsányos egyénbe, tüskés csap soha sem maradt hátra, ha
nem az ~gybeolvadás utolsó stadiamában egy óraűveg-alaku domborodás jelzé még a ráol
tott e?yent, mely ~omborodás mindinkább ellapulva kerek folttá változott, s végre egészen 
elenyeszett. !ly te!Jes b?olvadást az édes vizi Vorticella-fajoknál soha sem tapasztaltam, 
ellenben egeszen allandonak találom több Epistylis-, Zoothamnion- és Carchesium-fajoknál. 

Á.britk magyarázfLta. 

II Táb. 15-18. ábra: Vorticella nebulifera Ehrb. var. salina. 
15-1 6. „ teljesen kibontott örvényszervű egyének. 
1 7 · „ rügyszerű egybeolvadás a folyamat első szakában. 
18. „ „ „ további folyamatában. 

II. Táb. 19-22. ábra: Vorticella microstoma. Ehrb. var. halophila. 
1 9. , 20. „ örvényző egyének. 
21. „ rügyszerű egybeolvadás. 

. , 22. „ szemölcsökkel borított egyén. 
N agy1tas: 1 7 -2 l. ábra: 1/soo (Hartnack-féle górcső oc. 4. obj. 5.) 

15.,16.,22. „ 1/1s o . „ „ „ oc. 4. obj. 8.) 

6. Vaginicola crystallina Ehrb. var. annulata. 

, A Vorticella neb_ulifera var. salina s az Acineta tuberosa társaságában, sós v1z1 nö-
venyekr~ _tap ~dva, s mm~ a n~v~zett. ~zalagokat, épen oly nagy mennyiségben találtam 
egy.Va,gimco~.a~, ~-el_Y az edes vizi vagi~~cola crystallina kisebb alakjától csupán gyűrűzött 
tokJa altal kulonboz1k, s azt ezen tokJanak változására igen hajlandó ázalag válfajának 
tekmtem. · 

,- A ~~i~telen vagy ?arn~s t~k általán_os alakja, mint a rajzokból látható, bizonyos 
k~rlatok kozott meg~ehe~os v,altozo, többnyire azonban tejesköcsög-alaku, közepett, rit
kabban alul ,hasas~~ felfuJh, neh~ csaknem hengeres, szájazata kerek, ritkábban ellypticus. 
A .~ok hosszan~k kozepe taJan harom gyürűs emelkedés domborodik ki, mely gyűrűk majd 
erosebben, maJd gyengébben vannak kifejlődve, százak között azonban melyeket alkal
~am volt, viz,sgá'.lni, talá}tam ~gy-ké_t _o~y példányt is, melynél a gyürü;et egészen hiány
zott, -::- .~z ~tobbrn;~ azu~an az _e_des viz,1 es te??eri V. cryst~lli,na kisebb alakjától semmiben 
sem ,kulonbozne~. )_ N eha, mmt az edes VIz1 V. crystallmanál is a tok kettős fenekű. A 
kocsa~f ren~s~~rmt igen rövid, merev, alapján pohártalphoz hasonló korongocskával, s a 
tok alJan gyurus dudorral, a tokon belül a kocsánynak még egy kis folytatása vehető ki, 
mely a kettős feneküeknél, mint az édes vízi V. crystallina azon igen gyakori változányá-

Leipzi:.
2

) 1 :7 3~ v e r s : Untersuchungen über Vorticella nebulifera. Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie. Band XXIII. 

1 
h 

3~ ~ogy a Vaginicola crystallina a tengervizet is lakja, ez G r e e ff R i eh a r d értekezéséből vilácrosan ki-

b
o _vaskat • t· ár 

1
G Rr e e ff maga az általa észlelt, s igen jellegzően rajzolt tengeri ázala()'ot tévesen Cothurni'a imber-

1sne aq a. . . G r e e ff: id. ért. Taf. IV. Fig. 7-11. 0 
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nál, melyet E i eb w a 1 d V. pedunculata név alatt irt le, 34
) meglehetős hosszu. Százak 

között elvétve találtam egyes példányokat, melyek aránylag feltűnő hosszu kocsányon ül
tek, s ezek nyilván azonosak az E i eh w a 1 d által leírt tengeri Cothurnia pupáva1. 35

) 

A tokban élő állat maga semmiben sem különbözik az édes vizi Vaginicoláktól. 
Megnyult hengeres teste alá felé elkeskenyedik, t eljesen kinyulva a tokot többé-ke_vésb?é 
tulhalaclja, egész hosszában harántul gyűrűzött. Mintegy alsó harmadában, valamivel fe
lebb, vagy alább, de állandóan kis gyűrűs tarajocska emelkedik ki, mely a levetett csilló 
szőrkoszorunak helyét jelzi, s annak utolsó maradványa; hasonló gyűrűt valamennyi Vagi
nicolánál s Cothurniánál lehet találni, bár az eddigi vizsgálók figyelmét ugy látszik telje
sen kikerülte. Az örvényszerv korongját szegélyző hosszu csillószőrök kettős pörgejáratot 
képezve futnak körül. A száj körüli perem, mely az állat visszapattanása s összehuzóclása 
alkalmával, annak mellső részét elzárja, mint az összes Peritricheknél csillószőröket nem 
visel. A garat S alakulag jobbról balra csavart, s alsó részén kis orsóalaku tágulatba megy 
át, mely a behabart tápszerekkel megtelve összehuzódik, s a n,reletet egy finom, csupán 
nyeléskor látható esőn végig a testnek mintegy hátsó harmadáig tolja, honnét az a test 
belső pépszerű plasmájába nyomul. A garat csillószőrei négy fel - és kifelé álló pamatot ké
peznek, egy ötödik, igen hosszu, vékony hullámozó csillószőrök által képezett ~)am~t aga
rat orsóalakn tágulatába lóg be; - ezen csillószőrökön kívül a garat kezdeten meg ~gy 
hosszu, erőteljes peckelő serte foglal helyet, mely az örvényző állat garatjából vagy kiáll, 
vagy pedig ívelten visszahajolva a szájny~lásból kiálló hurkot képez. A ga~atn~~ ~zen 
szerkezete a többi Vaginicolák- és Cothurniakéval, valamint az összes Vorticellmakeval 
teljesen megegyezik. A lüktető ürcse a perem alatt, a garat mellett jobbra fo~lal ~e~yet . 
A mag hosszura nyult, szalagalaku, egyenesen, vagy kissé pörgén csavarodva fut vegig, s 
a lüktető űrcse alatt, vagy attól kissé jobbra indul ki. . . 

A szaporodás, mint a rokon ázalagolrnál, hosszirányu oszlás által törtémk, az, egyik 
oszlási fél még az anyatokon belől gyakran ismét megoszlik, s ekkor 3, néha 4 egyent le
het egy tokban találni, melyek közül azonban legfelebb kettő marad az anyatokban, a 
többi hátsó csillószőrkoszorut nyerve kirajzik. 

Ábrák magyariíza.ta. 

II. rráb. 1-11. ábra: Vaginicola crystallina Ehrh. var-. annulata. 
1-7 ., 10., 11. ábra: gyürüs tokok. 
8., 9. ábra: sima tokok. 
4. ábra: hosszu kocsányu egyén. 
4. 7. 1 1. ábra: szaporodásban levő egyének. 

Nagyítás ;,al~mennyi ábránál 1/s oo (Hartnack-féle górcső oc. 4. obj. 5.) 

7. Cothurnia imberbis Ehrb. var. curvula. 

Az előbbi ázalaggal együtt, hasonlóképen növényekre telepe~ve, ~ épen oly na?y 
számmal találtam egy Cothurniát, mely a Cothurnia imberbisnek a sos vizek Copep~clam 
is előforduló föalakjához oly viszonyban áll, mint a Vaginicola annulata a V. crystallmahoz, 
azaz csupán tokjának alakja által különbözik. 

A tok sárgásbarna, csupán igen fiatal egyéneknél egészen színtelen, igen tág és 

3<) E i eh w a 1 d: Di·i~ter Nachtrag zur I_nf~sorienkunde R~1sslands . IdézYe Stein által : Die Infusionsthier e 
auf ihre Entwicklungsgesch1c~te .~ntersucht. Le1pz1g. 1854. Pag. 223. 

ss) Id. S t e i n fennebb1 muvének ugymutzon helyén. 
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rövid nyaku palackhoz hasonló, melynek nyaka állandó h ·1 
körül gyengén csavart. A kocsány tömör, merev, vékon ~~bb aJ .~tt, . ~ a tok . ho~szteng~ly~ 
~savart, alul pohártalpszerü korongocskával vé ződik y, t k nyu~ ,egyen~s~. n~kabban k1sse 
allat maga a Vaginicolával megegyezik 

8 
csu ~ ' a, ·0 . al,aPJan gyuruve duzzadt. Az 

csavart szalagalaku mag azonban, mint' ;alam~:yf~g{~agi . ~r~~y~k ált~l tér el, a pörgén 
dala mellől indul ki. Nehány egyénnél a szá.kö ··T 0 urma~a' allandoan a garat balol
állományával megegyező barnás ikkel 1 , u k ru 1 ~erem ,egyik oldalának hámcsája a tok 
huzódott állatot idegen betolakolók en~Ieót rpa~k~ t,~m~~yedett, mely a tokjába vissza
gyakran ennek külső felületére tele edik . a m~zm a sz1 . Az anyatokot elhagyó rajzó 
c inos kis telepek jőnek létre. p ' s ily modon 2-3 egymásra tapadt egyénből álló 

II. Táb. 

Nagyitá 

Ábrák ruagyarázata. 

12. -:-14. ábra: Oothurnia imberbis Ehrb. var. curvula 
12. abra: egyes példány. · 
l 3. " rajzásra készülő oszlati fellel. 
14

· " két , egyénből álló telepecske, a tokjába visszahuzódott 
egyen kupakkal. 

valamennyi ábránál I/ soo (Hartnack-féle górcső oc. 4. obj. 5.) 

XVI. 

A. sulfocarbonsavas és xanthogeusavas kalir6l. 

RozsNYAY Mkt'Y.!s-tól. 

Amerika azon sok jó közt mel l el id "nk, .„ , . 
pusztitó csapást is küldött ránk ~int Y ~ 0 

, e~t fol?r~szli~ket elárasztotta, egy pár 
különösen a gyökérnyű az, mel ' na ~Íad p~loskat :s gyok:rnyuv.et (phylloxera vasta trix), 
donosokat, észrevétlenu"l csempye'szv?"Yb as 'atn tartotta es tartJa most is a szőllőtulai-

. . en e maga a s őll" ··k 'b " SZIVJa annak életnedvét képtelenné t . t , · z 0 g;yo ere e, s ott szaporodva, el-
kárositja a szőllős gazd~kat , d eszi ~.ke~yeszetre, elöli azt és első sorban végtelenül 
~edvet élvezni szeretik. ' maso szor szu seggel fenyegeti azokat, kik a nemes, kedvderítő 

A tudomány megindította a ha<\j" , t t , „ . 
lelhelyeiket, szerekről gondoskodik m 1 a~a o eze~ elosdiek ellen, s górcsővel kikutatja 
volná~ak. Azon szerek között, mel eke ~e ~. v,esze .. yes ellent s.emmi~é tenni alkalmasak 
tartozo állatokat elölni képesek _Y 1 ki ~f ?:ern_yuvet, . valammt mmden ezen rendhez 
al?ohol sulfuris), melynek gőze ~ár i e!n ;.~ 0 b hely:t foglal el. a sulfocarbon, (kénláng, 
mmt annak petéit is semmivé teszi g. o eresztett allapotban is, a gyökérnyüvet, vala
annak alkalmazása anny1'ban i·g b. l\!ivel azonban a sulfocarbon rendkívül illó folyadék 

en aJos mert ha "ll"t" „ • ' része elillanván, kárba vesz azonk· .?1 t" , ~ szo o, ore ontJük, annak legnagyobb 
támadja meg, hanem azon g;ökérrés:;;:et .omeny 1 allapota~.an nem,c~ak a gyökérnyüvet 

Dumas párisi ve ész tehát is, a me yekkel kozvetlen ermtkezésbe jön. 
mazását ajánlja mint a ~el s, ~, a _sulfocarbon helyett a sulfocarbonsavas kali alkal
folyadék alakjában kapható~ v~ "arg~ ~e~~cekben, vagy :1nna~. sürhedt oldata, sűrű sárga 
dik és a talaj savai által elbomlikgygya1l; anb. Ha ~zen so a szollőtő körüli talajjal elegye-
. h , · , a su iocar on kiválik belőle é · h t' 1" „ 

IO amos es rögtöni mert külömben a szőll"t" k . , ' s igy a asa e oszor nem 
elegendő arra, hog; a gyökérnyüvet el "Jj o .?tne isk ~rtana, hanem lassu és folytonos, de 

· A 1 ° e, so anna ivadékát is végké t 
su focarbonsavas kali aként készül hogy k li lf t ld p me?ron sa. 

' a su ura o atba addig öntünk sul-
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focarbont, mig az avval telítve nem lesz, s a jól összekevert folyadékot azután sebes és 
száraz léghuzamnak teszszük ki, hogy az oldó elpárologván, a sulfocarbonsavas kali sárga, 
hosszu oszlopok alakjában kijegecedhessék. Mivel azonban a gyökérnyű kiirtására nem 
szűkséges épen a jegecedett só, a mi sok időveszteségbe kerülvén, igen drága volna, hanem 
annak sürhedt o!data is elegendő, azért annak készítésénél már ugy járhatunk el, hogJ' 
nem a jegeces so, hanem annak sűrhedt oldatát veszszük célba. Készítése tehát következő 
lenne: sűrű kalilúgba addig vezetünk könkéneggőzt, mig annak szaga 24 óra mulva is jól 
érezhető lesz, és az így képződött kalisulfurathoz, addig keverünk szénkéneget, míg azzal 
telítve leend, vagy is cseppek alakjában elkülönözve marad; ha ezen pontot elértük, a 
sulfocarbonsavas kalinak sürhedt oldata készen van. A vegyfolyamatot következő kép
lettel lehet kifej ezni : 

+ 
Kalisulfurat és sulfocarbon = sulfocarbonsavas kali. 

CS 1 SK. 
f SIC. 

Ha a sulfocarbonsavas kalit most már valamely szerves savval, például szénsavval 
és vizzel összehozzuk, az elborulás vegyfolyamata következő képlet szerint megy végbe: 

CS J ~~ + 002 + H2 0 CS2 + 
Sulfocarbonsavas kali, szénsav és vizböl lesz sulforcarbon 

OOs K2 + H2S 
szénsavas kali és sulfqhydrogén. 

Az itt közlött vegyfolyamatból tehát látjuk, hogy a sulfocarbonsavas kalinak szénsav
~al é · vfazeli érintkezése folytán sulforcarbon, szénsavas kali és s u 1 fo h y drog én képződik 
Ambár a lassu elbomlás folytán a sulfocarbon lassan, de elegendő mennyiségben képződik, 
hogy a gyökérnyüveket megrontsa, azonban vele egyenlő arányban sulfohydrogén is képző
dik, mely vegyület pedig, ha van is valami hatással a gyökérnyüvek ellen, de annyi bizonyos, 
hogy a növénygyökerekre igen káros hatással van. A mennyi hasznot tettünk tehát a 
szőllőtőnek a ra,ita élődő gyökérnyüvek elpusztítása által a sulfocarbon segítségével, ugyan
annyi - ha nem több - kárt tettünk az által, hogy egyszersmind érintkezésbe hoztuk 
sulfohydrogénnal, a mi reá nézve valóságos méreg. 

Mindjárt azután, hogy a sulfocarbonsavas kalit a gyökérnyű ellen alkalmazásba 
vették, gondolkodóba ejtette ezen körülmény a kisérlettevőket is, és egy más szer után 
kutattak, mely a sulfocarbonsavas kali előnyei mellett annak hátrányaival ne bírna, és 
ezen szer a xanthogensavas kali. 

A xanthogensavas kalinak nemcsak készítési módja könnyebb, és így a szer maga 
olcsóbban előállítható, hanem mint száraz só, könnyen lévén készithetö, szállítása is kényel
mesebb a folyékony sulfocarbonsavas kalilugnál, azonkívül nagyon csekély mennyiségben 
alkalmazva is már hatályos, és belőle, alkalmazása folytán, a gyökérnyüvekre gyilkos sul
focarbon mellett oly trágyasó készül, mely a szőllőtőn minden tekintetben előnyös és kí
vánatos, - a tenyészetet gátló sulfohydrogén kifejlődése pedig teljesen elmarad. 

Azt tapasztalták nevezetesen, begy a xanthogensavas kaliból a sulfocarbon fejlődése 
sokkal egyformábban megy végbe, ha hozzá ugyanannyi superphosphatot teszünk. A xan
thogensavas kali szénsavas vízzel érintkezve, szintén elbomlik ugyan, de ezen elbomlás 
superphosphat jelenlétében gyorsabban történik. ~ 

A xanthogensavas kali akként készül, hogy tömör kalilugot erős borszeszszel keve
rünk, s ezen keverékhez addig adunk sulfocarbont, mig az fölöslegben lesz, mit részint az 
ali hatás megszűnéséből, részint abból vehetünk észre, hogy a sulfocarbon, cseppek alakjá
ban kiválva marad még összerázás után is. - Ezen keveredés közben a keverék erősen 
fölmelegszik s forr, és ha annak kellő lehütéséről gondoskodunk, egy óra mulva az egész 



- 192 -

~olyadék jeg~eces t?meggé me~·eviH, me~y.et zacskóba gyüjtve, jól kisajtolunk, s a kénsárga 
J~geceket szaraz le9·huzam~a~ me?s~ántJ.uk. Ha a~o1;1b,an a kalilug és borszesz talán nagyon 
foleres,ztett voln~, es a lehutes ,utan lS a .. Je~ecek k1valasa nem volna eléggé gyors _ akkor 
~z. eges~ f~lya~ekot }apos edenyekb~ ontJük, hogy nagy fölülete legyen, mely a léggel 
e~ID.tkez1k, es szaraz leghuzamban elpa~ologt.~tjuk, ~i közben a jegecek kiválnak. Melegben, 
fokep magasabb foku melegben nem celszeru az elparolgást eszközölni mert akkor a xan
thogensavas kali részletes bomlást szenved; legalább az így nyert j~o,ecek barnás-sárga 
színéről arra lehet következtetni. ti 

A. vegyfolyamat itt következő: 

· K2 0 + e~ 82 CO \ SK 

kaliumoxyd és sulfocarbonból le z: xantbogensava::; kali. I SK 
Melyet, ha a fentebb é1intett módon szénsavval és vízzel ö. szehozunk lesz: 

~ SK ' . 
UO ~ SK + C2 02 + H2 O = CS2 + 

xanthogensava~ kali szén av é vizből lesz : . ·ulfocarbon 
C03K2 + H20 

szénsavas kali és viz. 
L~t~u~ tehát, hogy a xant~o~ensavas kaliból csupán a gyökérnyüvet elölő sulfo

?arbon f~Jl~~1k,„de a tenyes,ze~~t gatlo su~ohydro~én .n~m; és igy ezt bátran alkalmazhat
JU~ a ?,Yokernyu .ellen, ane.l~u_I, ~ogy karos hatasa Irant aggodalmaink támadhatnának. 
Mmt föntebb emhtém, az eljaras sikere . okkal tökéletesebb ha a xanthoO'ensavas kalihoz 
su~erphospha~o~ vegyitünlr, már csak azért is, mert az eÍbomlás folytán visszamaradt 
sze~savas kali ~ zont a phosphorsa~val vegyül és képezi a phosphorsava · kalit. Tudjuk 
pe?1~; hogy m1~d a ph? phorsav, ~nd a kali a szőllőtő kedves táplálékát képezi, s ezen 
mutra~ya, be~a~a. a a .rola nyerendo bornak csak előnyére válhat, mint a melynek egyik 
alkatreszet kulonben is a phosphorsav és kali képezik. · 

. Helyén ~alálom még it~ megemlíteni, hogy a xanthogensavas kalinak gyökérnyü 
~llem ~lkaln:iazasa felett mo. t is egyTe folynak a kísérletek, melyekből kiderül hogy egy 
hternyi .~a~aJnak ?ly m~doni. ~~~tatásá~·a, hogy az abban lévő gyökerek a sulfoc~rbongőzzel 
elegendokep~.n érrntkeze be JOJJenek, es az azokon lévő gyökérnyüvek teljesen kipusztulja
nak, eleg~ndo, ~ ~ram~.xauthoge~savas kali. Tekintetbe véve e mellett, hogy a xanthogen
sa·y-as kal; gyan ara r?vi~ n;gyed,ev alatt is már 100 kilogrammnál 250 frtról 60 frtra 
~z,all?t,t, es hogy a ~yart~snal valo nyers anyagok elegendő mennyiségben találhatók, s a 
l'-~sz1tes nem valami nehez; ha azon csapás országunkat is meg találná látogatni nem ke-
rulne felette nagy költségbe a szőllőhegyek ily módon való desinficiálása. ' 

. ~em tartozik egészen el~adásom körébe, de mivel szorosan összefügg a tárgyalt 
ké~zitmenynyel anna~ gyakorlati al~almazása is, megemlítem még : hogy miként képzelem 
a xanthogen~a~as kalmak gyakorlati alkalmazását, hogy annak sikerét lehessen várni ~ 

A szollo bekapálása után, midőn a barázda helyén ugyis mélyedés marad ezen mé
lyedést 10 centimét~r~yire kell ~rit~gitani, s abba a xanthogensavas kalit ugya~annyi su
p~rphosphattal és koz?nséges tragyaval vegyítve beleszórni, a mennyiség minden szőllőtő
n~l, 10-;-20 gr~n:mnyi lehetne; ezen árkot azután ujra be lehetne tölteni a szőllőtő kika
p~lasa alt~l, n:1don a xanthogensav~s kali körülbelől 20 centiméternyi földréteggel volna 
mmclenfelol korn:yezve ;. h~ .~?st mar a fentebb érintett körülmények behatása folytán el
b~~1lana a keverek,~ kifeJlo?ott sulf?carbon ~ndenfe.lé 20 centiméternyi földréteggel lévén 
kor~!e.z~~' ~bban mmdenfele egyenloen elterJedne, s igy hozzáférne a kellő mennyiségben 
a zolloto kisebb gyökérszálaihoz is. · 

A phyloxerának van - kell lenni - más ellenszerének is, még pedig olyannak, 

• 

- 193 -

melynek alkalmazása az egyszerű szőllőmives előtt nem volna oly szokatlan művelethez 
kötve, s hogy népiesen fejezzem ki magam, a nép esze és keze járásával jobban egyez; -
csak kutatni kell utána. 

Én magam i forgatok elmémben egy ilyen ellenszert; mivel azonban még azt 
gyakorlatban megpróbálni nem volt alkalmam, egyéb üzleti szempontból is, nyilvánosságra 
hozni most még idő-előttinek tartom. 

(Xanthogen. avas kali jegecekben a szakülésnek be is mutattatott.) 

XVII. 

Jelentés 

a tnagyar orvosok és terinés.zetvizsgálóknak a 11iagyar ors.zággyiiléshez is már benyu;jtott közegészségi 
törvényjavaslata s.zerkes.ztéséről. 

Az állandó kp. választmány jelentésének 6., 7. és 8. sz. alatt foglalt, Kátai Gábor tr. 
által elöteijesztett közegészségügyi törvényjavaslata, ugyanennek az előpataki nagygyülé-
en másodizben i előtei:jesztett s bővített közegészségügyi törvényjavaslatával, és az erre 

vonatkozó több ívre terjedő, általános é részletes bírálatokkal együtt, az állandó kp. vá
lasztmány határozata következtében a magyar orvosok s természetvizsgálók levéltárába 
helyeztetett, és helyette a tisztelettel alólirott által szerkesztett, s a~ országg~1lés „ el~ te~
jesztett közegészségi ,törvényjavaslatot kellett az évköny~be felvenn;, kele~kezese, torten~te
nek rövid megérintésével; miért is alólirottnak szerencséJe van az allando kp. valasztmany 
megbizásából, az erre vonatkozó jelentést a kiegészítő mellékletekkel együtt következőkben 
előterjeszteni: 

· A magyar orvosok és természetvizsgálók XVllI-ik nagygyűlésének megbízása kö-
vetkeztébE;n, az állandó kp. választmány az alkotandó közegészségi törvény érdekében 187.5. 
october hó közepén az 1. sz. alatt olvasható, a belügyministerhez intézett kérvényt benyu1t
ván, Tisza Kálmán belügyministernek ismert váratlan válasza (lá~cl „Gyógyász~t" 1875 ~5. 
számát) s idő rövidséO'e miatt, az állandó kp. választmány elnöksege, az orvosi szakos~taly 
összehívása és szerke:ztő bizottság kiküldése előtt, a választmányra nehezedő feladat mul
hatlan megoldását könnyitendő, alólirottat bízta meg, a győri s előpataki nagyg~l~se~ 
megállapodásai alapján, és az eddig megjelent közegészségi törvényjavaslatok felhasznala ~
val, egyöntetű, a mi viszonyainknak megfelelő köz~gész,ségi tör~é~!javas~atot szerkesztem~ 
és az elkészült törvényjavaslatot gyors megvitatas vegett, mielobb elolegesen az orvosi 
szakosztály elé terjeszteni. , , „ , , • „ 

Tisztelettel alólirott feladatának megfelelni iparkodva, a kerdeses kozegeszsegi tor-
vényjavaslatát, (melynek kézirata eredetiben három főré~z és 29~. ~§-a~ a l.~':él~árba he
lyeztetett), 18 7 5. november 24-én tartott orvosi szakosztaly rendkivul nepes üleseben, a 2 · 
sz. alatt rövid kivonatban olvasható általános indokolás kíséretében bemutatta. 

A szakosztály két ülésében részletes tárgyalás után, a ?em~t~tott ~özegészs~g~ tör
vényjavaslat átvizsgálása, és szerkezetének végleg gyors megallapitasa, veg~tt, els? izb~n 
Halász Géza tr. elnöklete alatt, Bodogh Albert tr., Oláh Gyula tr., Szabo AlaJOS tr. es alol
irottból mint szerkesztőből álló bizottságot, másod ízben pedig Poor Imre tm. elnöklete alatt 
Fromm' Pál tr. Kelen J. tr., Dulácska Géza tr., és alólirottból alakuló bizottságot küldött ki. 

Ez utóbbi bizottság egy hét alatt, különösen 1876. január 4-én müködés~t be~~je~
vén, a f. é. január hó 5-én t,artott központi választ~~nyi ü,lésben Poor tnr., m~nt ~loa~o'. 
ama kérelemmel járult a vala ztmány elé, hogy alohrott altal szerkesztett kozegeszsegi 
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törvényjavaslatot, mint a magyar orvosok s természetvizsgálók közegészségi tör-rényjavas
latát elfogadni, kinyomatni, s legkésőbb f. évi január hó 10-éig az országgyűlés képviselő
háza elé terj eszteni méltóztassék. 

Az állandó központi választmány Poor tnr. bőven indokolt inditványát, és alólirntt 
által szerkesztett, s e kérdéses törvényjavaslat benyujtásakor, az országgyűlés képviselőhá
zához intézendő, 3. szám alatt olvasható feliratot egyhangulag elfogadván, a 4. szám alatt 
olvasható közegészségi törvényjavaslatnak ötszáz példányban kinyomatását, valamint a 
képviselőházhoz és a belügyministerhez: a benyujtásra megkért képviselő Knöpfler Vilmos 
tr. által mielőbb beadását elrendelte. 

A képviselőházhoz küldött 3 20 véldány kiosztására a háznagyi hivatal, a főrendiház 
tagjainak küldött 70 példány kézbesitésére pedig Majláth György főrendiház elnöke kére
tett fel; a hátramaradt 1 l 0 példány ismét az állandó kp. választmány tisztviselői által, e 
közegészségi törvény iránt érdeklődő jntéz~tek, egyleteknek és szakférfiaknak osztatott szét. 

A belügyminister által benyujtott közegészségi törvényjavaslat tárgyalásánál köve
tett eljárást, fájdalom, mindenki ismeri; valjon a magyar orvosok és természetvizsgálóknak 
évek hosszu során táplált reménye mily mérvben telje8ült, az általa benyujtott törvényja
vaslatból mennyi s miképen használtatott fel, az még ma a jövő titkát képezi, mjvel még 
eddig csak a képviselőház közigazgatási bizottságának határozatai ismeretesek, de bármi
kint dől is el Magyarország közegészségi törvényének sorsa, a magyar orvosok 8 termé
szetvizsgálók nagygyűlésének, e tekintetben vigasztaló s megrnásithatlan eredménye, ama 
megnyugtató tudat kétségtelen, hogy a nagygyűlések és állandó kp. választmánya az or
szág közegészsége iránt mélyen érzett hazafiui kötelességöket híven lerótták, és épen a 
hivatott szakértő férfiakból álló nagygyűlések nem mulasztották el a kormányt, valamint 
a törvényhozást annak idejében figyelmeztetni mindazon jntézkedésekre, melyeketMagyar
ország közegészségének legszentebb érdeke, a mivelődés és a tudomány igénye, az ország 
sajátságo3 viszonyai szerint, jelenleg már az első közegészségi törvényben is megtestesülve, 
mulhatatlan követel. 

Budapesten, 18 7 6. február hó 10-én. 
Dr. Gerlóczy Gyula. 

) 

... 
1. A magyar orvosok és természetvizsgálók központi választmányának felirata a 

belügyministerhez. 

Nagyméltóságii belügym.iriister ! Kegyelmes wr ! 

A magyar orvosok és természetvizsgálók átérezvén már évek óta hazánk közegész
ségügye rendezésének halaszthatlan szükségét., ennek már több izben nyilvánitásán kívül, 
nem késtek az országos közegészségi tanács által készitett közegészségügyi törvényjavasla
tot is megvizsgálni, és azt az l 8 7 4-ik évben tartott győri, és a folyó évben Előpatakon 
tartott nagygyülésen a tárgyalás alapjául elfogadni. 

Az állandó központi választmány és a nagygyűlés tisztviselői, az ország törvényha
tóságait s a belügyministeriumot a nevezett törvényjavaslatnak a győri XVII-ik nagygyü
lésen leendő tárgyalására és képviselők küldésére még 18 7 4-ik év elején meghiván, az or
szág majdnem minden vidékének, különösen pedig a fővárosnak jelesebb tiszti s gyakorló 
orvosai, több orvostermészettudományi egylet képviselői, sőt jogtudorok is, mint a nagy
gyűlés tár adalmi osztályának tagjai tömegesen jelentek meg, s vettek részt a közegészségi 
törvényjavaslat megvitatásában, elveinek s kellékeinek megállapításában, ugy, hogy a ha
tározatok az ország közegészségügyi szervei összhangzó nyilatkozatának méltán tekinthetők. 

E közakaratnak ismerete, mely egyes szerveiben épen legnagyobb részt leend hi-
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vatva az alkotandó közegészségügyi törvény végrehajtásában közvetlen részt venni; csekély 
felfogásunk szerint a magas kormányra és a törvényhozó testületre nézve annál inkább 
fontos és figyelemre méltónak tűnhetik fel, mivel a nagygyűlésen ki vül jelenleg közegész
ségügyi kamarák hiányában, vannak ugyan az országban oly orvos- és természettudomá
nyi egyletek, melyek a helyi s egyéni érdekeken is felülemelkedve, országos, és a nép fen
sőbb szempontjából szólhatnak a törvényjavaslathoz, de e nyilatkozatok mindig s biztosan 
az ország minden vidékének és az átalános szükségletnek megfelelő közvéleménynek alig 
tekinthetők . 

A kérdéses törvényjavaslatnak az emlitett két nagygyülésen bő tárgyalása, a nyil
vánult elvek alapján részben feldolgozott s előterjesztett munkálatnak birálata csakhamar . 
felkeltették az utóbbi nagygyűlésen az átalános meggyőződést, hogy azt kül- s belhiányai 
következtében országgyülési tárgyalás alá bocsátani a közegészségügy legszentebb érdekei
nek veszélyeztetése nélkül nem lehet, mivel egyrészt a legfőbb cél a közegészségügy ren
dezése és a közegészségügynek müvelt állam igényeihez mért fejlődése soha el nem érhe
tők, másrészt pedig a közegészségügynek az országgyűlésen kismérvü szakképviselete mel
lett, mitsem vonva le az ott ülő egy-két szakférfi kitűnő érdemeiből, annak kellő s alapos 
megjavitása alig követelhető. Miért is a magyar orvosok s · természetvizsgálók folyó évi 
augusztu · havában Előpatakon tartott XVIII-ik nagygyülése orvosi szakosztályának indit
ványára egyhangulag elhatározta, és állandó központi választmányát megbízta N agymél
tóságodhoz azon alázatos kérelemmel járulni: m é 1 tó z t a s s ék is m e r t b ö 1 cs e s égé
h e z k é p e s t, a n a g y g y ü 1 é s á 1 t a 1 e lf o g a d o t t h a t á r o z a t o k s b i r á 1 a t o ~ 
a 1 a p j á n r ö v i d i cl ő a 1 a t t az á l l a n d ó k ö z p o n t i v á 1 a s z t m á n y á 1 t a 1 k e
szit e n dő s benyu j tandó közegészségi törvényjavaslatot kegyes 
fi gy e 1 m é r e m é 1 t a t n i, a z · o r s z á g 1 e g j e 1 e s e b b s z a k é r t ő i b ö l a 1 a k i t a n d ó 
bizottság (enquete) által megvizsgálni; az igy kellőleg megvitatott s 
minden tekintetben megfelelő törvényjavaslatot az országgyülési 
tárgy a 1 ás a 1 a p j á u 1 e 1 fog adni, és azt mielőbb az országgyülés elé terjeszteni. 

Alólirottak felette örvendünk, hogy N agyméltóságodban sze:rencsénk van Magyar
ország közegészségügyének régen várt hajnalcsillagát megpillantani, és meg vagyunk győ
ződve, hogy az első rendszeres közegészségügyi törvény a közegészségügyi személyzetnek, 
mint az egész magyar népnek már méltán támadt igényeit teljesen kielégitendi . 

A maigyar orvosok és természetvizsgálók 18-ik nagygyülésének határozatából és az 
állandó központi választmány nevében teljes tisztelettel maradtunk Nagyméltóságodnak 
alázatos szolgái 

Budapest, 1875. oktober hó. 
Dr. Gerlóczy Gyula, Dr. Nendtvich Károly, 

az állandó kp. választmány titkára. mint a magyar orvosok és természetvizsgálók állandó 
közp. választmányának elnöke. 

2. A m. 01·vosok és tv. központi választmánya orvos-sebészi ·osztályának folyó hó 
21-én tartott ülése. · 

Tárgy: A közegészségi törvényjavaslat, melynek készitésével a közgyűlések a 
központi állandó választmányt megbizták. A folyó hó oktober 16-ai ülés, hogy megbizatásá
nak megfeleljen, megbizta jegyzőjét Gerlóczy Gyula trt, hogy a nagygyülések megállapo
dásai, Kátai benyujtott törvényjavaslata, a hivatalos törvényjavaslatok alapján a munkála
tot tárgyalás alapjául összeállitsa. 

p 0 or tnr. kijelenti, hogy Tisza törvényjavaslatát tájékozás végett szükség levén 
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bevárni, nem tartották addig idő zerünek „ h' ' · ., . 
tekintetbevételével el nem készült. az ossze iva t, mig a munkalat azon Javaslat 

-k "l ~ ~tr 1 ótctez y tr. ezután munkájának beo ztását s a vezérelveket itt rövidítve követ
ezo eg leJ ege : 

Tisztelt orvosi szakülés! 

A magyar orvo ok é termé zetvizsgálók 1 8 ik a · "l ' ' , , 
a ,k?zegés~ségi törvényjavaslat szerkesztésével megbizvná~) ~é~t~~~a~~kal~a~d? v~la:ztin~~~t 
desenek sikerét biztosítandó, Tisza Kálmán belű .. ' , . , , ?- m, ogy mu o-
azon kér~lemmel járult, miszerint a vála ztmány g=~~e~:e:d~~yóo ev1 ~;t~?~rbköz,e~)én 
a~t ors~a?os enquete bírálata alá bocsás a, és ennek me , , i:nun a ~ a, e~a~va, 
targyalasi alapul elfogadni kegyeskedjék. E feliratot s kér~:l~=po~a~ait ,az or~za~gyul~sen 
~é~fgy~~~genh~;f pv!~elt eléggé, sőt _egyedül !lletékes orvosi ;z:~:k~~~~;e ell:~:~::' s~s~~ 

, ga a meg, a mennyiben hatarozottan kijele t' h · 't k „ ; ' · 
törvenyjavaslatát több jeles szakférfi által át . , 'lt t n e, ogy SaJa . :ozegeszseg1 
nem hátráltathatja, a vála ztmán' által viz.sga ~ ~a, annak nove~ber e~eJen beadását 
elé nem terjesztheti, de a kérdése) munká~:t%~~~~~~ J:;~latot ~~dig or?za?'os bizottság 

!~~f~g:!:i ~~~:!~~:n~i=~ttságában, mind az osz~á1;0~~~ne~:~:d;\:~.:~~I:~f~~:1:~.~~ 
E nyilatkozatát a belügyér mi t 'lt' t t 'k · ' ' 

folyó évi november 8-án tartott k' . n "~~. ~z, a 1 ~ tud:ii, s;orol szóra megtartotta, és 
törvényjavaslatát beterjesztette s~lvise~?hazi l~lesb,en a ko,zegeszs,ég~gy rendezéséről saját 
bizottságához is utaltatott. ' az argya as vegett mar a kepv1selöház közigazgatási 

Mellőzöm é más alkalomra hagyom a b l" , . k" , , . 
előnyeit s benyujtásának végtelen h · l . . ét , el ugyer oz~g~szsegi. t?rvényjavaslatának 
már magában is az ho „ o1~ ereJ_ " ~esz etesen a SaJtoban kifeJteni, hisz elegendő 
sittatik. de mellözo·:m agnynakkozéegléstzse~ feJ~odese s ügyeinek rendezése törvény által bizto-

' a r sz e ezeset is hog b l" ' t l' ' 
parancsolt eljárása által megfoszt tt , t .Y a . ~ u~yer a an ~, körülmenyek által 
kül-belhiányokban nem szenved é~ a: .ma~a ~ biz!osi~e~tol, ho?y sauat törvényjavaslata 
vel s pártolásával is találkozik. vé r~rszag ~o.~egeszse?i szervernek öszhangzó véleményé
más törvények előleges megvitaM , g'l l ~el~o~om. ~z~ ~s, hog;y az eljárás a kormánynak 

Azonban nem mellőzh sana •.ove e t, elJ a:asaval szmtén ellenkezik. 
lyást gyakorolt a választmá e~em e befeJ„eze.~t te!-1-ynek felemlitését, mivel ez döntő befo
tésére, s mivel épen a ' határ~;~~t neh~z~~o kozegeszségi törvényjavaslatnak miként elkészi
legfontosabb eszközétől az időt "l ~y : t~za~tal a munka. s feladat sikeres befejezésének 
lasztmány elnökei ama 'meg „ 

0
„d ?~a .~n meg. Ugyams a történtek után én és a vá

által benyújtott közegészség[~~.° ~s en r~ngatt~k, magu~k~t,_ hogy az uj, Tisza minister 
működése feleslegassé válik. g orveny mmden igenyt kielegitve, a választmány további 

- E hitünkben fájdalom csalódtunk · 1 b „ , , 

átvizsgálva, első percre is me „ „ dt „ k ~ive a elugyer varva várt törvényjavaslatát 
tól egészben sem külalakjára ggyozob ~n t 1 °s~ az ~ köze?észségi tanács ismert javaslatá-
17-ik és 18-ik nagygyűlés álta~em ~llar.:marn ~ezve lenJ;'egesen nem különbözik, és a 
határozatoknak l „ l't "l ""mega api ott kellekeknek es hozott bennünket kötelező rnze i o eg sem lelel meg Id" „ ·a , , , ' 
engedje meg t. szakülés hogy e' lk 1 · ~ rovi sege„ es a. targyalás gyorsítása végett, 
szoritkozzam. ' z a a omma csak a fobb hiányok általános kijelölésére 

A belügyminister által beadott k - t „ • , • • 

logi ügyeinek következetesen el 'l , t; e. orveny~avasl~tban hiányzik a közegészség do
szerveitöl a köze észsé h va, asz asa a szemelyes ugyektől, a közegészség működő 
sorolható' közegés~ségi !t~:~~rto~ a~yagnlhaktlrendsze~esen feldolgozása, számos alig elő-

enye ne mu a an felvetele, mely hiány annál szembeszö-
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kőbb, mivel ez általános közegészségi törvény hivatva van - ellentétben Anglia közegési
ségi különös törvényhozásával - a közegészséghez tartozó minden ügyet, hacsak érintve 
is felölelni; - hiányzik továbbá benne a felvett közegészségi intézményeknél is a törvény 
által meghatározandó kellékeknek megjelölése (kórházak, gyógyintézetek, tébolydák, gyógy
szertárak stb. törvényes kellékei), a közegészségi hatóságok feladatának tüzetesebb megha
tározása, különösen a közegészségi törvény sikerét leginkább biztosító felelősségnek minden 
fokon létesitse, (mire ismét legkirívóbb példa a kormány, mint központi hatóság körének s 
feladatának meghatározása), és végre hiányzik az egész törvényjavaslat szabatos szövege
zése, mely valóban ugy a törvény helytelen magyarázatának, kijátszásának, mint a köz
egészségi hatóságok önkényének tárt kaput nyit. Sőt nélkülözi a belügyministernek tör
vényjavaslata a nagygyülések által kifejezett ama kívánságnak, határozatnak valósitását 
is, hogy a közegészséghez tartozó összes ügyeknek egységes, független s helyes kezelése 
végett, a helügyministeriumban közegészségi osztály szerveztessék, ennek orvostagjai a. ma
gán orvosi gyakorlattól eltiltassanak, s a közegészségi tanács, mint felesleges intézmény, 
megszüntettessék. 

E hiányok nézetem szerint - ha e javaslat csakugyan törvénynyé válnék - még 
növekednének, s idővel a közegészségi intézmények s törvényhozás helyes fejlődésének való
ságo3 akadályai lehetnének az által, hogy ez általános, de a közegészség legfontosabb 
ügyeire mégis ki nem terjeszkedő közegészségi törvényjavaslat a 1ege1 s ő, mely hivatva 
leend valahára hazánkat a legnagyobb bel- s külellenség, a csendes halál ellen megvédeni; 
s igy ha a teljes rendszeresség és mindenre kiterjeszkedés végrehajtása, minden jogos s 
méltányos igényeknek teljes kielégítése, tudom, nagy, majdnem leküzdhetlen nehézséggel 
jár, mégis csekély véleményem szerint, az első általános közegészségi törvénynek oly 
keretben kell mozogni, s oly irányt kijelelni, hogy az a tovább fejlődésnek akadályává ne 
váljék, sőt inkább a közegészség jövő fejlődésének egészséges magvát magában foglalja 
és- a közegészségi törvény sajátságos redeltetéséhez képest, minél több (praeventiv) meg
előző intézkedést tartalmazzon. 

E hiányok és a nagygyűlésnek ránk nehezedő megbízása gyors eljárást parancsol
tak, és az volt oka, hogy az elnökség a szakosztály előleges összehívását mellőzve, csekély 
személyemet bizta meg e közegészségi törvényjavaslat szerkesztésével. 

Hogy ily nehéz viszonyok köwtt én, - ki mindössze alig egy éve foglalkozom a 
közegészségi törvényhozás termékeivel - e megbízást elfogadni bátor, hogy ne mondjam, 
merész voltam, oka, nemcsak a szükség a nagygyűlés és választmány becsületének védel
mére minden erőmet felhasználni, hanem a teljes meggyőződés is, hogy mit gyenge erőm 
elérni képest nem volt, azt a t. orvosi szakosztály bölcs férfiainak segélyével leküzdeni s 
elérni lehetend. 

Ennyit röviden arról, hogyan jutottam én a k. e. törvényjavaslat szerkesztéséhez; 
és most, mielőtt az általam szerkesztett k. e. törvényjavaslat részletes tárgyalása megin
dulna, engedje meg a t. szakosztály, hogy röviden a szerkesztésnél követett eljárásról is 
beszámoljak. 

Főtörekvésem volt a munkával nem egy vagy más egyénnek vagy körnek tetszését 
megnyerni, mint inkáb~ a magyar irodalomban a közegészségi törvény alkotásánál külön
féle irányban nyilvánult s indokolt igényeknek a lehető legteljesebb mérvben megfelelni, a 
sokszor elágazó törekvéseket összeegyeztetni, és a nagygyűlések által kimondott elveket s 
utasításokat hiven alkalmazni s végrehajtani. Miért is én, a közegészséghez tartozó minden 
egyes ügynél, sőt pontnál a Kátai tr. által előterjesztett, illetőleg a közegészségi tanács 
által készített közegészségi törvényjavaslatot, a bihari orvos- s gyógyszerész egylet k. e. 
törvényjavaslatát, Karika tr. k. e. törvényjavaslatát és Tisza Kálmán belügym. törvényja-
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vaslatát pontosan összehasonlitva megvizsgáltam, és az így öss.zehordott bő anyag rendsze-
res feldolgozásához hozzáfogtam. . 

A rendszer létesitése, nem titkolom, képezte feladatomnak legnehezebb részét, me
lyet könnyebb áttekintés s megbirálás végett, ide mellékelve ez alkalommal ugyan bemu
tatok, de engedje meg az idő rövidsége miatt, a szakosztály, hogy e törvényjavaslatom fő
részeinek, tagjainak, szakaszainak, valamint a belügyminister által beadott javaslatnak 
hiányait, nemcsak a tudománynak, de az orvosi kar által kifejezett kívánalmaknak megfe
lelő indokolását a részletes tárgyalásnál írásbeli munkálat helyett szóval előterjeszthessem. 

Valjon sikerült-e az elém tűzött feladatot megoldani, a bennem helyezett bizalom
nak megfelelni~ nem tudom, e felett ítélni épen a legilletékesebb t. orvosi szakosztály van 
hivatva, én csak ama kérelemmel járulok a t. szakosztály elé, méltóztassék, félretéve min
den személyes tekintetet, itéletét pártatlanul kimondani, és a mi jelenleg legsürgetőbb, e 
k. e. törvényjavaslat tárgyalásához mielőbb hozzáfogni s befejezni, hogy igy a nagygyűlés 
megbízásának megfelelve, annak mint e választmány becsületét, tett ígéretünk beváltásá
val megmentsük, és a belügyérnek fájdalommal vett kicsinylését ily nagyfontosságu ügyben 
indokolatlannak bebizonyítsuk. 

Bemutatjuk t. olvasóinknak a tárgyalás alá került törvényjavaslat beosztását a kö
vetkezőkben : 

Közegészségi tö1.·vényjavaslat. 

I. Rész. Közegészségi intézkedések. 

I. Tag. Állami egészségügy vagy belegészségügy. 

I. Szak. Az egészség megőrzésére s fentartására vonatkozó 
szabály ok. 

I. Fejezet. Népoktatás. 
II. Fejezet. 1-ső cim. A népesedést előmozdító általános határozatok. 

2-ik cim. A házasságkötés természetes feltételei. 
3-ik cim. Viselős nőkre s gyermekekre felügyelet. 
4-ik cim. Dajkákra, dajkák nevelésére bizott _gyermekek s lelencekre vonatkozó in-

tézkedések. 
5-ik cim. Tájkórok s helyi viszonyokból eredő ártalmak elhárítása. 
6-ik cim. Szegényügy. 
7-ik cim. Az egészségre ártalmas népszokások, babonák, lrnruzsolás és iszákosság 

korlátozása. 
8-ik cim. Közegészség megőrzésére felügyelet. 

III. Fejezet. Védhimlő-ojtásra vonatkozó kötelesség. 
IV. Fejezet. Köztisztaságot illető határozatok. 

V. Fejezet. Tápszerre, élelmezés eszközeire, ivóvízre s egyéb italokra való felügyelet. 
VI. Fejezet. Mérgek forgalomba hozására, tartására s használatára vonatkozó 

szabályok. , 
VII. Fejezet. Epitkezésre, lakviszonyokra vonatkozó szabályok. 
VIII. Fejezet. Személybiztonságra vonatkozó intézkedések. 

IX. Fejezet. A hulla és eltakarítása (vagy eltemetése) körüli eljárás. 
II. Szak. A hiányzó (vagy megszűnt) egészség visszaszerzésé

re vonatkozó szabá lyok és intézmények (-intézetek). 
I. Fejezet. Nyilvános betegápolás. 
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II. Fejezet. Gyógy- és közfürdőkre és ásványvizekre felügyelet. 
III. Fejezet. Kórházak és gyógyintézetek. 
IV. Fejezet. rrébolydák. 
V. Fejezet. Gyógyszerészet és gyógyszertár. 

VI. Fejezet. Járványok. 
1-ső cim. ~mberi járvány. 
2-ik cim. Allatjárvány. 

VII. Fejezet. Bujakór és egyéb ragályok. 
VIII. Fejezet. Baleseteknél nyujtandó segély. 

II. Tag. :Nemzetközi egészségügy (külegészségügy). 
I. Fejezet. Nemzetközi egészségügyre vonatkozó értekezletek s egyezmények. 

II. Fejezet. Határzárlat s vesztegintézetek. 
III. Fejezet. Külforgalomra felügyelet. 

IL Rész. Kö.zegészségi szervek. 

I. Szak. Köz egészségi szerv e k á 1ta1 á b a n. 
I. Fejezet. Orvosok s orvosképzés. 

Il. Fejezet. Gyógyszerészek. 
III. Fejezet. Bábák (szülésznők). 
IV. Fejezet. Közegészségi szervek rendtartása (közegészségi kamrák). 

II. Szak. A közegészségi törvény végrehajtására szolgáló szervek. 
I. Fejezet. A községnek mint közegészségi hatóságnak köre s feladata. 

Il. Fejezet. A törvény hatóságnak mint közegészségi hatóságnak köre s feladata. 
III. Fejezet. A kormánynak (belügyminister) mint központi közegészségi legföbb 

hatótiágnak köre s feladata. 
III. S z a k. K ö z e g é s z s é g i b ir ó i h a t ó s á g o k ( v a gy s z e r v e k.) 

IIL Rész. A közegészségi törvény megszegése, kellő végrehajtása körül szükséges általános átmeneti 
s különös intézkedések. 

01 áh Gyula tr. Gyakorlati haszno~ tartva szem előtt, azt kérdi a választmánytól, 
szigoruan ragaszkodik-e megbízatásához~ 0 meg van róla győződve, hogy az előterjesztett 
uj javaslat a kívánalmaknak megfelelő lesz, de kérdés gyakorlati szempontból, hogy egy 
eltérő munkálattal, melynek kilátása sincs arra, hogy bármily jó legyen, miatta Tisza tör
vényjavaslatát ne fogadják el a törvényhozó testben tárgyalási alapul, célszerü-e ma fellép
nünk~ Mai viszonyaink között, ha a magyar orvosok és tv. tekintélyes szavukat érvénye
sitni aka1ják akkor és oly kép, hogy annak jótékony hatása legyen; ne a jövő zenéjének 
képe lengjen előttünk, de szálljunk le a mai körülmények színvonalára s kérdezzük meg 
magunkat, a nagygyűlések kötelező megbízatása ma, midőn a tények áthaladtak rajtunk, 
nem oda fog-e vezetni, hogyha annak eleget teszünk, ép akkorára készülünk el javaslatunk
kal, mikorra a belügyéré már szentesítést is nyert. Ne vezessen minket ambitiónk mindig 
csak nagyobbakra, tárgyaljuk Tisza javaslatát, javítsuk ki azt a nagygyűlés megállapodá
sai szerint s akkor dolgoztunk a mai viszonyoknak. Igaz, beismeri, hogy nehéz a felelősség 
alól nyakunkat elvonni, az elől kitérni, de a szükség helyzete minden vis~onyt kime~t, két
szerte akkor, midőn a nagygyűlés nem azt mondta, hogy a fogalma~as legyen ~1rtuoz, 
hanem hogy ezek meg azok a pontok legyenek meg benne. Gyakorl~~1 szem~ontbol, ne~ 
genialitás, de lényeg szükséges. Ha beszöjjük Tisza javaslatába azon JOkat, mik abbol hi
ányzanak, akkor hiszi, hogy jót csinálva, minden felelősséget magunkra vehetünk. De ha 
azt nem teszszük, bizony~ra azt referálhatjuk a nagygyűlésnek, hogy elkéstünk. Indítvá
nyozza, vegyük elő a belügyminister javaslatát. 
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Kátai tr. azt hiszi, hogy azon sok "nem tudom"-ra, melynek az előteijesztett 
javaslatra nézve előtte szóló kifejezést adott, meg fogja kapni a feleletet. E javaslat nem 
uj, mert ennek a megállapitott tételekből kell állni, - ha berendezése más, mint Tisza mai 
javaslatának, arról a jegyző nem tehet, a nagygyűlés igen is hangsulyozta, hogy a törvény
javaslat beosztása a tudománynak s a természetes rendnek megfelelő legyen. S ha a jegyző 
az összeállításnál tekintettel a már kész munkálatokra s jegyzőkönyvekre, feladatát megol
dotta ugy, mint azt előttünk körvonalozta; s ha számolt minden ténynyel ugy, mint azt 
bevallja, még pedig azért, hogy minden kifogást elenyésztessen, akkor hiszi, hogy a hibák, 
miket megróttunk nem egyszer, benne elő nem fognak fordulni, de igenis meglesznek mind
azon jók, miket Tisza törvényjavaslata is tartalmaz, s ha ez igy van, még akkor is, ha 
egyetmást ma feleslegesnek fogunk találni s kitörlünk, azon szorgalomért, melylyel a nagy
gyűlés megbízatásának eleget tenni igyekezett, köszönetünkre tarthat igényt. Mulhatlanul 
szükségesnek tartja a magunk javaslatát beadni saját reputatiónk érdekében. Nem tartja 
megengedendőnek azt, hogy a hiányok feltüntetése meg ne tegye a maga hatását, de ha 
igenis, abból ránk szégyen nem fog háramlani. Azért halljuk a jegyző szövegezését. -

P o o r tnr. és Halász köz beszólásai után megkezdődik a szövegezett törvényjavaslat 
±elolvasása s megvitatása, a melyet a XVII. szám jelentése szerint megállapitván, alább köz
lünk egész terjedelmében. 

3. A magyar országgyülés mélyen tisztelt képviselöházához intézett alázatos kér
vénye a magyar or~osok és természetvizsgálók áÍlandó központi választmányának, 
a magyar orvosok es természetvizsgálók megállapodásai alapján készült közegész-

ségi törvényjavaslat tárgyában. 

M élyen tisztelt képviselőház ! 

A magyar orvosok és természetvizsgálók 18-ik nagygyülése folyó évi september 
3-án Kézdivásárhelyt tartott ülésében megbizta a Budapesten székelő állandó központi vá
lasztn:ányát, h?gy az e~dig megjelent közegészségi törvényjavaslatok figyelembe vételével 
a 17-1k, valammt a l8-1k nagygyülés megállapodásainak megfelelő közegészségi törvény
javaslatot szerkeszszen, és ezt mielőbb a mélyen tisztelt képviselőháznak benyujtsa. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók állandó kp. választmányát, de különösen 
tisztelettel alólirottakat, mint a választmány tisztviselőit kötelező ezen említett határozat, 
és a belügyminister ő nagyméltóságának a kérdéses munkálat szerkesztése érdekében folyó 
évi oktober hóban adott, s elfogadott ígéretünk következtében, az illető ./· alatt idecsatolt 
közegészségi törvényjavaslatot elkészitettük, és ezt az ügy sürgőssége s könnyen áttekint
hető rendszeres tartalma miatt, részletes indokolás nélkül, ama alázatos kérelemmel ter
jesztjük a mélyen tisztelt képviselőház elé, méltóztassék e t örvényjavaslatot felhasználás 
végett, a képviselőház közigazgatási bizottságához utalni, a közegészségi törvényjavaslat
nak nyilvános tárgyalásánál pedig a magyar orvosok és természetvizsgálók 1 7-ik és 18-ik 
nagygyűlésének az általunk benyujtott törvényjavaslatban foglalt megállapodásait kegye
sen figyelemre méltatni, elfogadni és esetleg törvénynyé is változtatni . . 

A magyar orvosok és természetvizsgálók 18-ik nagygyűlésének megbizásáQól és az 
állandó központi választmány nevében hódoló tisztelettel maradtunk a képviselőháznak 

Budapest, ] 876. január hó 5-én. 

Dr. Gerlóczy Gyula, 
mint az ál~. _kp. választmány titkára és a közegész

seg1 törvényjavaslat szerkesztőj e. 

alázatos szolgái 

t. , .~ 

Dr. N endtvich Károly, 
mint a magyar orvosok s természetvizsgálók áll. 

közp. választmányának eln öke. 

ltllOMkit~o~ A ADEMIA 
lÖllYVlÁRA 

- ----- --- - ~-------~ 
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4. A magyar orvosok és természetvizsgálók közegészségi törvényjavaslata 

a győri és előpataki nagygyülések megállapodásai alapján, továbbá a közegészségi tanács, a bihar
megyei orvos-gyógyszerész és t ermészettudományi egylet bizottsága, Dr. Kátai Gábor, úgyszintén Dr. 
Karika Antal által készített, és Tisza Kálmán belügyminister ö nagyméltósága részéről el őterj esztett 

közegészségi törvényjavaslatok felhasználásával. 

Szerkesztette 

Dr. Gerlóczy Gyula. 

I. RÉSZ. 

Közegészségi intézkedések. 

I. TAG. 

Állami egészségügy (belegészségügy). 

. I. SZAKASZ. 

Az egészség· meg·örzésére s fentartására vonatkozó szabályok. 

1. F e j e z et. 

A nép erőteljes fejlődését előmozditó általános intézkedések. 

* 1. §. Házasságot kötni férfiunak a betöltött 20-ik, nőnek a 16-ik életév előtt, csak 
tiszti orvosi vélemény alapján nyert hatósági engedélylyel szabad. 

* 2. §. Nehézkórosok, hülyék, tébolyodottak, és általában súlyos, örökölhető beteg
ségben szenvedők házasságot mindaddig nem köthetnek, mig idült betegségökből ki nem 
gyógyultak; kétes esetekben a házasságkötés, két tiszti orvos bizonyítványa alapján kiadott 
hatósági engedély mellett, engedtetik meg. 

* 3. §. Viselős nőn ejtett küi fokú testi bántalom is, mint súlyos testi sértés 
büntetendő. 

* 4. §. Szoptatós dajkáúl csak egészségi bizonyitványnyal ellátott nő fogadható fel. 
Egy dajka két gyermeknél többet szoptatás végett egyszerre el nem vállalhat. 
* 5. §. A szoptatós dajkák folytonos hatósági felügyelet alatt állanak. 
Ápoltjaik elhanyagolásáért vagy rendetlen életmódjukért megfenyitendők, és szűk

. ég esetében a dajkaságtól is eltiltandók. 
* 6. §. A szoptatós dajka szolgálatba lépés előtt tartozik saját gyermekeinek biztos 

és kellő elhelyezéséről gondoskodni, és erről az illető hatóságtól bizonyítványt szerezni. 
* 7. §. Idegen gyermekek szoptatására vagy ápolására vállalkozó minden ápolónő 

illetékes hatóságától erkölcsi s egészségi bizonyítványon alapuló engedélyt kieszközölni 
köteles. 

* 8. §. A községek kötelesek az ápolásra kiadott akár helybeli, akár idegen illetőségű 
gyermekekről külön nyilvántartási könyvet t artani, melybe 

*A csillaggal j elzett §-ok, részint egészen újak, a belügyminister ő nagyméltóságának közegészségi törvény
javaslatában n em foglaltak (összesen 78 §.), részint ettől lényegesen vagy némi-, de indokolt részben eltérők. A bel
ügyminister törvényj avaslatának csak 68 §. maradt lényeges változás nélkül. 

26 
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a) az ápolónő neve, állapota, lakása; 

b) a gyermek neve, életkora, vallása, a gyermek netáni jegyei, s ápolásba vétel napja; 
e) a szülök neve, állapota, lakása, egyéb ismertető jelvényei; 
d) az ápolási feltételek; 

e) az ápolás megszűnésének vagy az ápolt máshová áthelyezésének helye, ideje s 
módja pontosan bejegyzendők. 

* 9. §. Minden hatóság köteles az ápolásra kiadott gyermekeket havonkint szakértök 
által megszemléltetni, és az ápolás minőségéről tudomást szerezni. 

* 10. §.Ha az ápolónő a szabályszerű jelenkezést elmulasztja, vagy a rábizott gyer
meket elhanyagolná, 'megfenyitendő, s az elhanyagolt gyermek, szüléi vagy egyéb hozzá 
tartozóinak értesitése mellett - más megbízhatóbb ápolónak átadandó. 

11. §. Altató vagy kábitó szereknek orvosi rendelet nélkül a gyermeknél alkalma
zása, a mennyiben ez büntettet vagy vétséget nem képez, mint kihágás büntetendő. 

* 12. §.Az ápolt gyermek szülői vagy gyámjai tartoznak az ápolóval egyetértőleg 
megállapitott ápolási díjat pontosan fizetni. Ennek elmulasztása esetében, az ápoló szóbeli 
feljelentésére, az illető közigazgatósági hatóság által, az ápólt szülöitől, gyárnjától, vagy 
azoktól, kiknek kötelességük az ápolt gyermek életfentartásáról gondoskodni, legalább a 
nélkülözhetlen s megfelelő havi ápolási díj rövid uton behajtandó. · 

* 13. §. Minden község köteles a területén létező vagyontalan árvák és lelenczek 
kellő ápolásáról és neveléséről 12 éves korukig gondoskodni. A község vagyontalansága 
esetében, vagy ily czéka rendelt alapok és egyes jótékony vállalkozók hiányában az árvák 
s lelenczek felneveléséről az állam gondoskodik. ' 

, _ , * 1 ~· §. A magyar állam területén született, de külföldön elhelyezett lelenczek, vagy 
apolasra kiadott gyermekek, a mennyiben a nemzetközi szerződések másképen nem intéz
kednek, a kormány által visszakövetelendők. 

* 15. §.Téli időben a kisdedek keresztelése, a szülök lakásában engedtetik meg. 
_ ~ 16. §. Izraelitáknál a körülmetélés műveletét csak oly egyéneknek szabad gyako

rolni, kik vagy orvosi oklevéllel, vagy e műtétben gyakorlottságukról szóló hatósági 
bizonyitványnyal birmtk. 

* 17._ §.Hét éves kort be nem töltött, s gyógykezelés hiányában elhalt gyermekért 
az anya sz1goruan fenyitendő; ily esetekről köteles a halottkém a hatóságnak jelen
tést tenni. 

„ , * 18. §. Öt évet meg nem haladott gyermeket felügyelet nélkül hagyni nem szabad, 
a kozsegek tartoznak e czélnak megfelelő gyermek menhelyekről gondoskodni. 

* 19. §. Gyermeket terhes munkára vagy oly vallási s egyéb szolgálatokra szöritani 
nem sz~b~d, melyeknél togva az huzamosabb ideig erősebb meleg vagy hideg behatásnak 
lenne kiteve. 

* ~O: §. A ta~ulók~1ak (akár gyermek, akár ifjak) iskolában tanitására, fegyelmére 
vo~at~ozo „mtézke~ese~ne~, valamint az iskola látogatási idejének meghatározásánál, az 
egeszseg kovetelmenyei sz1goruan megtartandók. · 

Különösen .figyelni kell arra : hogy a gyermekek .agya, érzékei, szóval egész szer
vezete, a megfeleló működési képességhez mérve feilesztessenek · ezeket sem egyoldalulag 

't'k .., ' ' sem mer e en túl, sem czélszerütlenül megfesziteni nem szabad, sőt inkább öszhangzó 
gyakorlat által a megfelelő működésre képesekké kell edzeni_ 

. *,21. §. Kik 15 éves kort még túl nem élt gyermeket korának meg nem felelő 
menny1segü szeszes italok ~lvezetére ösztönöznek vagy szoktatnak, ugy szinte, kik azt nemi 
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élvekre tanácscsal ve:tgy példaadássa,l csábitják, a mennyiben tettök büntettet vagy vétséget 
nem képez, mint kihágás büntetendő. 

* 22. §.Minden hatóság, melynek területén, gy~r vagy bán~a, létezi~, felelőssé~.t~r~e 
alatt köteles gondoskodni, hogy a gyárban vagy banyaban dolgozo mun~asokna~ s külono
sen gyennekeknek a munkánál alkalmazásuk az egészség követ~lményei~ek, t~lJesen ~e~
feleljen és a munka idejére, módjára, a különnemü s koru munkasok egyuttletere, erkolcs1-
ségére, 'e:myagi érdekeire vonatkozó előleg megállapitott szabályok s munkarend pontosan 
megtartassanak. , , 

* 23. §. A népszerü egészségta,n minden elemi és ismétlő iskola_ ]~?teles ~antá1:?ya~l 
felveendő; <L felnőttek számára, pedig a szükséghez képest, alkalmas idoben nepszeru elo
adások tartandók. 

* 24. §. A testgyakorlás minden városi népiskolában (alsó, felső, ismétlő, polgári leány-
vagy fiuiskolákban) oktatandó. _ 

* 25. §. A hatóságok kötelesek a területükön fell~pő, tájk?rok természeté~, o~e:L1t, 
terjedésök módját kutatni, s az elháritásukra szükséges mtezkedeseket f~g~natos1t~m. A 
m~nnyiben erejöket ezek felülmulnák, kimeritö javaslatot a belügym1111ster ele kell 
terjeszteniök. _ . _, , , 

* 26. §.Egészségtelen talajon fekvő községek, a belügym1111ster JOVahagyasamellett, 
egészségesebb helyre egészen áttelepitendök. , . , 

*27. §. Az egészségre nézve, a nép bármely osztályánál tapasztalt ar~almas szokasok, 
hatóságilag eltiltandók 

* 28. §. Múvi vérvét~leket (érvágás, köpülyözés) csak orvosi rendelet aJapján lehet 
esz kö:t;ölni. 

A fürdőhelyeken lévő érvágó s köpülyözö mii.helyek mindenütt megszüntetendők. 

=~ 29. §. Ki jogosulatlanul (II. R. 1. szak. szakértői képessé?ge
1

l nyil~ános feln~házás 
8 megengedett gyakorlat hiányában) valakit gyógykezel vagy r~sz,ere gyogy~zert ien~el, 
kuruzslónak tekintendő, és a mennyiben tette büntettet vagy vetseget nem kepezne, mmt 
kihágás szigoruan büntetendő. , , . . , 

:~O. §. 'J.'itkos összetételű gyógyszereket gyógyhaszna~atr~ _kes~item es árulni, a 
belügyminister engedélye nélkül, a, gyógyszerésznek s minde~1kinek t1lt~t~k., , . , , . 

31. §. Gyógyszerek ava,gy betegségek ellen egyéb ovszerek k1zarolag k~sz1tese~e, 
továbbá oly találmányokra, felfedezésekre, vagy javításokra, ~nelyeknek hasznalata koz-
egészségi tekintetből meg nem engedhető, szabadalom nem adatik., , . , 

* 32. §. Bizonyos betegség ellen jogosulatlanul java,solt l?'Y_ogyll1:od~ak ~agy gyogy
szernek megvizsgálása, s esetleg engedélyezése iránt, a belügym1111ster _m~ezke~1k. . , 

* 33. §. A kormány s törvényhatóságok utasittatnak: hogy az ISzal~ossag tei:Je~esé~ 
minden kitelhető erkölcsi eszközzel (oktatás, mértékletességi egyletek stb. altal) és korlatolo 
rendszabályokkal meggátolni iparkodjanak. . „ 

A részegség mint kihágás büntetendő, a rögzött részegesek betegeknek telnntendok, 
· hatósági felügyelet alatt gyógyítás alá veendők. , , , „ „ „ . „ .' . _ 

* 34. §. Addig is, mig a szegényügy a törvenyhozas alta~ ku~on torvén:J'." ~l~al ren 
deztetik minden község tartozik munkaképtelen kebelbeli szegenye1~ek eltartasarol, ezek 
12 éves '1rnrt be nem töltött gyermekeinek neveltetéséről gondoskodm. „ 

* 35. §. A :i;iyilvános koldulás az egész állam területén meg~zünt~~e~d~. 
Nyomorék kéregetőknek közhelyeken, vásárokon közszemlere krnlhtasa, hordozása, 

mint .kihá2'ás szigoruan büntetendő. 
u 26* 
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* 36. §. Mindaz, mi a közegészség fentartására, javitására, és a megTomlottnak 
helyreállitására szolgál, állami, illetőleg hatósági felügyelet s intézkedés tárgyát képezi; a· 
közegészségügy legfőbb vezetése azonban a belügyminister köréhez tartozik. 

* 37. §.A közegészség állapota és a népesedési viszonyok folytonosan nyilvántar
tandók; miért is minden politikai, egyházi, katonai hatóság köteles a közegészségre s a 
népesedés viszonyaira vonatkozó adatokat pontosan gyűjteni, s a közegészség szerveinek 
havonként kiszolgáltatni. 

Minden hatóság gondoskodik továbbá, hogy területüknek égalji, légköri, helyrajzi 
vi zonyait és népi::!zokásait, ezeknek a közegészségre gyakorolt befolyását szakavatottak 
kinyomozzák, és e viszonyokból eredő ártalmas okok kellő intézkedések segélyével mielőbb 
megszünj enek. 

2. Fej ez et. 

V é d h i rn l ő o j t á s. 

* 38. §. A védhimlő-ojtá alkalmazása minden gyermeln-e nézve kötelező; miért i a 
belügyminister intézkedik: hogy az ojtás (kellő egélynyujtás mellett) minden községben 
akadálytalanul telj esittethessék. 

39. §. A védhimlő-ojtás, esetleg a. felnőtteknek ujra ojtátása évenként alki;Llmas 
időben minden községben teljesitendő. Szülők, gyámok és általában mindazok, kik valamely 
gyermeln-ől gondoskodni tartoznak, kötelesek ezeket, a mennyiben valódi himlőt nem áll
tak volna ki, éltök első évében beojtatni; ha pedig ezt orvosi beleegyezés nélkül elmulasz
tanák, e törvény szerint büntetendők. 

· 40. §. A himlő-ojtás teljesitésére csak az van feljogositva, ki Magyaror zág területén 
érvényes orvosi oklevéllel bir. 

41. §. A himlő-ojtás teljesitése, · a himlő-anyag szedése és megőrzése körül szük
séges elővigyázat büntetés terhe alatt pontosan megtartandó. · 

* 42. §. Lelkészek (s általában az anyakönyvek vezetői) kötelesek a. beojtandók név
jegyzékét, illetőleg az anyakönyvi kivonatot az ojtó orvosnak dijtalanul kiszolgáltatni. 

* 43. §. Az ojtás eredményéről az ojtó orvos a beojtottnak bizonyitványt állit ki. 
Az ojtás előtt himlözötteknek pedig, e helyett szükséges igazolvány adandó. 

* 44. §. Ojtási bizonyitvány nélkül tanulókat iskolába, tanonczokat ipar-üzletekbe 
felvenni, 20 éven aluli cselédeket fogadni, birság terhe alatt tilos. 

* 45. §. Az ojtásnál netán elkövetett s szakértő vizsgálat alapján bebizonyult műhi
bákért az ojtó orvos felelős. 

46. §. Az ojtó orvosok az ojtásért, - a külön dijazottak kivételével, - a jó sikerrel 
beojtott egyének után az államkincstárból dijat nyernek. 

4 7. §. Az ojtó orvosok fuva1:ja az illető község részéről természetben kiállitandó, avagy megváltandó. 

* 48. §. A belügyminister intézkedik a védhimlő-nyirknek tehenészi telepeken rege
nerálásáról, állami védhimlő-ojtó intézetekben fenntartásáról s annak a közintézetek és 
hatósági orvosok között himlő-mag szakadás vagy elfajzás esetében díjtalan kiosztásáról. 

205 -

3. Fejezet. 

J( ö z t i s z t a s á p. 

'11 t' h 11 d 'k t agy bárminemű tisztátlan folyadékot * 49. §. Szemetet, trágyát, a a i u a e -o , v 
a,z utczára kivetni, illetőleg kivezetni nem sza~ad. , . k 

* -o § Elhullott bárminémü állat testet vagy testreszeit temetetlen hagyni, a özo .. 

ség egés:. 5~~t:.r~~;ó~~~a~za:zad~tczákról, közterekről eltávolitandók' s ~ helység szélén, 

félreeső helyen állitandók fel. , d „ "t b 1 
* 59. § Folyamokba semminemű tisztátlan tárgyat, állathulladekot,. ?fS.O iÚ ~.~-

vetni ne?' "~z~bad. Ke!"deráztatM~a :s~~t oiy ~ol~:n::::h:~:~k n;~~~~ái:o~~;y~égt'öj 
tenyésztesre s 1;pan czelolkid·al'ne~l„~sz~~k a:;a ~ melyről a légáramlat évente legritkábban távol s a helyseg azon o a an Je o en . , . 

szokta a községet érinteni. „ , " t' 'k , mocsá-
* 53. §. A község belterületén, vagy annak közvetlen kozeleben le~o ocsa s · 

rok kiszáritandók. , . , ot n ers állatbőrt s bárminemű ártalma.s kigő-
* 54. §. Nagy~bb v~roso~ba~, r~~gy .kk' ~ lakhelyek közt felhalmozni nem szabad. "l ' „ te ményt gyartmanyt ipai- s arncz1 e 

zo gesu r ' , „ '.'bb , , „ községek hatósága köteles a házi szemétnek a * 5 5. §. Városok mi smu nepesseg~ . , . . . t , k dn· 
helység területén kiVÜl fekvö helyre kihordasa ir~nt sz1goruan ~„e.z e'k ~~ve ö'ét s talaját 

* 56 § Oly gyárak, iparüzletek, foglalkozasok, mel7ek a okr~ye, k~~l s annak a 
· · b, . , d egfertöztetik a varoson s ozsegen 

a közegészs~?r~ nézve arm1 ,mo on m é , Te néz~e legalkalmasabb oldalán telepitendők le. 
helyi- égalJl viszonyokhoz kepest , az eg ~z~eg „ l' élkül álló minden terület befási-* 5 7. §. A község területén s hataraban muve es n . 

tandó. . ki „1 , lt lában mindannak eltávolitá ·ára, mi a * 58. §. A részletesen emhtetteke~ ~ a .~ 
1 1

_ kár magánosok birtokterü-
légkört, talajt, vizet tisztátalanná tehe~ne, akar kozh~ ye '"en, a 
letén létezzék is az, hatósági kényszer is alkalmazando. 

4. Fejezet. 

· 'b italokra való felügyelet. Tápszerre, élebnezés eszközeire, ii·ó vizre s egye 

. · t , 'lkül az emberi fooyasz-59. §. Előző szakértő vizsgálat s, eg~szségi, b1zo1:1y1 vany ned ' 15 

, 11 t k h , t k' erm vagy arulm nem szaba . 
tásra szánt bármely a a na usa im d f'elüg·yeletet szem-

é . (t' t') közbejöttével ren szeres ' * 60. §. A hatóság a közs g1 isz 1 orvos 'b h .. üzletek az azokban uralkodó 
léket tart a mészárszékek, hentesboltok s egye usnemu " ' 

tisztaság és rend, s az áru minősége felett. t, , e éb táp- és élvezeti szereket, 
*61. §. Ily rendszeres felügY:eletet gya~or?.l a ~: .0) sa~Ju!lhelyek, liszt, füszerkereske

italokat elárusitó üzletekre, u. m. piaczok (gy~~llcs, l üd; ~ helyek felett 
, b lt k d 'glők korcsmák s mas 1 y e a asi . 

dések, szatocs o o : ~en e . ' „ , • d romlott hamisitott, vagy az egész-
62. §. A hatósagnak JOg~ és kotel~sse~e ~mz:~ szert italnemüt elkobozni és meg

ségre egyébként ártalmasna~ bizonyult ,t~p- ~s ~lv~ ·é , . ha~znált edényeket, ha a tisztaság 
semmisiteni s az ezen árucz1kkek eltartasara;:; m~r ,ser~ b . 
e's egészség kellékeinek nem felelnek meg, lefoglalm es e rn ozm. . " e'gu" v1· zet ivóvizül 

, 1 • é 'gtelen rosz mmos * 63. §. Köz- vagy magankutakban evo ~g ~zs~ l el~árandók vaay betemetendők. 
használni nem szabad, és szükség ese~ében az ily m a e ' 15 
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* 64. §. Kutakhoz, vizvezetékekhez, viztartókhoz alkalmazandó érczcsövek,_ edények 
s egyéb alkatrészek, alkalmazásba vételük előtt, orvosrendőrileg megvizsgálandók. 

* 65. §. A közkutakat az illető község, magánkutakat pedig tulajdonosuk köteles 
időszakonkint kitisztogattatni (kotratni). 

* 66. §. Közkutak környéke tisztán tartandó, a . árképződés, valamint egyéb szerves 
anyagok lerakodása megakadályozandó. 

5. Fej e zet. 

Mérgek forgalomba lwzására, tartására s használatára vonatkozó szabályok. 

* 67. §. Méreghatásu anyagot ámlni, okleveles gyógyszerészeken kiVÜl csak a bel
ügyministerium által az illető ható ág ajánlatára felhatalmazott megbizható . e czélból 
külön meghitelt egyéneknek szabad. ' 

. , * 68. §. Méreghatásu anyagokat s gyógyszereket ki. adagokban orvo. i rendelvény 
alarnan csak gyógyszerész szolgáltathatja ki. 

Méreg árulására felhatalmazottnak e ak a,z engedélyolnnányban megjelölt ad<Lgban, 
s. csak .ol:y_ egyének~ek va?- ~egengedve méregha,tásu anyagot eladni, a kik hatósági hiteles 
b1~ony1t;~nyn~al i,gazolm kepe;<sek, h?gy azt azon czéh-a használják, mely czélra azon 
mereg felenek arulasa, az engedelyokmanyban kijelöltetett. 

„ „ „* 6.9. §. ~férgek árulására felhatalmazottak s gyógyszeré ·zek kötelesek ezen üzletök-
rol ~~on Jegyzokön:yvet vezetni, ~elybe egyrészről minden méregre nézve azon gyárat 
vagy uzle~et, m~lybol, <tzt szereztek, a beszerzett méreg mennyiségét s a beszerzés idejét, 
az e~eket igaz~lo.o~anyokkal együtt;-;-- másrészről az eladott méreg mennyiségét, a vevők 
neveit s .~z eladas i~eJet, az,ezeket igazolo okmányokkal együtt pontosan bej egyezni tartoznak. 

"'70. §. Mereghata.<:m anyagok árulására vagy használására jogositott oyóo·yanyao· 
árusok ( drog~isták), ~ereskedők, iparosok . egyéb foglalkozásnak kötelesek az il; m0éregfél~ 
a~~ago~at mmden m~s, az ~zle.tben létező áruktól, ugyszinte a maguk s háznépük élelme
zesere fenntartott cz1kkektol, JÓl elkülönitve, zár alatt tartani· azok kiméréséhez külön 
es,zkö~öket hasz~álni.; ez~n anyagokat saját magok kezelni, v~gy értelme.·, felelősségre 
kepes1tett megb1zottJok altal kezeltetni. 
„ * 71.. §. Ható~á?'o~ köt~l~ ek méreghatásu szerek elárusitásával teljogositotta,knak 
u~let- vagy iparhely;se9ei_l>en idoszakonként vizsgálatot eszközölni. Az engedélyokmányban 
kiszabott felt~tele~ a~hagas~, ugy a kezelésben tapasztalt hanyagság s gondatlanság esetében, 
~arto~na~ az illetoktol a mergekkel való üzletjogot elvenni, s erről a belügyministeriumot 
ertes1te111. 

* 72. §. Méreghatásu <myagok szállitásánál úgy a küldő mint a szállitó részéről 
minden óvintézkedés megteendő, hogy a szállitmády sérülést ne 'szenvedjen el ne sikkasz~ 
ta~sék, el ne c. eréltessék, vagy általa más szállitmány meg ne fertőztethes~ék. E végből 
:nerges ~nyagot tartalmazó minden csomagra e szó „méreg" szembetűnő módon fel
Jegyzendo. 

. , , * 73. §. ,'l'ápszere~, it~Llok, ruhakelmék, hLkhelyek; házibutorok s eszközök, pipere s 
J~t~kszerek, edeny~k s barmi használati tárgyaknak készitéséhez vagy felékesitéséhez (fes
tesehez) méreghatasu anyagot alkalmazni nem szabad. 

* ? 4. §. A belügyministerium· szabályrendeletileg állapitja meg <:t méreghatásu 
an:zagok Jegyzékét, mely közhirré tett jegyzékben elősorolt anyagokat e szerint csak minis
ten engedély alapján szabad tartani vagy árulni. 

, A jegyzékben meg nem nevezett egyéb anyagok árulása csak annyiban szenved 
ko1;lat?z~s.t, hogy azokból az erre jogositott gyógyszerészek kivételével, gyógyszerként 
gyogy1t.:1.s1 czélra s gyógyszeradagban senkinek és semmit eladni nem szabad. 
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6. Fejezet. 

Építkezésre, lakviszonyokra vonatkozó szabályok. 

* 7 5. §. Lakásul és emberek tartózkodásául szolgáló épületek, az állam egész terüle
tén közegészségi tekintetből is, hatósági felügyelet alá helyeztetnek. 

* 76. §. Minden ujon épitendő lakház terve, népes városokban a telek s épület kö
zötti arány, a helyi hatóságnál előleg bemutatandó, illetőleg bejelentendő, s az épitkezés 
csakis a hatóságnak, a közegészségi tekintetek figyelembe vételét bizonyitó tiszti (községi) 
orvosi véleményen alapuló engedélye után, az a 1 k o tan dó ép i t k ezé s i s zab á 1 y ok 
megtartásával kezdhető meg. . 

* 7 7. §. Sülyedt, nedves, mocsáro8 talajra, folyó vagy álló vizek közvetlen közelében 
lakházat épiteni nem szabad. A lakház talaja a föld szinén felül legalább 65 centimeternyi 
magasságig emelkedett, a lakszobák magassága legalább 250 centimeter legyen. Az épület 
alapjában 26 centimeter magasságig a földszine felett homokkövet s egyéb hygrosco
picu · épitő anyagot alkalmazni nem szabad. 

* 7 . §. Vár o sok b a n az épületnek, illetőleg a házfalaknak m aga s s ág a az utcza, 
meghatározott szélességét csak ennek harmaclrészével mulhatja fölül, p. o. oly utczán, mely 
15 méter széles, a legmagasb házfal 20 méter magas lehet. Az udvarépület magasságának 
nem . zabad a,z udvar nyilt terének másfél mértékét felülmulni. 

Az épület területét illetőleg, a teleknek csak háromnegyed részét szabad kiépiteni : 
az utczáról legalább 2.a méter széles s legalább 3.2 méter magas bejáratok vezessenek. Az 
ily lakudvarok legkevesebb 5 négyszögméter területtel biljanak: azonban, ha két lakudvar 
fekszik közvetlenül egymás mellett, mindegyiknek területe legalább négy-n~gy métert 
tegyen. A lakudvar körüli épületeket az udvar területnek legfölebb másfél akkora magassá
gára szabad emelni. 

Minden lakószoba - városon és falun - uj épületben legalább 2.s méter, - s ha 
az régi épületben állittatik föl, legaláb~ 2.a méter szabad magassággal biljon. Lakásra é 
hálásra szánt oly szobák, melyek nem ütik meg a 2.a méter szabad magasságot, legyenek 
ellátva kellő szellőzési készülékkel, vagy legalább elég számu és mekkoraságu nyiló abla
kokkal; - az ily szobákat csak belülről szabad fűteni. 

79. §. Új vagy átalakitott lakhelyeknek lakásul elfoglalása csak kielégitő egészs~g
rendőri szemle után engedélyezhető. 

* 80. §. Közegészségi tekintetben kifogás alá eső bármily régibb nagy ujabb lakház
nak kiüritése, átalakitása vagy eltávolitása a helyi hatóság által elrendelhető. 

* 81. §. Zsufolt lakásból, azaz, melyben egy lakóra 10 köbméter levegőnél (egy 
gyermekre ennek felénél) kevesebb jut, - a fölös számu lakók a helyi hatóság által más al
kalmas lakásba áthelyezendők. Lakásul szolgáló helyiségben állatoknak - melyek az ember 
egészségét, velük együttlét által megtámadhatják, - állandó tanyát engedni nem szabad. 

* 82. §. Emésztő, trágya, szemét és pöczegödröknek, istállóknak és ólaknak a 
kutaktól és lakásoktól legalább 6 méter távolságra kell elhelyezve lenniök. 

* 83. §. Helyi hatóságok kötelesek a lakhelyek külső és belső tisztántartására fel
ügyelni, s a háztulajdonosokat, valamint a lakókat a lakhelyeknek a köz~gés~ség ki~ána~
mainak m~gfelelö tisztogatására s szellőztetésére büntetés terhe a~att is ken~sze~·1~e111; 
ugyszinte a lakszobákban elhelyezett rosz kigőzölgésü, vagy az .egeszségre barm1kepen 
ártalmas anyagokat s tárgyakat karhatalommal is onnan kihordatm. 

84. §. Lakházak, ipartelepek s egyéb épületek kisajátitása közegészségi tekintetek
ből, a belügyminister jóváhagyásával, az állam egész teiületén alkalmazható. A kisajátitási 
eljárásnál az 18 72. VIIl. t. ez. 19. 20. 21. és 22. §§-sai tartandók meg. 
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7. Fej ez et. 

Személybiztonságra vonatkozó intézkedések. 

* 85. §. Közhelyeken, magánosok telkén, vagy határban létező nyilt kutak legalább 
1 méter magas szilárd korláttal bekeritendők. ' 

~ 86. §. A helységben s határban létező hidak, mély árkok, vízmosások, meredélyek 
magas vizpartok, homok- s kavicsgödrök, aknák nyllásai: korlátokkal körülveendők illető~ 
l~? ~eszak~dás ~llen .kellő tám,aszokkal ellátandók. Gyalog s kocsi utakat átszelő' árkok, 
godrok s vizfolyasok felett, karfakkal ellátott szilárd s elég széles hidak állitandók. 

Vermeket köztereken, utczákon, s utak mellett ásni nem szabad. Ily helyeken már 
létező. vermek betemetendők. 

* 8 7. §. Épitkezéseknél ugy a munkások, mint az ott közlekedők személyoltalmára 
szükséges intézkedések megteendők. 

.. · . * 8~. §. Roskadozó, ledőléssel fenyegető épületek, falak, oszlopok, s egyéb művek 
kiJavitandok, vagy lehordandók. 

„ * 89. §. ~árdákon, kocsj- és gyalogutakon oly épületrészeket (küszöb, bolt .s egyéb 
ernyo, abl.~kroste~yok) vagy targyakat alkalmazni, kitenni, vagy kinnhagyni, melyek által 
az arra kozlekedok, nappal vagy setétben testi épségükben bármikép kárt szenvedhetnének 
nem szabad. ' 

* 90. §. G~~lékony s kön~yen lobbanó anyagokat veszélyessé válható mennyiségben 
se~ lakhelyek. ~ozt . felhalmoz;m, sem személyszállitó járműveken szállitani nem szabad. 
Kisebb mennyisegü ily anyagok felett a kellő vigyázat elhanyagolásáért is az illetők 
szigoruan fenyitendők. · ' 

91. ?· A hatóság intézkedik, hogy a kártékony házi vagy ragadozó állatok által 
keletkezheto veszélyek ellen, czélszerű óvintézkedések alkalmaztassanak. 

* 92. §. Hosszabb idő óta elzál'Va volt földalatti üregek ugymint aknák pinczék 
sírboltok, ó-ku~ak és, v~rme~e~ ujom~an„kinyitásához a helyi h~tóság engedélye ~zükséges'. 

. A helyi h.~tos3'9.ok ~tezked~1 ~otel~sek, hogy ily üregekbe, mielőtt a bennök fog
lalt 10mlott levego kelloleg ki nem t1sztittatik, senki be ne bocsájtassék. 

„ , * ~~· §. A~ e~észség~e né,~_ve ártalmas babonák, előítéletek, nyugtalanitó, közré
mulest el01dézheto hirek terJeszto1 szigoruan fenyitendők. 

8. Fej ez et. 

A hullct és eltemetése körül eijárás. 

94. §. Halál esetében minden megteendő, mit a közegészség megóvása követel -
és a hatóság részéről biztos tudomás szerzendő: ' 

a) valjon a halál természetszerűleg s valósággal bekövetkezett-e~ 
b) valjon a halálesetnek bűnös cselekvény volt-e oka~ 
* 95. §. Talált hullán, ha valószinüség szerint a halál nem rég jelentkezhetett élesz-

tési kisérletek teendők. ' 
* 96. §. A hatóság köteles a talált. hulla lakhelyén vizsgálatot eszközölni s netán 

mutatko~ó bűnjeleket megőrizni, vagy pontosan feljegyezni, és ha a lelhely elzárh~tó, a tör
v~nyes vizsg~la~megejtéseig, a hullát a körülötte létező tárgyak érintetlen hagyasa mellett, 
biztosan elzarm. 

. 9 7. §. Nyilvános kórházakban közköltségen ápolt elhunytnak hullája feltétlenül a 
magán költségen (szabályszerű dijért) ápolt elhunytnak hullája pedig, ha hozzá tarto~ói 
beleegyeznek, tudományos bonczvizsgálat alá vehető. 
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* 9 . §. Orvosrendőri hullabonczolás eszközlendő : 
a) talált hullán, 
b) járványos vagy ragályos betegség megállapitás<L czéljából, 
e) midőn a hatóság azt, köztekintetből szülrnégesnek tartja, 
cl) ép egészség mellett, rögtön ismeretlen okból elhunyt hulláján. 
9 9. §. Hatóság által kirendelendő szakképzett halottkémlőnek a ha 1 á 1 b e k ö

v e t k ezé s é t és okát tan u s i tó bizonyitványa, nélkül, a hullát eltemetni nem szabad. 
* 100. §. A halottkémlés szabályait külön rendelet határozandja meg ; <tddig is 

rendszerint a, halottat eltemetni, a halál bekövetkezésétől számitott ±8 óra leforgása előtt, 
megengedni nem szabad. 

Ha azonb<tn valaki a hullá1mk kellő időben eltemetését törvényes ok nélkül gátolná, 
az , ·zigoruan megbüntetendő. 

1 01. §. Minden halottat a szabályrendeletileg meghatározott idő alatt, rendszerint 
azon község területén kell eltemetni, hol a halál bekövetkezett. 

102. §. Ha a hulla szabályszerű eltemetését, az elhunyt rokonai, testületek, melynek 
tagja volt, vagy egyesek a kellő időben nem teljesitenék, azt az illetők költségére a hatóság 
tartozik telje iteni. 

rrelje szegénység esetében és az eltemetés kötelességére szorithatók hiányában, a 
temetési költséget az illető község viselendi. 

103. §. A hullák csak hatósági engedély és rendeletileg közzéteendő ovatosság 
mellett ::izállithatók tovább. 

A hullaszállitást Ö Felsége másik államába vagy külföldre és viszont, a fennálló vagy 
később kötendő egyezmények szabályozzák. 

* 104. §. Hullák kiásatása, rendőri s törvényszéki eseteket kivéve, csak eltemetés 
után öt évre engedhető meg. 

* 105. §. Minden község köteles a, községen kivül a lakházaktól kellő távolságban 
fekvő, és a közegész::iég követelményeinek figyelembe vételével alkalmas temetőről (sir-
kertről) gondoskodni. 

* 106. §. Temetők kellő ma,gasságu védkeritéssel vagy megfelelő árokkal veendők 
körül. A sirok a talaj minősége szerint, de legalább l 1/2 méter (150 centiméter) mély-
ségre ásandók. 

* 107. §. Elhagyott temetőknek lakhelyül használása, harmincz év lefolyta után 
engedendő meg. 

108. §. Sirboltot a temetőben csak hatósági engedély alapján épithetni. 
Ez engedélynek, az épités, valamint a temetkezés körül megtartandó közegészségi 

eljárást magában kell foglalnia. 
* 109. §. A városok s községek külterületén épülő uj templomokban, va,gy rende 

temetőn kivül magán birtokon épült sirboltokban, a temetkezés csak az előbbi 108. §-ban 
megállapított feltételek alatt engedendö meg. 

Város és község belterületén a temetkezés sem a templom sírboltjában, sem vala
mely szerzetesrend kertjében, em általában több ember által lakhelyül használt helyiség 
közelében feltétlenül meg nem engedendő. 

110. §. 'l'emetőnek, sirkertnek megnyitása, nagyobbitása és bezárása, a lakhelyektől 
való távolsága, fekvése, s miként bekeritése, a sírok elhelyezése, nagysága s mélysége, -
tekintettel a talaj s helyi viszonyok különféleségére, - e törvény korlátai között, rendeleti 
uton szabályozandók. 

27 
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II. SZAKASZ. 

A hiányzó egészség· visszaszerzésére vonatkozó szabályok és intézmények. 

1. Fej ez et. 

Nyilvános betegápolás. 

* 111. §. Mindenki köteles a hozzá tartozó beteget, hacsak elhárithatlan akadályok 
vagy teljes vagyontalanság ebben nem gátolják, ideje korán segélylyel ellátni. -Szándékos 
mulasztás esetében, a gyógyitásra kötelezett, minden halottért felelősségre vonandó. 

. * 112. §. A községek kötelesek a területükön megbetegedett idegent s utazót, ha az 
orvo i vizsgálat s vélemény szerint életveszély nélkül sem illetőségi helyére, sem kórházba 
nem szállitható, saját előlegezett költségükön illendő ápolással s gyógysegélylyel ellátni. 

* 113. §. A házilag gyógykezelt vagyontalanok számára szükséges gyógyszerek 
árának megtéritése körül, a nyilvános betegápolási törvényben kimondott határozatok szol
gálnak alapnl. 

* 114. §. Magyar alattvalóknak külföldi és külföldieknek hazai kórházakban és 
gyógyintézetekben kölcsönfü; ápoltatása, s a meghaltak eltemettetése, a fenálló állam
egyezmények szerint teljesitendők. 

* 115. §. A vasuti, hajózási s minden egyéb nyilvános közlekedési gyári, és bánya
egészségügy, a konnány föfelügyeletéhez tartozik, melynek részletesebb szabályozásával a 
belügyminister bizatik meg. 

* 116. §. E főfelügyelet különösen kiterjed arra : 
a) hogy az utasok, valamint <t vasuti s hajószemélyzet és egyéb (a gyárban vagy 

. bányában) alkalmazott munkások egészségének biztosítására, balesetek ellen megvédésére és 
esetleg ápolására a kellő óvintézkedések megtéve legyenek ; 

b) hogy a bale. etek alkalmával szükséges mentőeszközök, orvosi és sebészi szerek 
ne hiányzzanak; 

e) hogy vasutak állomásainál kellő számu orvosi személyzet legyen, legalább minden 
12 kilométer (3 mértföldnyi) távolra alkalmazva; 

d) hogy nagyobb járványok alkalmával minden vasuti állomáson czélszerü helyiség 
legyen 2-3 személyre kórodául berendezve; 

e) hogy minden személyszállitó, utazó hajó orvossal s gyógyszertárral legyen ellátva. 
* 11 7. §. Az államkincstár vagy a nyilvános felügyelet alatt álló egyéb alapok ter

hére, ugy a vagyontalanok részére kiszolgáltatandó gyógyszerek rendelését, a belügyminister 
külön rendelete szabályozza, melyet a hatósági és magán orvosok megtartani kötelesek. 

* 118. §. Egyéb, a nyilvános betegápolás körébe tartozó ügyek iránt az 1875. évi 
a nyilvános betegápolási költségek megtérítése iránt szóló törvény intézkedik. 

2. Fejezet. 

* Gyógy- s közf'ürclőkre és ásványvizekre felügyelet. . 

119. §. Gyógyfürdőnek csak olyan fürdő tekintetik, s élhet a gyógyfürdő nevezéssel, 
mely e . törvénybe megállapitott kellékeknek megfelel, s az illető törvényhatóság meghall
gatása, s a belügyminister jóváhagyása alapján arra jogositványnyal bir. 

* 120. §. A gyógyfürdőnek kimutatandó kellékei, hogy : 
. , a} gyógyczéh·a pontos vegyelemzés, valamint megbizható szakértői vélemény alap
J~n, ha~alyosan alkalmazható s kellő mennyiségű ásvány- vagy vizgyógyintézetnél forrás
vizzel bir ; 
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b) a fürdő gyógyitási idő ala,tt államló fürdőorvossaJ s gyógyszertánal, és 
e) a fürdővendégek kényelmes elhelyezésére elegendő, egészséges illően felszerelt 

lakásokkal van ellátva; 
d) az ásvány- va,gy gyógyforrások a légkör befolyása és eltisztá,talanodás ellen kel-

lőleg védve vannak; 
e) fürdői egyéb clisz, ::;zóntkozási s mellék helyiségei, sétányai, s ivó ~sarnokai a 

közegészség igényeinek teljesen megfelelő s használható állapotban tartatnak, vegre; . 
f) ::1 fürdővendégek személJ- s V<tgJonbiztonságát s közerkölcsiséget védő, a zaJOS 

időtöltéseket kizáró fürdőrendet erélyesen fentartani képe'. . 
E kellékek hiánJábcm a már megnyitott gyógyfürdőnek szükség esetében bezáratását, 

e törvényben meghatározott s alkalnmzandó büntetésen kivül, a felügyelő törvényhatóság 
meghallgatása mellett, a belügyminister elreudelheti. 

* 121. §. A gyógyfürdő következő előnyökben részesül : 
a) az uj épitkezések 20 évi adómentességet élveznek; , , „ 
b) a kormánJ <t pósta- s távirdaállomásoknak ott vagy lehetőleg közel elhelyezeserol, 

az utak s egyéb közlekedési eszközök előállitásánt s fentartásánt kötelezett község vagy 
kormány pedig az oda vezető utak jó karban tartásáról gondoskodik; 

e) gyógydijt szedhet, mely azonban mindig <t fürdő javára, fordita,ndó. , 
* 122. §. A felügyelő törvényhatóság köteles gondoskodni, hogy a szegen_Yek a 

. gyógyfürdők és források használatában ingyen vagy csekély dij mellett alkalmas időben 
vagy helyen szinte részesüljenek. . . 

* 123. §. Nyilvános uszodát, kád- ::i gőzfürdőt csak a közegészségi érdekek teljes 
megóvása mellett, és az illető törvényhatóság engedélye alapj~n lehet nyitni. „ „ , „ 

* 124. §. A törvényhatóságok kötelesek gondoskodm, hogy ~ területukon levo 
községekben, a köztisztaság teljes érvényülhetése végett is, alkalmas fürdőházak s fürdő
helyek létesüljenek. . „ 

* 125. §. Mesterséges ásványviz;ek gyártására, eladás czéljából készítésére, az illeto 
hatóságtól csak azok nyerhetnek engedélyt, kik erre mint vegyészek vagy gyógyszerész;ek 
kellő képességgel bírnak. 

:Mesterséges ásványvizet csak e tulajdonát határozottan megjelelő czimfelirattal 
(mesterséges vagy gyártott) szabad árulni. 

* 12 6. §. Különben a gyógyfürdők iránt, ásványvizek töltése, tartása, és a mes
terséges ásványvizek tárg,yában szükséges egyéb szabályokat alkotni, a belügyminister 
bizatik meg. 

:3. :B'ejez;et. 

Kórházak és gyógyi.ntézetek. 

*127. §.A kórház s egyéb gyógyintézet lehet: 
a) állami vagy országos, melyet a magyai· állam, 
b) törvényhatósági, melyet a törvényhatóság, 
e) községi, melyet a község, - . . 
cl) magán, melyet egyes polgár vagy egyletek, testületek, tartanak fen, 
e) nyilvános, ha az állami vagy oly törvényhatósá~i közs~gi és m~?á~ kórház

vagy gyógyintézet, mely rendszeres igazgatással, ele?end~ ,h~lyis~~rn~l, tor~en7. vagy 
rendelet által megállapitott felszereléssel bir, és a helyi s videk1 szukseglet kielegitésén 
kívül, még idegen illetőségű betegek befogadására is képes, s mindezek alapján a belügy
minister a nyilvánossággal felruházta. 

27* 

; 
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* 128. §. A nyilvános vagy közkórházak s gyógyintézetek kötelesek ugyan az idegen 
illetőségü (honi vagy külföldi) betegeknek személykülömbség nélkül felvételére, de a kor
mány gondoskodik, hogy ezek ápolásáért járó költség nekik megtérittessék. 

*129. §.Bármely, az előbbi §-ban elősorolt kórházat s gyógyintézetet csak a belügy
minister által szabályrendeletileg meghatározott kellékek alapján jóváhagyott terv szerint, 
állithatni fel; ha azonban a jóváhagyás 4 hó alatt a kérvényezőnek ki nem 
szolgáltatnék, és az illető intézet a meghatározott kellékeknek megfelel, az bármikor 
megnyitható. 

130. §. Nyilváno ·sággal fel nem ruházott kórház s gyógyintézet csak oly betegek
nek felvételére köteleztetik, kiknek javára azok rendeltettek; idegen betegeket, a rögtöni 
életveszélyen kivül, befogadni nem tartozik. 

· 131. §. Állami és nyilvános kórházakban vagy gyógyintézetekben a naponkint .iáró 
ápolási dijat a belügyminister állapitja meg. 

Az ápolási dijak rendszerint a kórház folyó kiadásának fedezésére forditandók. 
Egyéb kórházak s gyógyintézetek az ápolási dijat maguk szabják meg, és ezt az 

illető felsőbb hatósággal közlik. 
132. §. Minden nyilvános, vagy egyéb kórháznak s gyógyintézetnek a szükségnek 

megfelelő sz_ámu orvossal s ápolóval kell ellátva lenni. 
133. §. A kórházak vagy gyógyintézetek igazgatáRa, az orvosok s ápolók teendői, 

é.· ügykezelés iránt a belügyminister helybenhagyásával ellátandó szabályok készitendők. 
* 134. §. Nyilváno · kórháznál vagy gyógyintézetnél, továbbá törvényhatósági és 

községi kórházaknál s gyógyintézeteknél (a magán intézetek kivételével) az orvosi állomá
sok mindig nyilváno pályázat utján töltendők be. Nyilvános kórháznak igazgatói - vagy 
főorvosi állására, csak oly orvostudorok pályázhatnak, kik legalább is két évi kórházi gya
korlatot képesek hitelesen kimutatni. Törvényhatósági, községi kórház főorvosi állására 
pályázásná] a kellő magán gyakorlat kimutatása elegendő. 

Nyilvános kórház főorvosát az illető tulajdonos vagy felügyelő hatóság meghallga
tása alapján, a belügyminister nevezi ki. Az állami kórházak, gyógyintézetek orvosai és 
egyéb állandóan alkalmazott tisztviselői, mint államtisztviselők, ezek minden jogaiban s 
kötelességeiben részesülnek. 

Törvényhatósági községi kórház főorvosát, a pályázók közül az illető közegészségi 
bizottság javaslata alapján, a kijelöltek közül a törvényhatóság, illetőleg a község képviselő 
testülete választja. · 

Magán kórház vagy gyógyintézet orvosi személyzetét a tulajdonos nevezi ki, de 
tartozik a kinevezés~ az illető hatóságnál bejelenteni. 

* 135. §. A törvényhatósági vagy községi kórház orvosi személyzetének hivatala 
állandó, fegyelmi tekintetben azonban a törvényhatósági s községi tisztviselőkre nézve 
érvényes eljárás alá tartozik. 

Kórházi másodorvös minden ·orvostudor lehet, ki a magyar állam területén.is ér
vényes oklevéllel bir. Másod vagy segéd orvost, a kórházi főorvos meghallgatá,sával, meg· 
határozott időtartamra a kórházi igazgató nevezi ki. 

136. §. Állami kórházak s gyógyintézetek a -belügyminister igazgatása s felügye
lete alá tartoznak, de - a fővárosban létezők kivételével, - ezek közegészségi s gazdasági 
tekintetben a főispán által bármikor megvizsgálhatók. Egyéb nyilváno és magán kórház s 
gyógyintézet felett, az illető törvényhatóság gyakorolja a közvetlen felügyeletet. _ 

-
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4. Fej ez et. 

T é b o l v d á k. 

* 137. §. A tébolyda a kórházhoz hasonlólag ál~a~ t?rvén~hatósági, k,özségi, m,a.-
' . 's yilvános lehet· csak a törvény vagy belügymmu;ten szabalyrendelet által megal

ganos e n ' · · · ·' 'h ' ll tt létes'thető s 1 ·t tt kellékek betöltése alapján a belügym1mstermm JOVa agyasa me e i , • 

a~~a~ úgy berendezése, mint a benne, k,övet~tt ~yógyeljárás, főfelügyele.te ala.~t ~11. , . 
138. §. Mindazon gyógyithato es gyogy1that~an el1;1ebetegek, kik .~ kozb1ztonsagra 

veszélyesek, gyógykezelés, illetőleg elta~·tá~ végett tebolydakba helye~end?~· . . . 
Ellenben nem közveszélyes, gyogy1thatlan el~e?et~ge~: _to~abb a1talmatla?. bar-

'k b t'k ' h"lyék addig mig az ilyenek elhelyezesere is kozmtezetek fel nem allittat-gyu , u a es u ' . , , , t 1 ' k 
nak, a tartásra netán kötelezett rokonaik vagy ezek hianyaban es vagyon a ansagu ese-
tében illetőségi községeilr által látandók el. , , „ 

* 13 9. §. Arra, hogy valaki tébolydákba g~ógyitás é~ ápolás végett felve~e.ss~k, ,~~~-
h. t lba a' lló orvostudornak (tiszti orvosnak) es· a kezelo orvosnak az elmekor letezeset iva a n . ·t , „ k ' 
tanusitó és az illetőségi hatóság által láttamozott bizonyi van:fa ~zu seges. „ . 

Az ily bizonyitvány kíséretében érkező beteg is, csak ideiglenes veendo fel, s elme 
állapota gondosan megfigyelendő. , , . , „ , 

A betegnek végleges felvétele , esetleg gondnokság ala helyezese irant torvenye~ 
intézkedés, az intézet igazgatójának sz~mél!es, felel~ss.~ge mellett , csak akkor engedheto 
me ha a megfigyelés elmekóros állapotat ketsegen k1vul hely~zte. „ , , 

g, E t'bb' élból az igazaató tartozik a véglegesen be1gtatott elmebetegr~l szolo 
leletet s ~r~o~i ~é{:ményt a bete~ illetőségi bi~ósá,gához haladé~ ~élkül megküldem. , 

Ma án tébolydába vagy valamely kórh~z teb~l,;:d~ os~talyaba az ~lme~eteget v~~-
1 Sagk ak]Tor lehet felvenni ha az illetekes birosag hiteles szakvelemeny alaPJan 
egesen c ~ ' , " ·n t" ' · b. ' ' 1 

az elmebetegséget megállapitotta; a megtörtént fel vetelrol az i e oseg1 lrosag azonna 
értesiten<iö. , , , . „ „ : 

* 140. §. Ha a tébolydába elhelyezett elmebeteg iran,t, hoz~a~a:tozoi kozu~ valaki 
kételkedik. valjon az valóban elmebeteg-e~ szabadságában all a biro~agnak _e tek~ntet~en 
adandó nyilatkozata előtt, saját költségén a kérdéses beteg~t orv~.s1 ,szakb1zott~ag m~nt 
választott bíróság által ujra megvizsgáltatni. E bizottság a k~~ell~edo a~ta~. tetszes, ~z.~rm: 
választott magán vagy tiszti orvosból, és a tébolyda igazgatoJa ~Ital ~uldott szak~rt~ ?1-
vosból, és e kettő által közmegegyezéssel vál~sztott el~ö~ből alakitando. Ha-, az eln?k „rran_t 
a választott szakértök megegyezni nem tudnanak, elnokot az, egyetem o~.v~s1 kara J el?l J?· 

· 141. §. Elmebetegnél a személyes korlátozáso~ ,és k~nysze:esz~ozo~ csak szukseg 
esetében, a beteg s mások személybiztonságának megovasa veg.~tt, es or.~os1 rendelet alap-
. án alkalmazhatók· szükség multával azonban nyoJ?ban megszuntetendok. . , 
J 142. §. A diegfigyelés következtében elmekórosnak nem tartott, vagy felgyogyult 

egyének a tébolydából azonnal kiei·esztendök. ' ' . ' ' . . e ' e é k 
* 143. §. A tébolyda felügyeletére, igazgatasara, or~osi apolo s ~iszti sze~~ly;zet ~e 

alkalmazására s körére nézve, a kórházak s gyógyintézeteknel hozott hatarozatok er venyesek. 

5. Fejezet. 

Gyógyszerészet és _qyógys.~ertárak. 

144. §. A gyógyszerészet nyilvános gyakorlás~t ill~tőleg ~ ~~rmány felügyel : 
a) a gyógyszerészi személyzet kellő tudományos kepzettsegere, _ 
b) a gyógyszertárak felállítására s kezelésére, 
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e) a megkivántató helyiségek czélszerüségére, berendezésére s felszerelésére 
d) a gyógysz~részeti rendszabályban megállapitott könyvvitel helyességére.' 
* 145. §. Gyogyszereknek kereskedésekben árulása, ministeri rendelet által szabá

lyoztatik. 
, * 146.: §.A: gy~gysz~résznek a k e r ~s k e de 1 mi törvény szerint vezetett, s kellőleg 

belyege~ett uzleti konyvei a kereskedelmi könyvekkel egyenlő bizonyitási erővel birnak. 
"'14 7. §. A gyógyszerésznek kiszolgáltatott gyógyszerekért felmerülő követelése 

csődöknél, a követelések első osztályába sorozandó, és az orvosok követelményei után helye~ 
zendő. Oly követeléseknél, melyeket egy éventúl még a felszólitás daczára sem fizetnek ki 
a gyógyszerész jogositva van 60/o-nyi kamatot felszámitani. ' 

* 148. §. A gyógyszertárak után a gyógyszerészek az iparkamarai illetéket fizetni 
nem tartoznak. 
• „ „ * 149:. ~· A regál- és személyjogu gyógyszertárak közt eddig létezett különbség 
JOVore megszumk. 

. , Ennélf?gva ,e~ent~l ~,der; gy.ógyszertár, adásv~vés, haszonbérlet, hagyomány ::; 
egyeb vagyonatruhazas targyava valhatik, de a gyogyszereszet gyakorolhatásához mindig e 
törvény által megszabott kellékek szükségesek. 

150. §. Gyógyszertárak felállitása, áthelyezése, bezárása s nemkülönben fiók- házi
s kézi gyógyszertár engedélyezése vagy visszavonása a hatóság 'meghallgatásával a b~lügy
ministert illeti. 

Hol azonban.~ kil~~eter távolságr~ g_Yógysze~·tár nem létezik, ott a törvényhatóság 
az. or~osokat, a bel~gymm1sterne~ teendo Jelentés, valamint e részben a szabályokhoz 
sz1goru ~lkalmazk9das mellett, házi gyógyszertár tartására feljogosithatja. 

"' 151. §. Uj gyógyszertár nyitásáért folyamodhatik: 
a) azon vár,os vag~ község, melynek új gyógyszertárra szüksége van; 
b) azon gyogyszeresz (II. R. I. szak II. Fej. 207. §.),ki valamely városban vagy 

köz égben új gyógyszertárt nyitni kiván. 
. :Mindkét esetben a folyamodás az illető törvényhatóság meghallgatása . vélemé

nyes Jelentése mellett a belügyministerhez felterjesztendő. 
15 2. §. A gyógyszertárak felállitására, áthelyezésére, berendezésére felszerelésére 

~ezelésére s vizsgálatára vonatkozó egyéb szabályok, a jelen törvény keretében rendeleti 
uton fognak kibocsáttatni. 

6. Fej ez: e t. 

J á r v á n y o k. 

1-ső Czim. 
Emberjárvány. 

153. §. Mihelyt valahol több egyén egyidejűleg ugyanazon betegségbe esik, mindenki 
k?t~l;s ezt a legközele~b érhet? h~tósá~ orv?snak, vagy más hatósági közegnek (közegész
seg1 o:nek) azo~al beJelentem, ln errol az illetékes törvényhatóságot nyomban értesiteni 
~art?z1~. !la pe,d1g ~ j,á~ván! ~lla~i fegyh~zban vagy börtönökben ütne k_i, ezt a bel s igazság
ugy1 mm1ster ertes1tesen k1vul beJelentem, a fegyház vagy börtön igazgatója köteles. 

, * .15~. §. Azon hatóság, melynél a bejelentés történt, köteles a járvány bebizonyitása 
utan, te1:iedesének meggátlássára szükséges, időszakonkint fennálló ·járványszabályzatban 
f~glal~. ó~intézk~dések v~grehajtás,áró! ,és a betegek gyógykezeléséről rögtön intézkedni, 
sot szukseg eseteben a kenyszergyogyitast is elrendelni. 

* 155. §. A helyi hatóság kötéles szigoruan felügyelni arra: 
a) hogy járványragályos betegek az egészségesektől elkülönítve gyógykezeltessenek, 
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b) hogy ürülékeik 8 l'Uhanemüik, mielőtt a szobából kivitetnének, fertőztelenittessenek, 
e) hogy a betegekkel az egészségesek, az orvosok s ápolók kivételével, ne érint

kezzenek, 
d) hogy kiállott betegség vagy haláleset után a szoba s a beteg ágynemüje fertöt

lenitessék. 
e) hogy járványragályos kórban elhunytak felett, virasztások és halotti torok ne 

tartassanak. 
15 6. §. Gondoskodik továbbá a megbetegültek befogadására szolgáló netán szükséges 

kórházi helységek létesitéséről, a kellő orvosi segélynyujtásról, a megkivántató gyógyszer
készlet megszerzéséről, a szűkölködők ellátásáról, a fertőtelenités foganatositásáról, a 
köztisztaság és vásári rendőrség pontos kezeléséről, úgy szintén a járvány te1jedését elő 
mozditó okok megszüntetéséről. - Intézkedik végre a járvány állásáról és terjedéséről 
szóló statistikai adatoknak, úgy szintén a járvány keletkezésére, jellegére, lefolyására, tar
tamára s egyéb viszonyaira vonatkozó időszaki- és zárjelentéseknek előteijesztése iránt . 

* 157. §.Utasokra és szállitmányokra emberjárványok miatt a szárazföldön alkal
mazandó veszteg- ::i határzár, csak a kormány hozzájárulásával rendelhető el. 

* 158. §. Az egyes járványalakokra vonatkozó külön utasításokat, a belügyminister 
·zabályrendeletileg fogja kibocsájtani. 

* 15 9. §. A ki a járván}'OS betegségekre vonatkozólag kibocsátott s kellőleg kihir
detett szabályi·endeletet bármiképen áthágja, nevezetesen azok, a kik járványos beteget 
szükségtelenül meglátogatnak, vagy az előirt elkülönitési s ápolási szabályokat meg nem 
tartják, a hatóságilag elrendelt gyógyszereket a betegtől elvonják, vagy a betegnek meg 
nem engedett ételeket, italokat s kuruzsló szereket nyujtanak, szigoruan fenyitendők. 

160. §. Ragályos betegségben szenvedő gyermeknek a tanoda látogatása mindaddig 
megtiltandó, mig orvosi bizonyitványnyal nem igazolja, hogy általa ragályozás nem történ
hetik s tökéletesen meggyógyult. 

161. §. A tanodában felmerült ragályos kóresetről tartozik a tanitó a hatóságot 
azonnal értesiteni, ha pedig a ragályos vagy járványos kór a tanulók egészségét nagy mérv- . 
ben veszélyeztetné, ez a hatóság által a belügyrninisternél bejelentendő, és miheztartá 
végett a közönség tudomására is juttatandó. 

Ha a betegülések a gyermekek és ifjak közt nagy mérvben fordulnának elő, a tanoda 
a hatóság által a betegség teljes megszűnéséig bezárható, de erről a bel- s közoktatási 
ministerium értesitendő. 

* 16 2. §. A községi elöljárók felelősség terhe alatt kötelesek a járványos ~ázaknál 
időnként ellenőrzési szemlét tartani, s a tapasztalt mulasztásokat megfenyiteni, vagy az 
illető közegészségi hatóságnak megfenyités végett feljelenteni. 

Szinte felelősség terhe alatt kötelesek a községi, kerületi s magánorvosok is, a 
betegek ápolása körül tapasztalt mulasztásokat feljelenteni. 

* 163. §. A járvány alkalmából elrendelt intézkedések költségei az állampénztárból 
előlegezendők, e költségek közül azokat, melyek a járvány terjedésének meggátlására, u. m. 
vesztegintézetek felállitására, katonai védvonal létesitésére, kisajátitások, épitkezések eszköz
lésére s egyéb intézkedések megtételére szükségesek, végleg az állam viseli, - a betegek 
ápolásából felmerült költs-égek pedig, u. m. a járványorvosok s betegápolók na.pi s fuvar
dijai, gyógy- s fertőtelenitő szerek ára az illető községek s törvényhatóságok által utólag 
megtéritendők, s csak ezek beigazolt fizetésképtelensége esetében, hárulnak az állam terhére. 

* 164. §. A mennyiben a hatóságnál, községnél s államnál állandóan alkalmazott 
orvosok a járványbetegek gyógykezelésére elégségesek nem volnának, a hatóság illendő 
dijazás mellett járványorsosokat küldhet ki. 

A gyakorló magánorvosok működési helyükön a kinevezést ideiglenesen, mig a ha-
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tóság a já1·ványorvost kinevezi, elfogadni tartoznak; müködési helyükön kívül eső távolabb 
vidékre csak beleegyezésökkel rendelhetők ki. 

165. §. Minden hatósági s gyakorló magánorvos tartozik járvány idején a járványra 
vonatkozó rendeletet megtartani, s a nyert irás beli utasítást pontosan teltesiteni. 

A járvány folytán megbetegültek részéről kért első orvosi segély megadását egy 
orvos sem utasithatja vissza, valamint azon esetben, ha lakhelyén más orvos a gyakorlatot 
nem üzi, a további gyógykezelést is tartozik elvállalni. 

166. §.Hatósági felhivás folytán járvány ellen alkalmazott, hatósági s magánorvosok, 
seborvosok, betegápolók özvegyei s árvái, kiknek férjeik, illetőleg atyjukra nézve kellőleg 
igazolva van, hogy ezen alkalmazások közben haltak el, nyugdijazásban, ellátásban s neve
lési pótlékban rész.esülnek, és pedig orvosok és seborvosok özvegyei és árvái azon állami 
tisztviselők özvegye is árváihoz, kiknek fé1jeik, illetőleg atyjok 1 OOO frtnyi fizetéses állomás
ban voltak; a betegápolók özvegyei s árvái pedig az állami intézetekben alkalmazott be-
tegápolók özvegyei s árváihoz hasonló összegben. . 

Nyilvános pénzalap szolgálatában állott orvosok, seborvosok betegápolók özve-
gyei s árváinak ily járandóság, ha az elhunytnak halála saját szolgálata körében történt, 
az illető pénzalapból; ha pedig ezenkívül alkalmazás közben állott be, az állampénztárból 
fedezendő. 

16 7. §. Az állam vagy valamely nyíl vános alap szolgálatában állandóan alkalmazott 
orvosok, seborvosok s betegápolók özvegyeinek és árváinak nyugdíjazási ellátásra és nevelési 
pótlékra akkor is van igényük, ha a járvány ellen alkalmazott s meghalt fér,jeik, illetőleg 
atyjuk a 10 évi szolgálati időt még be nem töltötték. 

2-ik Czim. 

Állatjárv~ny. 

* 168. §. Állattulajdonosok, ha házi állatjaik között egyszerre több egyenlő meg
betegülés fordul elő, tartoznak ez esetet a helyhatóságnak meg akkor is azonnal bejelen
teni, ha ugyanazon hely égben vagy szomszédságában állatjárvány eddig nem merült 
volna is fel. 

Ugyan e kötelezettség hárul az állatorvosok:ra is, kik valamely állaton járványos 
vagy ragályos betegséget fedeznek fel. 

* 169. §. Az illető törvényhatóság a járvány lételét megállapitja, intézkedik a jár
vány elfojtása, illetőleg terjedésének meggátlása czéljából az időszakonkint fenálló járvány
szabványban foglalt állatrendőri óv-, esetleg gyógyintézkedések pontos foganatositása iránt. 

Gondoskodik továbbá, hogy a baromvásárok e járványt tovább ne terjeszthessék, 
hogy a szemlék pásztorok és nyuzók, nemkülönben a hajtások kellő felügyelet alatt áll
janak, hogy a vett idegen a gyanús és beteg állatok az egészségesektől elkülönittessenek, 
az istállók, félszerek és bőrök kellőleg fertőztelenittessenek, a baromhullák eltakarittassa
nak, úgy szintén a közös legelők és istállók szigorú felügyelet alatt álljanak. - Intézke
dik végre, hogy a járvány keletkezéséről, állásáról, teijedéséről, lefolyásáról, természe
téről s egyéb viszonyairól szóló statistikai adatok, időszaki és zárjelentések pontosan 
előterj esztessenek. 

* 170. §. Állatjárvány kiterjedésének meggátlása czéljából a hatóság fel vanjogositva: 
a) beteg, gyanús, sőt bizonyos esetekben egészségeseknek látszó állatoknak is idő

szakonkint fennálló állatjárványszabvány ban megállapított eljárás mellett kiirtását elrendelni; 
b) ragályos betegségekben sinlődő állatokat, jelesül: takony és nagyobb fokú bőrfé

regben szenvedő lovakat kárpótlás nélkül is leszuratni; 
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e) egyes községekre vagy egész törvényható ági területre nézve a zárlatot életbe 
léptetni, s belétni állomásokat kijelölni; 

d) baromvásárokat, úgy sz.intén fris hús, nyers állattermények és ragályt elhur
czolni képes minden egyéb tárgyaknak szállitását beszüntetni ; 

e) hajtó utakat megállapítani; 
f) az állatrendőri intézkedések erélyes végrehajtása czéljából szükség esetében 

katonai segély kirendelését is kieszközölni. 
* 171. §. A járvány csak akkor tekinthető teljesen megszüntnek, ha azt az illető 

törvénynatóság megszüntnek nyilvánította. 
* 1 72. §. Az állatjárvány ellen tett óvintézkedésekből felmerülő, a község és a ha-

tóság vagyoni erejét túlhaladó költségeket az állam viseli. . 
* 17 3. §. Az álla~járványok körüli eljárásnak részletes szabályozása rendeleti uton 

történik. - A keleti marhavész iránt (1874. 20. t. ez.) külön törvény intézkedik. 

7. F ej e z e t. 
Bi~jcikór és egyéb ragályok. 

* 17 4. §. Mindenki köteles tudomására jutott bujakóros s egyéb ni.gályos esetet az 
illetö hatói:;ági orvosnak bejelenteni. 

* 17 5. §. Községek elöljárói kötelesek mindazon magán nőszemélyeket, kikre alapos 
gyanú van, hogy kéjelgéssel kere3etet üzne~, a k?zségi vag~ hatósági orvosnak időszakon
ként orvosi megvizsgálás végett bejelentem s nyilvántartam. 

* 176. §. :Jllinden orvos köteles a nála jelentkező bujakóro::i bet~ge~től '.1.ragá~yzó 
egyén nevét lehetőleg kipuhatolni, s erről az illető hatósági orvost értes1ten;; k1 is, a titok 
kellő megóvása mellett ta.rtozik a feljelentett egyén gyógykezelése a r'.1galy tovabb ter-
jesztésének megakadályozása végett, a szükséges i~tézke?éseket m.e,gt~nm. , 

* 177. §. Bujakórban szenvedők, ha szükseges kenyszer utJan is, renc~szere~ gyogy
kez,elés alá veendők, ::i kuruzsoló szerek használatától büntetés terhe alatt eltiltandok: 

178. §. Bujakórban s egyéb ragályos betegségben szenvedő oly egyének, kiknek 
gyógykezelése vagyoni állapotuk avagy házi viszonyaik1:1ál fogva saját la~u~ba~ nem ~s~
közölhető, a legközelebbi polgári kórházba, s ilyenek hiányában katonai korhazba szalh
tandók s ezekben teljes felgyógyulásukig közköltségen ápol~ndók. 

'1 79. §. A mely vidék lakosai között a bujakór s egyéb ragályos betegségek (u. m. 
rüh) annyira vannak elterjedve, hogy azok elfojtására a fenáll? hatósági, óv- és g.Y_ó~yin~z
kedések elégségeseknek többé nem mutatkoznak : ott lehetoleg a_ ragalylepte, ~d~k- k~z
pontján államköltségen szükségkórházak állitandók fel, s egyéb lnvételes ha~os~g1 mtez
kedé::.ek, u. m: kormánybiztos, kellő számu orvosi s ápoló :,;zemélyzet kiküldése is foganatba 
veendők. - Ily intézkedések csaki:=:t a ragály fartamára léptetendők életbe. , . 

180. §. A k~jelgési ügy rendeli::ti uton vagy esetleg külön törvény által szabalyoztatik. 

8. Fej ez et. 

Baleseteknél nyujtandó segély. 

* 181 . §. Rögtön bekövetkezett balesetnél s tetszhalál gyanúja alkal:riáv~l, ~ ható~ 
ság által felelősségre vonhatás és esetleg megfenyités terhe alatt, segélyt nyUJtam mmdenk1 
köteles, a ki ezekhez tettel és tanácscsal járulni képes. . .. 

* 182. §. A kormány s hatóságok intézkedni kötelesek, hogy a megfultak, megfoJ
tottak, vizbefulladtak, villámsujtottak, sérültek, mérgezettek, tetszhalott új szülöttek, el
vérzés s egyéb életveszélyben levőknek első segélyezésére szolgáló oktatást részint már a 

28 
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népiskolákban, ré ·zint állami vagy hatósági költségen adandó szóbeli vagy irá beli utasitás 
::iegélyével a nép minden osztálya megszerezhesse. 
, , * 183. ,§. R?ndőrö~, gépészm~rnökök, gő~hajómozdony és vonalvezetők, hajósok, 

banyaszok, s altalaban mmdazok, kik foglalkozasuknál fogva gyakrabban jöhetnek ama 
hely:et?e; hogy bal.eseteknél segédkezet nyujthatnak, a segélynyujtásnak lényegesebb 
eszkozleseben, valammt a tetszhalálból való felélesztésnek módjában az illető tanintézetekben 
· tanfolyamokban oktatandók, és alkalmazásuk előtt általuk az ~rről szóló bizonyítvány 

felmutatandó. · · 
.. , * 184. §. Népesebb, 1 O.OO? lé_leknél tö?bet magában foglaló községekben, s oly 

kozsegel~b~n ~ helyen, .. ~ely. a n~pszamr~. ~al~ tekintet nélkül életveszélyes viszonyok 
(vagy korulmenyek) kozott fekszik, mento mtezetek állítandók fel, melyek a szükséges 
mentő eszközökkel és gyógyszerekkel ellátandók. · · 

Ugyanily mentő eszközökkel és gyógyszerekkel megfelelőn minden gőzmozdony 
vagy gép személyzete i felszerelendő. 

185. §. Életveszélyben forgott egyéneknek megmenté e, az állam eli meré3ében 
részesül. 

II. TAG. 

Nemzetközi egészségügy {külegé. zségügy ). 

1. Fej ez e t. 

Nemzetközi egészségü9y1·e vonatkozó értekezletek s egyezmények. 

* 186. §. A kormány utasittatik külállamokkal közegészségügyi tekintetben szö
vetkezni: 

a) közveszélyes kórok terjedésének meggátlása· ily kórok elfojtása s kiirtásának 
eszközei s módjai, ' 

b) egészségre üdvös intézmények s társadalmi reformok kölcsönös létesítése 
e) közegészségre ártalmas természeti s társadalmi viszonyok kölcsönö ~egszün-

tetése, 

, . , cl) külföldön megbetegült államalattvalók kölcsönös ápolása s a hullák elszálli-
tasa ll'ant. ' 

· * 18 '. · §.,Ha e szövetkezés · tárgy,ai nemz~tközi egészségi értekezletekben állapit-
t~tnak n~.eg, ~zo~ban a m3:gyar kormany magat szakavatott orvos által képviseltetni 
koteles, ,sot sz.ukseg ~setén ily nemzetközi egészségi bizottság (enquete) összehívását is 
kezdemen;yezm tartozik. . 

. ,* l~~: §. A .~or~ánynak .go~doskodni kell, hogy keleten, honnan az országot a 
pusztito kulonféle Jarvanyok legmkabb fenyegetik, a követségeknél és főkonsulatusoknál 
magyar orvosok alkalmaztassanak, vagy legalább oda időszakonként kiküldessenek kiknek 
kötelesség~k . leend az ott felmerülő járványos kórok természetéről és eltávolitásáról a 
a belügym1111sterhez kimeritő jelentést s javaslatot küldeni. 

* 189. §. ~adviselés jdején pedig a hadviselő államokkal egyezmények kötendők: 
„ , lt~ a hadviselésnek lehető emberséges módon s a czéltalanúl kínzó hadi eszközök 

mellozesevel folytatása, 
b) a e,bes?ltelm~k s„ h~di ~og~y?knak kölcsönös ápolása s emberséges ellátása, 
e) a korhazak kolcsonos kimelese, azoknak a közegészség ki vánalmainak megfelelő 

berendezése s folytonos fertöztelenitése, 
d) halottak gyors és szabályszerű eltemetése s a sirgödrök fertőztelenitése, 
e) a hadcsapatok közt netalán kifejlendö járványok ragályos betegségek elszige

telé e s korlátozása iránt. 
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* 190. §. Hadviselő külállamok sebesültjei s beteg harczosai ápolás s ellátás végett, 
a magyar állam területén felvétethetnek, ha az államérdek által előirt egyéb feltételeken 
kívül: 

a) járvány és ragálymentesek, 
b) biztosan várható, hogy az állam területén tart{>zkodásuk közben járványok, 

ragályok kifejlődésének okozóivá s egyéb nyavalyák terjesztőivé nem lesznek, s az ily 
eshetőségek elkerülése czéljából szükséges óvintézkedések s rendszabályoknak magukat 
szigoruan alávetik, 

e) a testi tisitaság fentartásánt szüksége· kellékekkel, u. m. kellő s tiszta ruhá
zattal saját kormányuk által elláttatnak. 

* 1 91. §. A kormány által kötött nemzetközi egészségegyezmények, jóváhagyás 
végett, a törvényhozó testület elé teijesztendők. 

2. Fej e z et. 

Hcttár zárlat s veszteg intézetek. 

* 192. §.A kormány akülállamokban teijeszkedő ember ::i állatjárványok é:,i ragályok 
behozatalának meggátlása végett, a határzárlatot kellő időben elrendelni, és a veszteg
intézeteket szigoru ellenőrzés alá helyezni tartozik. 

* 193. §. A külföldről véletlen érhető kórveszélyek és csapások elkerülése tekinte
téből, az ország határának alkalmas pontjain vesztegintézetek állítandók. 

Ezen vesztegintézetek lehetnek: 
l -ör. Ideiglenesek, melyek csak bizonyos fenyegető veszély tekintetéből, a.nnak tar

tamára állíttatnak s tartatnak fen. 
2-or. Állandók, melyek ismét: 
a) tengerpartiak, melyek a tengeri közlekedés egészségi érdekének megőrzése vé

gett folytonos működésben tartandók; 
b) határszéliek, melyek a szomszéd álhimokkal kölcsönös megállapodás következté

ben állitandók fel. 
194. §. A vesztegintézetek fel ::izerelése, . zemélyzete, s szolgálati szabályaira vonat

kozó intézkedéseket a belügyminister szabályrendeletileg bocsátja ki. 
* 195. §. A tengeri egészségügy rendezéséről külállamokkal kötendő egyezmények 

alapján külön törvény intézkedend. 
Ennek létrejöttéig tengeri egészségügyekben, az e részben fenálló ::izabályok tekin

tetbe vételével, a belügyminister egyetértőleg a kereskedelmi ministerrel szabáJyrendeleti
leg intézkedik. 

~. Fejezet. 

Külf'orgalomra felügyelet. 

* 196. §. Mérgeknek s méregtartalmu anyagoknak nagyobb mennyiségben, s nem 
gyógyszerészi czélokra kiviteléhez . behozatalához, a belügyminiszterium előleges engedélye 
szükséges. 

* 197. §. Méregtartalmu anyagból készült, vagy ilyennel diszitett oly tárgyakat, 
melyek tápszerül, ruházatul, élvezetre, s átalában bármikép emberi szükséglet fedezé ére 
használtatnak, az országba beszállitani tilos. 

* 198. §. Titkos összetételű gyógyszerek beszállítása egészen eltiltan<ló. 
199. §. Rongy, nyersbőr, csont, szőr, járványos helyekről, csak szabályszerüleg fer

töztelenitve, s fertőztelenitett szállító eszközökön vihető ki s be az ország határain. 
*200. §.Ragályos betegséggel fertőzve bejött idegenek, a mennyiben rájok bizo

nyul, hogy e betegségük terjesztésétől nem ovakodnak, az országból kiutasitandók. 
28* 
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II. RÉSZ. 

Közeg·észségi szervek. 

I. SZAKASZ. 

Köz e g é sz s ég i sz e r Te k á l t a 1 á b a n. 

1. Fej ez et. 

Orvosok és orvosképzés. 

" * 201 .. §. Magyaronizág területén az orvo ·i, állatorvosi gyakorlat csak annak enge
dendo ~eg, ki a rna~ya~· állam ter~etén is jogérvénye orvosi oklevéllel bir. 

202. §. Jogervenyes orvosi oklevélnek tekintendő: 
a) az, melyet a magyar egyetemek és orvosi tanintézetek adnak ki · 

. bj ~z, ;°1elyet más államakkal kötött szerződés szerint, a kölcsönö ·ség alapján, kell 
ehsrnerm ervenyesnek ; 

, e) az, mely szabályszerű oklevél-bekeblezés (nostrificatio) következtében érvényessé 
valt. (V~gy e~ az: melyet a magyar tudományos egyetemek, szabályszerű megvizsgálás kö
vetkezteben, ervenyesnek nyilvánítanak.) 

, ~ 203. §.,A külf~ldi _egyetemek és tanintézetektöl nyert orvos-, 8ebész-, állatorvos
. vag~ gyogysz~r~sztudo~1 ,cz1rnnek az ors~ágban használatát, az illető fötanintézet (egyetem) 

nev?n,ek hozzafu?gesztesevel - a kormany megengedheti; de ez, az illető szak gyakorol
hatasara az orszag területén jogosult. ágot nem ad. 

, , 204. §. Magánorvos bárhol letelepedhetik, de · orvosi okleveleit, beiktatás 1::1 kihirde-
te~ vegett bemutatni, ugy szintén gyakorlatának önkénytes beszüntetését a hatóságnak 
beJelenteni köteles. · ' 

" „ 2?5. §. Rögtöni ve ·zélyben forgó betegnek tartozik minden gyakorló orvos, megfe
lelo d1Jazas mellett, az első orvosi segélyt nyujtani. 

Ezentul, a járványok esetét kivéve, sem orvosi szolgálatra sem szakértői működésre 
hacsak e czélra szerződve nincs, beleegyezése nélkül egy orvos sdm kényszeríthető. ' 

, 20~:. §. A magánorvos díjazás~ kölc~ö~?s megegyezéstől függ, hol ily megegyezés 
letre ne~ JOtt, p_eres esetekben orvosi szakertok meghallgatása után a bíróság határozza 
i;neg .a d1Jat, t~kintettel a belügyminister által megállapított, az ország k ü 1 ön b ö z ő 
a r vi s z_ o ny a i n a 1apu1 ó legkisebb mérvű díjszabásra. · 

*„207 · §. Az orvosok díjkövetelései csődesetében, a követelések első osztályába s 
megf elelo sorrendben veendők fel. 

* 208. §. A gyakorló orvos, a gyógymód alkalmazásába nem korlátolható de orvosi 
mük?d~se az_ álla~ ellenőrzése alá tartozván, gyakorlatában elkövetett műhibákért felelős. 
A muh1ba mivoltat a m. k. egyetem orvostanári kara, vagy az orvosegylet határozza meg. 

._ * 209. §. A kormány tartozik arról gondoskodni, hogy az állam polgárainak alapo
san kiképzett, s bizalorma méltó orvosi személyzet mindenütt rendelkezésére álljon. 

" * 21,0., §. A kormány köteles az orvosi, gyógyszerészi s bábatanintézetekre jeles 
tan~rok ellat~sa, - taneszközökkel tökélyes felszerelése, és a helye s czélszerü oktatás 
tekmtetében is felügyelni. 
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Az államnál végleg alkalmazandó orvosi, gyógyszerészi és bábaszemélyzet gya
korlati ügyességéről pedig, tartozik a kormány tiszti vizsgálat vagy más alkalmas úton 
meggyőződni. 

2. Fej ez e t. 

Gy ó g y s z e r és z e k. 

* 211. §. Gyógyszertárt csak az kezelhet, ki a magyar állam területén is jogérvé
nyei:l gyógyszertudori vagy gyógyszerészmesteri oklevéllel (198. §-hoz hasonlólag) bir, és 
erkölcsi tekintetben megbizható. 

Az oklevelek érvényessége, az orvo::;i oklevelekre vonatkozó határozatok (§§.) 
sí\erint állapítandó meg. 

* 212. §. A gyógyszerészet nyilvános űzésének joga 1::1zemélyhez kötött; e gyógy
;:;zerészeti jog adományozása, esetleg átruházása s megszüntetése, e törvény s kibocsájtan
cló szabályrendelet értelmében, a belügyminister főfelügyeleti jogának fenntartásával, az 
illető törvényhatósághoz tartozik. Az engedélyezett uj gyógyszertárban e gyógyszerészeti 
jognak ezentul adományozását nyilvános pályázat és a törvényhatóság közegészségi bizott
ságának meghallgatása mellett, a törvényhatóság választás utján eszközli, valamint az át
rnházást Ü; átalában a szakképesség s erkölcsi megbízhatóság figyelembe vételével (II. R., 
I. Szak. 2. Fej. 207. §.) szabályszerüen ő engedélyezi. 

* 21:3. §. Egy -gyógyszerész két vagy több gyógyszertárt nem bírhat. 
* 214. §. Ha a gyógyszerész elhunytával, a gyógyszerészetet, az özvegy férjhezme

néséig, vagy annak kiskorú örökösei nagykoruságukig folytatni kívánnák, ez nekik megen
geclendő, de kötelesek a gyógyszertár ke~elésére megbízható okleveles kezelőt (provisor) 
rendelni, s enől megerősités végett az illetékes törvényhatóságot értesíteni . 

* 215. §. Ha valamely gyógyszertártulajdonos csőd alá kerül, gyógyszertára legfel
jebb 3 nap alatt, a csődtömeg költségén leltározandó, s kezelésére az illető törvényhatóság 
által, a netán létező gyógyszerészi testület vagy tiszti főorvos részéről ajánlott oklevele 
kezelő rendelendő. 

216. §. Gyógyszereknek a gyógyítási czél elérésére megkivántató adagokban való 
eladására általában okleveles gyógyszertártulajdonosok, vagy ezeknek a gyógyszerészi 
rendszab~ly értelmében megbízott meghatalmazottaik, ugy szintén a kézi gyógyszertár 
tartására engedélyt kapott orvosok és állatorvosok vannak feljogosítva. 

217. §. A gyógyszerészek kötelesek a gyógyszerészet körül fenálló törvényeket és 
· szabályokat pontosan megtartani: és segédszemélyzetük által is megtartatni. A gyógy
szertárak tulajdonosai, kezelői, ugymint azokban alkalmazott okleveles .segédek is műkö
désükért, ugJ szintén a gyógyszerek jó minőségeért, tisztaságaért és helyes kiszolgáltatá
saért felelősek. 

Nem okleveles segédek által elkövetett szabályellenességekért a gyógyszertár ke
zelője vagy megbízottja vonandó felelősségre. 

* 218. §. Ha valamely gyógyszerész ellen a gyógyszertár helytelen, szabályellenes 
kezelése, vagy a gyógyszerek helytelen kiszolgáltatása iránt panasz .em~lt,et~k; a hat~sá~ 
köteles a panasz, illetőleg a gyógyszertár szigoru és tüzetes megv1zsgalasara e!Sy tiszti 
orvos és egy okleveles gyógyszerészböl alakítandó vizsgáló bizottságot azo?nal kiküldeni, 
s ha ~ vizsgálatból a helytelen kezelés s gyógyszerkiszolgáltatás val,ósága k~der~, ,a neM;n 
hiányosaknak talált gyógyszer készletek lefoglalása mellett, a gyogyszertar reszere mas 
kezelőt kirendelni. 

Ugyanez eszközlendő, az évenkint megejtendő hivatalos gyó?7s~ertári vizsgálatok 
alkalmával fölfedezett s bebizonyult ha ·onló szabályellenességek alapJan is. 
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* 219. §. A gyógyszerek ára a magyar gyógyszerkönyvhöz csatolt gyógyszernza,b
vány által a v a 1 ó di átlag ár szer int időszakonkint szabályoztatik, és a hivatalos 
lapban legalább éven kint egyszer kihirdettetik. 

220. §. A gyógyszerész a gyógyszerek árát hitelezni csak azon esetben tartozik, ha 
az előmutatott rendelvényen az orvos által a sürgős kiszolgáltatás jelezve van. 

* 221. §. A gyógyszerészek kiképeztetésére, möködésére s eljárására vonatkozó egyéb 
részletes zabályok, rendeleti uton bocsátandók ki. 

3. P ej e z e t. 

Bábák. 

222. §. A bába gyakorlat, ugy szintén községi bába-szolgálat ezentúl csak annak 
engedendő meg, ki a magyar állam területén is (a 198. §-hoz haFmnlólag) jogérvényes 
bába-oklevéllel bir. 

* 223. §. Mindazok, kik e törvény kihirdetéseig bába-gyakorlatot bába-oklevél 
nélkül folytattak, tartoznak j elen törvény kihirdetése napjától számitandó 3 év alatt 
magukat egyetemi vagy bábaképezdei oklevéllel ellátni; ellenkező esetben a bába-gyakor
lattól eltiltandók. 

* 224. §. Okleveles bába bárhol szabadon letelepedhetik. Oklevelét tartozik a ható
ságnak bemutatni, és köteles felhívás folytán, bármely szülőnönek első segélyt nyujtani. D~ja
zását s követelését illetőleg, az orvosokra vonatkozó határozatok alkalmazandók. 

A szülés rendkivüli eseteinél és egyéb nöbajokban a bába tartozik, a gyakorló orvos 
utasításai szerint eljárni. 

A bába az általa elkövetett műhibáért . · mulasztásért felelős; a mii.hibát első sor
ban a gyakorló és tiszti orvo , s ha kell, a bába-intézeti szakorvo határozza meg. 

4:. F e j e z e t. 

Közegészségi szervek rencltcirtása (kö.ie,qészségi kamarák). 

*225. §. A ·belügyminister utasittatik, hogy e törvény életbeléptetése után kellő 
adatok s tapasztalatok szerzése alapján, a közegészségi szervek rendtartása (közegészségi 
kamarák) iránt netán szükséges törvén,yjavaslatot mielőbb az országgyülés elé terjeszsze. 

II. SZAKASZ. 

A közegészségi törvény végrehajtására szolgáló szervek. 

1. P e j e z e t. 

A községnek, mint közegészségi hatósá,qncik köre s f'elaclatci. 

226. §. A község végrehajtja jelen törvénynek, a kormánynak és a törvényható
ságnak a közegészségr e vonatkozó s e törvények értelmében kiadott rendeleteit. 

* 227. §. Ezenkivül: 
a) gondoskodik a községi vagyontalan és tébolydai ápolásra nem minősitett elme

betegek, továbbá a vagyontalan hülyék, siketnémák, vakok, nyomorékok, lelenezek s daj
kaságba adottak orvo altatása és eltartásáról; 
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b) gondoskodik a ·zükségfü segély eléréséről betegülések és szüléseknél ; nemkülön-
ben a vagyontalanok orvosi kezeléséről s gyógyszerrel ellát~sáról ; . , . , . , 

r:) intézkedik a temetők, sírboltok és lehetőség szermt a halotti kamrak felalhtasa 
és felügyelete iránt; 

ri) gyakorolja választási jogát a törvények értelmében a községi közegészségi sze-
mél rzet et illetőleg ; 

e) gondoskodik jégveremről és megtöltéséről. 
E hatá:-:kör minden községre. tehát olyanokra is kiteijed, melyek törvéuyha,tóságot 

képeznek. 
228. §. A község következő rendőri teendőket telj e~it.: „ , , 

a) őrködik a közti:::1ztas~g, a hus8zemle <t tápszerek es ifalok, a kozha~znal~trn, sz3?-t 
ivóYiz tisztaságának és ártalmatlanságának, továbbá a kutak, me<lenczék, viztartok es viz
vezetékek kellő fentm·tása s elrontásának megakadályozása, úgy szintén a halottkérnlet és 
általáha,n a helyi közegészségi teendők felett; . , , „ , , . „ 

b) az e teendők körül előforduló hiányokat, 1nhagasokat, a kozegeszseg1 ugyekben 
illetékes elsőfoku hatóságnak orvoslás. illetőleg megbüntetés végett bejelenteni; 

e) ily e ·etekben ~gyuttal lefoglalásokat tehet, és ott, a hol a törvény vagy az e~n.~k 
alapján kiadott kormányrendel~te.k ,::ize~·int ;lko~zásn~~ ~an helye. <tzt. ha az füiet korul-
ményei közegészségi szempontbol igenyhk. vegre IS haJtJa,, , , . . , 

· ri) a község vagy közegész:-5égi kör területén tartozko~ok~ elet, vagy ~es~.i b~zto~s,a-
gát és egé:-iz. égét veszélyeztető eseteknél: különösen hirtelen ,el.etv~sze~yelm~l rogton elJar. 

E teendőket nagy és kis községekben a bíró és közsegi (kor) Jegyzo, rendezett ta
náesu városokban a rendőrkapitány, törvényhatósági joggal felruházott v~ro~okban a ka-
pitánysáo·i közeo·ek, Budapesten pedig a fővárosi elöljáróság és rendőrség vegzi., , 

,;='22 9. §.
0 

Minden törvényhatósági joggal fehuházott vagy, r~nd,ezett tanae~es~l e~a
tott város. a Királyföldön. a törvényhatóságok székhelyéül szolgalo varosok, tovabba mm-
den község. mely 6000 lakossal bír, ?rvost, tartani köt~les . , „ , • . • , , 

Azt, hogy 6000 lako~sal biro. k?zsegek ·~o~szed apro~b kozseg~kk~l 01vos ~.a.rt:is~ 
tekintetében egyesülhessenek, a helyi es vagyom viszony tekmtetbe vetelevel a torve~) 
hatóság állapítja meg. . „ • „ , . 

A törvényhatóság intézkedik továbbá,, hogy az ezeken kivuh kozs~gek, a mennr--
ben községi orvossal még ellátva nem lennéne~, 6000-től 10.000 lélekszámig, orvos tarta.·a 
t ekintetében egy közegészségi körbe esoportosittassanal~. „ • 

Ily községek azonban tart~z~ak ~, legl~özelebhi kozség1 vagy járási fenálló vagy 
létesítendő kórház alapjának növelesehez Jarulm. - . . . . . 

E járulék idejében a község lélekszám aránya szen~t ~nnyit tize,t, mm~ a menn~~ 
vel a hozzá legközelebb esö közegészségi körbe beoszlott kozseg, lélekszam utan orvostar 

tás ezimén t erhelve van. "bb 1 „ , t"bb 
Járási kórház létesítése ezéljából, orvos tartására kötelezett to rnzseg, vagy o 

egészségi kör egyesíthető. „ , . h · t l l t 
230. §.Az 1871. XVIII. t. ez. alapján megválasztott l~?zsegi orvosok, , iva ~.u\:~ 

j elen törvény életbe lépte után is, választásuk idejére megtartJak. Ennek leteltevel UJ va-
lasztásnak van helye. , , VIII 

Már alkalmazásban volt községorvosok újra megvalaszthatak, ha az 1871. X · 
t. ez. 7 4. §-ban körülírt minősitvénynyel nem bírnak is. . , , . , . 7 Ezentúl községi orvosokúl oly okleveles sebészek is megvalaszthatok, lnk harom é' i 
folytonos sebészi gyakorl~tot k~p~se~ kÍID;utatni. " . . . , ~ 

Orvostudori oklevellel biro palyázoknak elony biztos1ttatik. . , , 
Jelen törvény életbe lépte után vála ztott községi Qiör) orvosok hivatala allando. 
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Fegyelmi tekintetben irányukban ugyanazon törvények alkalmazandók, melyek 
más községi tisztviselőlne nézve érvényesek. 

.. * 231. §. A községi orvost pályázat alapján az; illető közegészségi bizott8ág által 
kiJelöltek körül a község választja. 

A köz égi, valam]nt a közegészségi körök orvosainak fizetését az illető községek 
képviselő testületeinek, továbbá a kis és nagy köz ·égeket illetőleg, a Járási tisztviselőnek, 
r~n~ezet~ tanács~ v~rosoka~ illetöl~g pedig az ~lispán~~k é~ tiszti föorvosna,k meghallga
tasava~ es anya~ v:szon~ai~hoz .lrnp:st, a ~örve.nyhatosag alla}Jitja meg. A m eg á 11 a pi
t a n do orvosi fizete s oOO forintnal ki seb b nem lehet. Azt, hogy a körorvos 
melyi~ kö;ségb~n, lakj~k, arn;iak fi;etéséhez az egyesi~ett köz~égek ~ly mérvben járulja
n.ak, ~s ~.alasztasara n~zve mily aranyb~n vegyenek reszt, a kepviseló testületek é · a járási 
tisztv1selo meghallgatasa mellett esetrol-esetre az alispán határozza meg; e határozat a 
törvényhatóság kebelében levő közigazgatási bizottsághoz fellebbezhető. 

A fenebbi módon megállapított lakhely, csak kölcsönös ujabb megállapodás után 
változtatható meg. 

232. §. A köiségi é körorvos, községének illetőleg községek körének helyi köi-
egészségi, orvosrendőri s orvostörvényszéki ügyeit végzi, és pedig: · ' 

1. a közsé~, illetőleg a ::iiövetkezett vagy egyesített községek szegényeit ingyen, a 
vagyonosokat prd1g a díjazás iránt a községgel előlegesen kötött egyezség 8Zerint orvosolja; 

2. közegészségi és orvosrendőri szempontból felügyel a lelenczekre és a dajkaságba 
adottakra, úgy szintén a községj áp9lás í:j,latt lévő elmekórosokra, hülyékre, ' jketnémákra 
és nyomorékokra; 

3. a himlőojtást, az országosan kiszabott díjért telj esiti, s a, menn y ib en a 
s zegények ré s zéről díjban nem rér:izesült, az e zek után járó díjt a 
köz ség vagy s zük ség esetében az állampénztár n e ki m egté ríti; 

4. a halottkémlést, a mennyiben külön halottkém felállitva nem volna, ·zegények
nél ingyen, vagyónosolmál megszabott díj mellett teljesíti; 

5. a község, illetőleg a községek egészségi állapotát és változását figyelemmel ki
sérvén, a felmerülő káros hatányok elhárítása iránt javaslatot tesz; 
. „ . 6: ~rv~sr~n~őri tee~dőit dijt~lanúl, az,. orvostörvényséki munkálatokat pedig az 
illető bll'osag felh1vasa folytan meghata.rozott chJért teljesíti; 

7. az életmentési eljárásnál közreműködik; 
S. eljár mindazon ügyekben , a melyeket egyik vagy másjk törvény, illetőleg 

szabályrendelet rábíz ; 
9. évnegyedenkint egési ségügyi jelentést tesz, és minden előforduló közegészségi 

ügyek, valamint az orvosrendöri és orvostörvényszéki vizsgálatot azonnal és körülménye
sen elöljáróságának tudomására hozza. 

Tisztán szakügyekben a járási orvossal közvetlenül érintkezik. 
* 2 33. §. Minden község, mely legalább 1500 lakost siámlál, tartoúk bábát 

alkalmazni. 
Oly községek, melyek egyedül maguk bábát tartani nem bírnak, köiségi. bábát közö

sen alkalmaznak. 
234. §. A községi bábát, a községi közegészségi bizottság kijelölése alapján a község 

vála ztja ; hivatala állandó. . ' , 
Fegyelmi tekintetben irányában ugyanazon törvények alkalmazandók. melyek a 

községi tisztviselőkre nézve érvényesek. 
A község által fizetendő bába évi járandóságát, a község meghallgatásával, a tör

vényhatóság állapitja meg. 
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235. §. Községi bábának kötelességében áll, minden vagyontalan szülönőnek díjta
lanúl, a vagyonosoknak pedig, a községenként megszabott díj mellett, segélyt nyujtani. 

*236. §. Oly községekben, melyek saját orvossal (6000 lakóval) bírnak, közegész-
ségi bizottság alakítandó. 

Más, azaz kevesebb léleksz.ámmal biró községekben a bizottság feladatát a községi 
· elöljáróság teljesíti; és kötele s helyben lakó orvos hiányában felelőssége alatt 
legalább i s egy oly értelmes egyént (közegé szsé gi őrt) alkalmazni, kinek fel
adata leend a közegé szség ártalmas okaira, a törvény s rend elete k megtar
tására fel ügyelni. 

A községi közegészségi bizottság tagjai: a község orvosa, állatorvosa, a gyógysze-
rész; továbbá a lelkészek, jegyzők és tanítók, azonkívül a községben lakó, legalább 3 értel
mes és szakkedvelő egyén. 

Ez utóbbiak a községi elöljárósággal egyenlő módon választatnak; elnököt a köz-
egészségi bizottság kebeléből választ. . 

* 237 . §. A községi közegészségi bizottság véleményező, indítványozó, e ll en őr
ző, s a közegészség ártalmas okaira felügyelő testület, mely rendszerint csak 
az illető községnek tanácsával, illetőleg előlj áróságával, és ennek útján az első fokú ható
sággal érintkezik. 

238. §. Veszélyes ember- és állatjárvány idejében helyi járvány bizottsággá alakul, 
és a szükséges óvrendszabályok kivitelénél közremüködik. 

Ily járványok idejében ez alkalomra oly községekben is, melyek közegészségi bizott-
sággal nem bírnak, járványbizottságok alakitandók. 

* 2 3 9. §. A községi közegészségi bizottság hatásköréhez következők tartoznak: 
ci) véleményt ád a községtanács, illetőleg községi elöljáróság által hozzá intézett. 

egészségügyhez tartozó tárgyakban; 
b) előteij esztést tesz a helyi közegészséget, a köztisztaságot, a himlőojtást, halott-

kémlést, húsvizsgálatot, tápszerek és italok vizsgálatát illető rendszabályok foganatosítása, 
nemkülönben a vakok, tébolydai ápolásra nem minősített elmebetegek, hülyék, siketné
mák, nyomorékok, lelenczek, és dajkaságba adottak nyüvántartása, felügyelete, s esetleg 
orvosol tatása körül észlelt hiányok iránt; _ 

e) vél~ményez és kijelölést eszközli a községi és községkórházi orvos és bába állo-
mások betöltésénél. 

2. Fej ez e t. 

A törvényhatóságnak, mint közegészségi hatóságnak köre és feladata. 

240. §. A jelen törvény által a törvényhatóságokra ruházott teendőket, úgy szintén 
a belügyminister részéről a törvények alapján kiadott közegészségi szabályok és rendele
teknek ·i foganatosítását a megyei, városi, kerületi, széki, és vidéki törvényhatóságok 
eszközlik. 

241. §.A törvényhatóság és közegeinek hatásköre, közegészségi. ügyekben következő-
kép szabályoztatik. . 

A szolgabirónak, és az ezzel ugyanazon katáskörrel bíró közegeknek, rnint közegész-
ségi ügyekben, elsőfokú hatóságnak teendői : , , . , . 

a) megfigyeli mindazon mozzanatokat, melyek a közegeszseg feltetelemek előmoz-
dítására szolgálnak : 

b) közvetl en felügyel és felelős az orvosrendőri szabályoknak hatósága területén 
való foganatosítása, utczák, utak, terek, közgyülhelyek körül; felügyel továbbá arra, hogy 
az egészségi szabályok megtartassanak, tanintéz8tek, gyár~k,, i1:a~ü~letek~ lak~sok, ?1'ülé
sek, csatornák és emésztő gödrök, nemkülönben folyó-, állo- es ivoVIzek, elelm1- é tapsze-

29 
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:ek, a ,hus~zeml~, fő~.ő -~s más e?ények, a nyilván?~ fürdőintézetek, valamint a vágóhidak 
es az allati hullak korul, az e reszben tapasztalt h1anyok elháritása iránt intézkedik· 

e) fürdői gyógydijak szedését engedélyezi; ' 
. , d~ felügy~l arra,, hogy ,a szükséges segélynyujtás betegülések és szüléseknél, ugy

szmten hn·telen eletveszelyeknel hatósága területén mindenütt megtörténjék és az e rész-
ben megkivántató oktatás megadassék; ' 

e) nyilvántartja a hatósága területén létező lelenczeket, siketnémákat elmekóroso
kat, bárgyúkat, dajkaságba adottakat, ez azok tartása és ápolására, valamint a vagyonta
lan betegek, gyógyitására felügyel, illetőleg a helyi viszonyokhoz képest eljár; 

f) rewzt vesz a hatósága területén létező gyógyszertárak vizsgálatában · 
,g) kezeli a kéj elgési ügyet ; ' 
h) a szükséges hullabonczolatok teljesitését elrendeli; 
i) hulla.szállitási engedélyt ád a község, illetőleg a város egyik temetőjéből a má

sikba, és a törvényhatóság területén levő más járásba szállitandó hullákra nézve; 
k) mesterséges ásványvizek gyártásának engedélyezésére nézve véleményt ád; 
l) sebészi műhelyek felállitását engedélyezi; 

. „rnJ,rendel~ezpr j~rása ~erü~etén· ,azon ügye~b~n, melye_kre nézve az intézkedési jog 
J~le~ torve,ny ~lso ~·es~e altal alta_1anossagban a. hatosagra ruhaztatott, a mennyiben jelen 
törveny masodik reszeben erre ma.s közeg nem Jelöltetett ki; 

n) eljár mindazon ügyekben, a melyek valamely törvény vagy szabályrendelet által 
reá bizatnak ; · 

o) tartozik a községekben személyesen megjelenni, a helyi körülményekről és szük
ségletekről személyes ismeretet szerezni, ennek alapján intézkedni, s a foganatositást sze
mélyes meggyőződés utján ellenőrizni. 

Intézkedései a törvényhatóság első tisztviselőjéhez fellebbezhetők. 
242. ·§. A szolgabiró, mint elsőfoku hatóságnak szakközege a járási orvos kinek 

véleménye előzetesen meghallgatandó. ' 
· Választása a tiszti főorvoséhoz hasonló módon történik, fegyelmi tekintetben irá

nyában ugyanazon törvények alkalmazandók, melyek más törvényhatósági tisztviselőkre 
nézve érvényesek. 

A járási orvos tartozik járása területén lakni. 
. , A jár~si orvos tee~dői~ a fővárosban a kerületi orvosok, törvényhatósági joggal 

felruhazott varosokban a varos1 orvosok, rendezett tanácsu városokban pedig a községi or
vosok teljesifak. 

A fővárosi kerületi orvosok, valamint a törvényhatósági joggal felruházott városok 
tiszti orvosai egyuttal a községi orvos teendőit is végzik. 

243. §. A járási orvos működési köre következő: 
a) minden közegészségi tárgy fölött őrködil~, és a tapasztalt hiányok elhárítása czél

jából az első foku ható ságnak jelentést tesz, illetőleg tiszti köréhez szabott módon közre
működik; 

b) ügyel a lakhelyek és épületeknek a törvény vagy a törvényhatóság által megálla
pított közegészségi feltételeire, . az egészséget és életet veszélyeztető iparűzletek, gyárak 
berendezése, elhelyezése s terményeinek eladása körül szűkséges óvrendszabályokat ho:;r, 
javaslatba; 

e) ügyel a hatósága területén létező közegészségi és jótékony köz- és magáninté
zetekre; 

. „ , d} ügyel a nyíl vános élelmezés közegészségi feltételeire, névleg: a tápszerek és italok 
mmosegere; 

( 

( 
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e) ügyel a lelenczek és dajkaságba adottak iránt hozott rendszabályok végre-
hajtására; 

f) figyelme tárgyát képezik hatósága területének fürdőintézetei és gyógyvizei; 
g) ügyel a vagyontalan betegek gyógyításának eszközlésére; . 
h) himlőojtást te]jesit, és a himlőmagnak évenként fentartásáról gondoskodik; 
i) a járványos és ragályos betegségeket az első foku hatóságnak bejelenteni, és en

nek kiküldetése folytán, sürgős esetekben pedig a nélkül, a helyszínén megjelen, és a fenálló 
szabályok értelmében intézkedik; 

j) vizsgálja közegészségi szempontból az iskolákat; 
k) teljesíti az orvosrendőri vizsgálatokat és az orvostörvényszéki bonczolatokat, ez 

utóbbiakat a megszabott dij mellett; 
l) ügyel a halot.tkémlés kezelésére, és a nem orvos halottkémeket oktatja; 
m) a járás területén létező gyógyszertárak vizsgálatánál, s kirendeltetése esetén az 

ujonczozási bizottságokban közreműködik; 
n) ügyel a méreg és gyógyanyagokkal való kereskedésre és kezelésre; 
o) a letelepedő orvosokat a tiszti főorvosnak bejelenti; 
p) eljár mindazon ügyekben, melyeket valamely törvény vagy szabály reá biz, vagy 

a melyekre nézve a tiszti főorvos akadályoztatása esetén kirendeltetik ; 
q) működési területéről évnegyedenkint egészségügyi jelnetést tesz az első foku ha-

tóság utján. 
Tisztán szakügyekben a tiszti főorvossal közvetlenül érintkezik. 
* 244. §. A törvényhatóság első tisztviselőjének teendői: 
a) felügyel arra, hogy a közegészségi szabályok a törvényhatóság egész területén 

alantos közegek által pontosan kezeltessenek és végrehajtassanak. 
E végből időszakonkint és esetről esetre jelentéstételt rendel el, sőt belátásához s a 

fenforgó körülményekhez képest vizsgálat és személyes meggyőződés szerzés végett, időn
kint egyik vagy másik községben meg is jelenik; 

b) intézkedik számos egyének szíí.kebb lakásokban való összezsúfolásának megaka
dályozása végett. 

Budapesten erre nézve a fővá1~osi tanács az illetékes, ez utóbbi intézkedése ellen a 
felfolyamodás a belügyministerhez történik; · 

e) megállapitja a járvány létét, valamint annak megszűntét, és ez ügyben, ugyszin
tén a táj kórok megelőzése és továbbterjedésének lehető megakadályozása iránt intézkedik; 

d) intézkedik a népiskolák, tanodák, gyógyszertárak, fegyházak és börtönök meg-
vizsgálása iránt egészségügyi tekintetből ; · 

e) intézkedik a tanodáknak esetleg bezáratása ir_ánt; 
f) felügyel a törvényhatóság területén létező jótékony köz- és magánintézetekre ; 
g) engedélyezi a hullaszállitást, más törvényhatóság területére, Budapesten ezenkívül 

a főváros egyik temetőjéből a másikba; . · 
h) orvosoknak házi-gyógyszertár engedélyezése iránt javaslatot ad, ugyszintén 

gyógyszertárak részére szükség esetében kezelőt rendel ; 
i) intézkedik a körorvosok lakása, fizetése és választása tárgyában, s megállapítja a 

himlőojtási köröket; · 
k) intézkedik a gyógyfürdők szegények által használhatása iránt, s engedélyt ad a 

mesterséges ásványvizek készítésére; , , . 
l) eljár mindazon ügyekben, melyeket valamely törvény vagy szabalyrendelet ra biz; 
ni) elintézi az első foku hatóság intézkedései ellen hozzá benyujtott felfolya· 

modásokat. 
29* 
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Ezen, valamint saját intézkedései, a belügyministerhez fellebbezhetők. 
2±5. §. A törvényhatósági közgyűlés hatásköre; . 

, · a) közegészségi tárgyak iránt jelen törvény határai között, és figyelemmel az 18 70. 
evi XI. t. ez. 5, 6, 7. §§-iban és az 1872. évi XXXVI. t. ez. 6, 7 és 8-ik §§-ban foglalt ha
tározatokra, szabályrnndeleteket alkothat; 

b) az illető közegek meghallgatásával intézkedendik az egészs~gre ártalmas posvá
nyok és mocsárok lecsapolása, vagy kiszáritása, növényzet ültetése és csatornázási vagy 
más idevágó rendszer behozatalának tárgyában; ' 

e) gondoskodik az egészségi állapot hiányainak elhárítására szükséges rendkívüli 
módokról; 

d) kihirdeti a letelepülő orvosi személyzet és szülésznők okleveleit, az okirat hiá-: 
nyos ága miatt az orvosi gyakorlat megtagadása, illetőleg betiltása iránt intézkedik; 

e) a közegészségi köröket, nemkülönben a községi (kör) orvosok és bábák fizetését 
megállapitj a; 

f) intézkedik, hogy a községekben okleveles bábák alkalmazása lehetővé tétessék. 
Intézkedései ellen a fellebbezés az e) pont alatti esetek kivételével, melyekben fel

folyamodásnak helye nincs, a belügyministerhez intézendő. 
246. §. A törvényhatóságok első tisztviselői, tanácsai és a közgyűlések közegészségi 

ügyekben szakértők előzetes meghallgatása után járnak el, mely czélból a törvényható
ságnál tiszti főorvosok alkalmaztatnak, s közegészségi bizottságok alkalmaztatnak. 

247. §. A tiszti főorvosok a köztör~ényhatóságok rendezéséről szóló 1870. XLII. t. 
ez. 65, 66, 67. és 68. §§-ai értelmében, azonban a törvényhatósági közegészségi bizottság 
kijelölése alapján választatnak. Hivataluk állandó. 

Fegyelem tekintetben irányukban ugyanazon törvények alkalmazandók, melyek 
más törvényhatósági tisztviselőkre nézve érvényesek. 

A törvényhatósági közigazgatási bizottságban a tiszti főorvos közegészségi ügyekre 
nézve előadóként működik. 

248. §. A tiszti főorvost ugyanazon felügyeleti hatáskör illeti a törvényhatóság 
egész területére nézve, mint a járási orvost a járás területét illetőleg; azonkívül 

a) felügyel, hogy a himlőojtás a járási és községi orvosok által kellőleg foganatosit
tassék, s a himlőmag évenkint fentartassék. 

Indítványt tesz az alispánnak a himlőojtási körök beosztása iránt; 
b) inditványba hozza a helyi járvány és ragályos kórok megelőzésére szolgáló intéz

kedéseket; 
· e) járványos és ragályos betegségek alkalmával a helyszínén megjelenvén, az elren
dele~dő óv- és gyógyintézkedések iránt javaslatot tesz, halasztás veszélyénél pedig saját 
felelossége mellett a fenálló törvények és szabályok szerint intézkedik, s erről eg3ruttal az 
alispánt (polgármestert) értesíti; 

d) ügyel a hatósága területén lévő összes orvosi és közegészségi személyzetre ; 
e) a letelepedő orvosok és bábák okleveleinek törvényes kellékeit megvizsgálja lát

tamozza, beigtatja és kihirdetés, valamint gyógyszerészekkel közlés végett a törvényható
ságnak bejelenti, azoknak hiányossága esetére az eljárás iránt indítványt tesz; 

f) kuruzslás, s egészségre veszélyes szokások, babonák, előítéletek kiirtására javas
latokat tesz, és sürgős esetekben azonnal is intézkedik; 

, g) ellenőrzi a vagyontalan betegek közköltségen való gyógykezelését orvosi szem
pontbol; 

h) vizsgálja törvényhatósága területén a tanodákat és börtönöket kórházakat, köz-
és magán-intézeteket, valamint a gyógyszertárakat; ' 
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i) ujonczozási bizottságokban kirend~ltetése esetében közremüködik; 
k) teljesíti az orvosrendőri vizsgálatokat és az orvostörvényszéki bonczolatokat, ez 

utóbbiakat a meg::izabott díj mellett; 
l) havonkint egészségügyi jelentést tesz a közigazgatási bizottsághoz, félévenkint 

ennek utján a közgyűléshez, és a belügyministerhez; · 
m) általában teljesít mindent, mi törvény vagy szabályrendelet hatásköréhez utasít. 
249. §. Minden törvényhatóságban közegészségi bizottság alakittatik; ennek tagjai: 
A főorvosokon kívül minden hatósági orvos és hatósági állatorvos, a honvédzászló

alji főorvos, egy mérnök, egy építész és egy gyógyszerész; többi tagjai a fentebbiekhez 
hasonló számban a törvényhatósági bizottság tagjaiból állanak. 

Elnökét az egészségügyi bizottság az utóbb nevezett tagok közül maga választja. 
A mérnököt, építészt és gyógyszerészt a közigazgatási bizottság jelöli meg. 
A törvényhatósági bizottság tagjai az egészségügyi bizottság tagjaivá a közgyűlés 

által választatnak. 
E tagok, a törvényhatósági bizottság három évenkénti kiegészítése alkalmával, visz

szalépnek, - azonban, ha a törvényhatósági bizottság tagjai maradtak, - ujra megvá
laszthatók. 

Budapesten közegészségi bizottság az 1872. évi XXXVI. t. ez. alapján készült 
szervezeti munkálat II. részének 3 pontja szerint alakitand& 

250. §. A törvényhatósági közegészségi bizottság tanácskozó, véleményező, indit
ványozó , a k ö z e g é s z s é g i t ö r v é n y e k s s z a b á 1 y o k a t e 11 e n ő r z ő, é s a k ö z
e g és z s ég árt a 1 ma s ok a i r a f e 1 üg y e lő te s t ü 1 e t, mely rendesen egyedül illető 

hatóságával érintkezik. 
Veszélyes járványok alkalmával a törvényhatósági közegészségi járványbizottsággá 

alakul, mely esetben az elnökséget az alispán, illetőleg polgármester avagy ezeknek helyet
tese veszi át; az ekként alakított járvány bizottság a szükséges ÓVTendszabályok elrendelé
sére, illetőleg kivitelére, valamint a belügyministeriummal és más hatósággal való érintke
z:ésre felhatalmaztatik. 

Határozatai a ministeriumhoz csak birtokon kívül fellebbezhetők. 
Budapesten a járványbizottság támogatására a kerületi elöljárók elnöklete alatt 

külön helyi járvány bizottsággá alakíthatók, melyeknek részletes teendői esetről esetre a jár
vány minőségéhez és terjedelméhez képest a törvényhatósági járványbizottság által hatá
roztatnak meg. 

3. Fejezet. 

.A bdügyministernek (kormánynak), mint központi közegészségi le,qfőbb hatóságnak köre s feladata. 

* 251. §. A belügyminister köréhez s feladatához tartozik általában: 
1) a közegészségi törvények hű megtartása felett őrködni, és a közegészségi sz:er

vek működését, az állami (bel) és nemzetközi (kül) egészség állapotát minden viszonyaiban, a 
közegészségi szervek működését folytonos figyelemmel kisérni, és a közegészségügyet fele
lősség mellett, e tö:i;vény határai között kezelni. 

2) A közegészségi törvény végrehajtására vonatkozó, vagy a törvényhozás megha
gyásából általa kiadandó szabályrendeleteket, utasításokat, díj- é~ árszabásoka~ kibocsátani, 
és a törvény által bizonyos ügyekre nézve kívánt kormányengedelyt megadm vagy meg-
tagadni. „ „ 

3) A községek és törvényhatóságok által a közegészség korul hozott intézkedé
seket, szabályzatokat (statutumokat) felülvizsgálni, s megerősíteni. 
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, 4) Az 1. 2. 3. pont alatt megjelölt törvények, rendeletek-szabályzatokban- foofalt 
~ata~~oza,tokna~, hű me~~ar~ása irán~; a törvén.y,ható~ág?kat ~s ,községeket felelősségre vgnni, 
es szukse~ es~teb~n e to~veny al~pJan tett mmden mtezkedesenek kellő végrehajtása végett, 
vagy a kozegeszseg veszelyeztetesekor különösen, ha valahol a halálozás a rendes halálo-
zási százalékot nagy mérvben túlhaladná - kormánybiztost küldeni. ' 

. 5) A közegészségi ügyekben hozzá intézett folyamodásokat a törvényszerint elin-
tez1, a fe1folyamodások felett pedig mint harmadfokú biróság ítélni. 

6) A közegészségre vonatkozó statistikai adatoknak az illető közegészségi ható
ágok által pontos gyűjtését és a statistikai hivatalhoz áttételét eszközölni. 

. , 7) A m~gyar állam (ország) közegészség állapotáról, s viszonyairól 8zerkesztendő 
Jelentest évenkint az országgyűlés elé terjeszteni. 

* 252., §. ~ ,belügyministernek e feladata, és a közegészséghez tartozó ös zes ügyek
ne.k .- ~ktatas k1vetelével - egységes független és helyes elintézhetése végett, a belügy
m1m termm kebelében közegészségi ügyosztály szervezendő (alkotandó). 
. „ „ ~ köze.gé~z~égi oszt~ly élé:e ?ly felelős ál~amorvos (országos főorvos) mint osztály
fonok, allamtitkan vagy allamtitkar helyettesi ranggal, s fizetéssel alkalmazandó ki 
szükség esetében a belügyministert közegészség] ügyekben, úgy a korona tanácsában i~int 
az országgyűlésen helyettesitheti vagy képviselheti. ' 

A közegészségi osztály állandón működő tagjaiul (tisztviselőiül) szakértő előadókul 
a t~_bbi ~~nil->teri. ügyosz~ály hiyatalnoka~na~ fo~o,zata ~zerint és szükséges számához képest: 
a ko~e~eszsé,g mrnden fobb s~akán.ak kepv1selesere kmevezett okleveles orvosi és gyógy
s~eresz1 (az allammvostan és allam1gazgatásban jártas) szakférfiakon kivül, okleveles tech
mkus, vagy technikusok is alkalmazandók. 

A közegészségi osztály e kinevezett tisztviselői, a többi államhivatalnokokkal álta
lában egyenlő jogokban, s elbánásban részesülnek; miért is a közegészségi osztály orvos
tagjai magán orvosi gyakorlatot nem folytathatnak. 

- „ , *2?3· ~· ~ közeg~szsé?i ,osztály t~ljes sze,rvezetének s költségvetésének · az ország-
g.rule.s ele rmelobb ter.Jesztesevel, és ügyrendenek megállapitásával a belügyminister 
b1zatik meg. 

III. SZAKASZ. 

Közegészségi birói hatóságok (szervek). 

254. §. Egészségrendőri ügyek; és kihágások birói elintézésénél, esetleg megfenyi-
tésénél három fokú birói hatóság létezik. 

Elsőfokú közegészségi birói hatóság : 
a) nagy és kis községekben a szolgabíró, 
b) rendezett tanácsú városokban a polgármester vagy a tanács által e czélra 

kijelölt helyettes, ' 
. „ e) törvényh~tósá~~ joggal felruházott városokban a rendőri (kapitányi) hivatal, 
illetoleg annak e czelra k:iJelölt tagja vagy tagjai, 

d) Bud,apest~n a kerületi. e~őljáróság ~ czélra kijelölt tagja vagy tagjai, 
„ e) a szasz szekekben és videkeken a Királyföld törvényes szervezéséig, az illető felü

gyelo vagy helyettesse, a városokban a rendőri hivatal erre kirendelt taaja vagy tagjai. 
:;\íásodfokú közegészségi birói hatóság : 

0 

, az, a) ~s b) ,alatti kö~sége~ és városokra nézve az alispán, a e) és d) alatti városokra 
nezv.e a varos1 tanacs; a szasz szekekben és vidékeken a Királyföld törvényes szervezéséig a 
széki vagy vidéki tanács, i1letőleg tisztség. ' 

l · 

J 
1 
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Harmadfokú közegészségi birói hatóság : 
a belügyminister. 
* 255. §. Az első és másodfokú közegészségi birói hatóságnak ugyanazon ügyben 

hozott egyenlő itélete ellen, a harmadfokú közegészségi birói hatósághoz fellebbezésnek 
csak akkor van helye, ha a büntetés 200 forintot, illetőleg 20 napi fogságot felülhalad. 

Ugyanazon egyének által egy évi időtartam alatt ismételve elkövetett azonos kihá
gásoknál, az első fokú közegészség] birói hatóságnak második és további elmarasztalása 
ellen - tekintet nélkül a büntetés mérvére - csak a másodfokú rendőri bírósághoz 
fellebbezhetni. 

* 25 6. §. Ha a közegészségi birói hatóság (bármely fokon) a bejelentéskor vagy tár
gyalás folyama alatt észrevenné azt, illetőleg meggyőződnék arról, hogy az egészség rendőri 
kihágással vádolt tette vagy mulasztása, büntettet vagy vétséget képez, tartozik a vád
lottat az ügyiratok kíséretében az illetékes büntető biróságnak átszolgáltatni . 

III. HÉSZ. 

A közegészségi törvény megszegése, kellö végrehaj
tása körül szükséges általános átmeneti, s különös 

intézkedések. 

* 2 5 7. §. A jelen közegészségi törvénynek, úgy mint az ennek alapján fen tartott, s 
kibocsátandó kormányTendeleteknek, vagy hatósági szabályzatoknak akár tettel, akár 
mulasztással megszegése, a mennyiben büntettet, yagy vétséget nem képez, mint közegész
ségi rendőri kihágás, a fenálló vagy alkotandó rendőri törvény vagy eddigi gyakorlat szeiint 
büntetendő, ha pedig ezeknek határozatai az egyes esetekre alkalmazhatók nem lenné
nek, akkor a vétkes 600 forintig terjedhető birsággal, - vagy nem fizethetés, vagyon
talanság esetében, annak megfelelő 60 napra terjedhető fogsággal közigazgatási úton 
fenyitendő. 

A fenyiték nagysága a kihágás mérvéhez szabandó; és legmagasabb foka, vagy ahoz 
közeledés, ismétlés, vagy e törvény által különösen kivánt sz i g o"r ú büntetés (fenyités) 
esetében alkalmazandó. 

A birsá.gpénz azon község pénztárát illeti, hol a kihágás elkövettetett; az mindig 
közegészségi czélokra fordítandó. 

* 258. §. Az egyes ministeri tárczák között jelenleg felosztott, közeg~szsé~e,t il~ető, 
és a törvény szerint . már a belügyministerhez tartozó ügyek - az oktatas k1vetelevel, 
melyre nézve a belügyminister és az oktatásügyi minister egyetértőleg intézkednek - a 
belügyminister által veendők át, és egységes igaz?atás, s kezelés végett, a kebelében szer
vezendő közegészségi osztályhoz (248. §.) utalandok. 

259. §. Jelen törvénynyel ellenkező törvények, rendeletek, utasítások vagy szabály-
zatok megszűnnek. 

260. §. Jelen törvény végrehajtásával a belügyminister bizatik meg. 

• 
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XVIII. 

A. fiHddelejesség elemeinek inegközelitö meghatározásáról. 

DR. ABT A N'l'A.L. 

Midőn magamat elhatároztam a természetvizsgálók ez idei kirándulásaiban részt 
venni, azt tervezém, hogy ez alkalommal nehány helyen pontos földdelejességi meghatáro
zásokat fogok tenni, és hogy e célra a kolozsvári egyetem természettani intézetéből egy 
tükörleolvasásra berendezett magnetometert és egy földinductort magammal fogok vinni. 
De csakhamar beláttam, hogy erre nem lesz elég időm és nyugtom, ha, mint szándékom 
van, a vándorgyűlést mindenütt követni akarom. 

A tervvel azonban egészen fel nem.hagytam, és csak annyiban módosítottam azt, 
hogy beérem azzal, ha más alkalmas eszközökkel legalább előleges megközelitő meghatáro
zásokat tehetek. 

Ilyen egyszerű eszköz a boussol, melyet Weber az ő utazási magnetometerénél 
alkalmazott, melylyel ha irányító csővel van ellátva, a földdelejesség mind a három elemét, 
a declinatiot, inclinatiot és az intensitast meg lehet határozni.~ declinatio meghatározására 
természetesen ismerni kell az illető hely dél vonalát. 

Az általam használt boussol egész fokok szerint van osztva, az osztáskör átmérője 
11,3 cm, ugy hogy azon egy kis gyakorlás mellett még 0,1 fokot vagyis 6 percnyi szöget 
lehet leolvasni. A delejtü hossza 11 cm. 

Az intensitási meghatározásokhoz a távolságok mérésére egy millimeterek szerint 
osztott lécet, eltérítő delejül pedig n <::=> s alaku mágnest használtam,_ melynek 

hossza 9,18 cm., tehetetlenségi nyomatéka K = 22600981,021 0~;;:-, Kolozsvárt 
1874-ben meghatározott, végtelen kis ívekre redukált lengésideje pedig 4,333 mp. 

A léc keletnyugoti állásban lett használva, mely esetben tudvalevőleg 
képletek vezetnek a vizszintes componens H meghatározására: 

M r, 5 tg cp' - r 5 tg <p (1 
H 2 (r 2 

- r 2
) 

n 2 K 
T2 MR 

(2 

a következő 

Ezen képletekben M az eltérítő delej delejes mozzanatját, r és r, a boussol közép
pontjától számított két távolságot jelenti, melyben az eltérítő mágnes alkalmaztatik, <p és cp' 
a boussoltűnek megfelelő két elhajlását, K az eltérítő delej tehetetlenségi mozzanatját, T 
a lengésidejét. 

Hogy <p és qj szögek lehetőleg pontosan meghatározva legyenek, minden előírt sza
bály alkalmazva lett, u. m. 1) a szögek a boussoltű mindkét végén leolvastattak; 2) az 
eltérítő mágnes mind a két positioban, r és r' távolságban, meg lett fordítva egyszer északi, 
egyszer déli sarkával hatván a boussoltűre; 3) az eltérítés mind a keleti, mind a nyugoti 
oldalról történt. Egy-egy positioban hatszor lett forgatva 180° alatt az eltérítő mágnes, 
ugy hogy <p és (P szögeket 24 észlelet középértéke adta. 

A lengési idő l 00 lengésből kerestetett. Számitásaimnál állandóan előfordult: 
log r 5 = 12,148761 , log r, 5 = 12,449792, log 2 (r, 2-r) = 4,6650178 és 

log n 2 K = 8,348427. 

. . 

f 

1 

1 
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A próbamérésekből, melyeket elindulásom előtt tettem, kiderült, hogy az igy nyert 
H a magnetometerrel pontosan meghatározotttól alig 0.1-del különbözik, és ennél rendesen 
nagyobb. · 

Az inclinatio meghatározása az inductio módszer szerint történt egy vaspálca 
segítségével, mely függőleges állásban a boussol közelében felállittatott, egyszer a keleti 
azután a nyugoti oldalon. Ezen esetben az inclinatio (i) kiszámítására ezen képlet szolgál 

sin a 
tg i = e 

melyben a szög <L boussoltú elhajlását C egy a pálca és a bous oltól függő állandót jelent. 
Az általam használt készüléknél C = 0,06702, mely előlegesen egy földinductor 

segítségével lett meghatározva. 
A leírt eszközökkel és mód szerént több helyen tettem észleleteket, ez alkalommal 

azonban csak két helyre nézve közölhetem a kiszámított eredményeket, u. m. E 1 ő patakra 
és Tus n á cl r a, mivel a többi adataim részint kedvezőtlen idő, részint időhiány miatt 
kevésbé megbízhatók. . 

Előpatak, 1875. augusztus 30.Prunkujnyugdijazott államügyész házában, kinek 
e,,; alkalommal vendégszeretetéért és szivességéért köszönetet mondok. 

Intensitas. <p = 14,799° = 14° 47' 56, 4" 
<p 1 = 9,983° = 9° 58' 58, 8" T = 4,32 mp. 

ebből H = 2,1123. 
I n c 1 inat i o. Négy észleletből középértékül találtatott 

a= 7,275° = 7° 16' 30", ebből 
i = 62 ° 6' 21". 

•r u s n á cl, 18 7 5. september l-én. Gróf Mikes svájci háza mögött. 

Inten sitas. <p = 15,133° = 15° 7' 58, 8" 
cp 1 = 10,012° = 10° O' 43, 2", 

T = 4,30 mp., és 
H = 2,1890. 

Inclinatio. a= 8° 3', tehát i = 64:0 25' 19". 

Megjegyzem még egyszer, hogy ezen értékek csak megközelitők, és hogy azokat 
leginkább azért közöltem, hogy oda utaljak, milyen egyszerű eszközök is elégségesek a 
földdelejesség elemeinek megközelítő meghatározására. 

XIX. 

Kézdivásárhely multja és jelene. 

SzÉKEJ,Y JÁNOS ref. paptól. 

Kézdivásárhely fekszik Erdély keleti részében, csaknem a végponton Moldova felé, 
a határszéltől 5 mértföldre, Háromszék megye keleti fensikján, . Torja pataka, Kászon 
folyója, és a Fekete Ügy összefolyásánál. Hogy itt római telep lett volna1. hosszas~n kétségbe 
hozták a tudósok. Timon állitá, hogy Praetoria Augusta volt a Fe~ete l!gy folyo 1?-ellett, .a 
mostani Kézdivásárhelyen, és Schel összehasonlító térképében ~zmtén ide he~yez~, az , elol 
megnevezett coloniát; de minthogy semmi épületrom nem talaltatott, ,a tudos vpag altal 
nem is fogadtatott el az állítás, mígnem egy véletlen esemény a ketelyt szetoszlatta. 

30 
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Ugyanis 1846-ban a jelenlegi temető keleti oldalán céllövő helynek falat raktak~ s alap
jának kiásatásakor sok római régiségre akadtak; később 1852-ben a temető melletti 
országos ojtozi útvonalat Oroszfalu felé egyenes vonalba vették, s a temető melletti domb 
levágása alkalmával szintén római műemlékeket találtak, névszerint érmeket, poharakat, 
fegyvernemüeket és hamvvedreket, a melyek ma is láthatók a bécsi muzeumban, s világosan 
tanu itják, hogy itt római telep volt. Hogy az elöl megnevezett lett volna, a felett még ma 
is kétség van. 

E telepet az idő elmosta épületeivel együtt, s hol a római fényes épületek állottak, 
s a vitéz hadsereg száguldott, s tartotta fényes gyakorlatait, hosszas időn át a szántóvető 
ekéje barázdálta a földet, s mint az akkori időben a valószinüleg meglehetős nagy falu 
rl'o1:ia szántó határa volt, s éppen a foglalók közt lévő Upor család birtoka, s a tőle nyu
gotra fekvő Torjának vásá.ros helye, hol valószinüleg heti és országos vásárai tartattak, s 
mint ló- és baromvásáros helyen települnek a lóvasaló kovácsok, leginkább valószinü, hogy 
előbb ide is egy vagy több kovács települt, és pedig a város egy magasabb helyén, a melyet 
ma is Kovácsszernek hívnak, s ezekhez hihetőleg települt aztán más áruló mesterember: 
szűcs, szijgyártó stb., s így vette eredetét e város, mint a torjai Upor uradalom telepit
vényese, s valószínű, hogy több századon át, mint taxalis, vagy urbéres hely tette a ::;zolgá
latot az előbb megnevezett oligarcha családnak. 

Mely időben kezdett alakulni, adat hiányában nem lehet meghatározni. 
Hogy szántóföldekre települt, azt határozottan lehet állitni a ma is fennálló épít

kezésből és utcák elnevezéséből. Ugyanis, az első birtokos a földje végére épített egy 
házat, azután, több gyermeke lévén, épített egyet vagy kettőt, a hány gyermeke volt, s ez 
az oka, hogy a hány előház van, más városok . építkezési módjától eltérőleg, annyi utcája 
van, s az utcákat is az első birtokos nevéről nevezték; így van: Jancsók utcája; valószinü, 
hogy az első ház építője ilyen neVÜ volt, s habár onnan az egész család kihalt, vagy más 
családok vették meg, ma is ugy hívják: Jancsók utcája, Szőcsök útcája, Kovácsok út
cája sat. 

Hány századot élt ily elnyomott állapotban, mint telepitvényes, vagy mint falu, nem 
lehet tudni; azonban bizonyos, hogy életrevaló nép települt meg benne, s hová-tovább mind 
szaporodott, úgy hogy Zsigmond király 1427. september 21-én kelt adománylevelével 
önhatósággal bíró várossá emeli Torja városa név alatt, s mindazon jogokkal ruházza fel, a 
melyekkel Marosvásárhely bírt, s ekkor kezdi, mint város, életét; de természetesen az 
oligarchai nyomástól nem könnyen menekülhetett; azért folytonosan panaszolt is az után
következő királyainknál, S · később nemzeti fejedelmeinknél Erdély különszakadása után. 

Megerősíti jogaiban Torja vásárát Mátyás király 1462-ben Budán kiadott okmány
ban. Ulászló 1507-ben Budán lriadott okmányban a megerősítésen kivül az okmány ki
veszi az adó alól, mint a többi városok ki voltak véve, és határozottan rendeli, hogy e 
jogában senki ne merje háboritni, csonkítani, s szigoruan rendeli a székelyek ispánjának 
és más tisztviselőknek, hogy e város jogait tiszteljék és másokkal is megtartassák. 

Megerősíti János lrirály is, nemzeti királyaink utolsója, 15 31-ben kiadott okmányá
ban, melyben rendeli, hogy To1ja vásárát senki taxák és adókkal ne terhelje, s a szék 
tisztjei belügyeibe ne avatkozzanak. 

Izabella megerősíti 1557. május 18-án. János Zsigmond 1572. junius 8-án Seges
várról kiadott rendeletében elismeri, hogy e város népe a zendülésben nem vett részt. 
Ez okmány arról nevezetes, hogy ebben fordul elő legelsőben Kézdivásárhely néven, melyet 
a későbbi okmányokban hol Kejzdivásárhely, hol pedig Küzdivásárhely cserélget . . 

Számos okmány van még a többi fejedelmektől, részint régi jogai megerösittetnek, 
részint adományban részesittetik, részint az oligarchák ellen, s a szék beavatkozása ellen 
biztosittatik, mindezen okmányokat elősorolni ez értekezlet szűk terében nem lehet. 
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Ez okmányok eredetiben nincsenek, hiteles másolatban megvannak teljes épségben 
a város levéltárában, gazdag kincstárul szolgálnak e város monogra:fiája megirásához, ha 
később e város áldozatkészsége egy ilyent létesithet. 

Ezen okmányok mindenikéből kitünik, hogy Kézdivásárhely örökös harczban állott 
egyfelől a szomszéd falvakkal, saját birtokának megoltalmazásáért, mely a várossal és 
határával együtt alig terjed 10,000 holdra; másfelől a hatalmasabb nemes családokkal, kik 
előjogokat akartak felette gyakorolni, s vám, taksa fizetésre szorítani, részint pedig a szék 
tisztségével, a mely szüntelen befolyást akart gyakorolni a város belügyeibe. Éppen e volt 
az oka, hogy e város nem emelkedhetett kellőképpen, ugy hogy az 1567-ben felvett re
gestrumban Kyzdivásárhel néven még csak 60 kaput számlált, s valfo5zinüleg ez a nyomás 
volt az oka, hogy később is csak lassan fejlődhetett, a mit világosan mutat ezen ref. egy
háznak 1734-ben kezdődő anyakönyve, melyben évenkint 15-20 keresztelés, 7-8 
esketés, és 15-20 temetés van bevezetve több évtizeden át, pedig ezen város ezen korban 
még egészen a ref. vallást követte, alig volt nehány római kath. pár évtizeddel Kánta nevü 
lris faluban települve, mely hatóságilag Felső-Fehér megyéhez tartozott. 

Sokkal nagyobb szerencsétlenség érte e várost az előbb megirt nyomásoknál, az, 
hogy 1 764-ben a határszéli fegyverfelvétel reá is erőszakoltatott, a mit, noha udvari ren
deletek, sőt ország törvénye is levétetni rendelt, soha sem sikerült az 1848-clik dicső kor 
szabadságáig. 

Idegen tisztek küldettek reá, kik a legnagyobb elnyomást és zsarolást követték el e 
város népén, ugy hogy sem szellemileg, sem anyagilag elöhaladnia nem lehetett, pedig 
nagy hajlammal birt e nép a legrégibb időtől fogva a jelen korig a kereskedelem és ipar
űzés iránt, annyira, hogy már Báthory Zsigmond fejedelemtől 1588. május 6-án szabadalmat 
nyert országos és heti vásárok tarthatására. 

A mi az üzletágat illeti, a 16. és 17. században ngy látszik, hogy a len-, kender- és 
vászon üzletet nagy mértékben folytatta, kiviláglik Apafi Mihály fejedelem 16 6 2. május 
10-én kiadott rendeletéből, melyben e város lakóinak len, kender, s más kereskedésére 
szabadalmat ad országszerte mindenhol és minden városban. E rendeletre okot szolgál
tattak a szomszéd Brassó szász lakói, kik erőszakkal elvették a kereskedés végett oda 
menő vásárhelyiektől a lent és kendert, állitván, hogy privilegiumuk szerint városuk terü
letén másoknak árulni nem szabad. Már ekkor megmutatták szász atyánkfiai testvéri 
szeretetöket a székely iparos nép iránt. 

A katonai uralom oly kegyetlen volt felette, hogy nem egy eset fordult elő, hogy 
az ezredes e város főbiTáját és tanácsosait vasra veretve lrisértette a várdaházba, sőt volt 
eset reá, hogy főbiráját megbotoztotta. 

E város népének gyermekei minden nevelést nélkülöztek, ugyannyira, hogy csak 
szökve juthatott el vagy egy a főiskolákba, s aztán többé haza nerri térhetett, mert iskolá
kat végzett embereket, ha bármi későn, 30-40 éves korukban tértek haza, befogatta, s 
fegyvert adott vállaira, hogy sok eset volt reá, hogy az ahhoz nem szokott tanult ember 
öngyilkosság ú~ján menekült a halálnál kínosabb szolgálattól. 

A mi külömben a magyar nagy nemzetet illette, ez a szigor jótékonyan hatott e 
nagy nemzettest gyarapodására, mert az ilyen kiszökött székelyekből benn~ haz~ban le~tek 
igen kitűnő ügyvédek, papok, gazdatisztek, haszonbérlők sat., s úgy gazdag1tottak létszam
ban a vármegyéken megfogyatkozott magyar nemzetet. 

A mi nemzetiségét illette, a multban törzsgyökeres székely nép, ugyannyira, hogy a 
szigoru német rendszer alatt is irtózott a német szótól, pedig az 1823-ban felállított, 
1826-ban megnyittatott katonaintézet az eszélyes Purczel ezredes által éppen a germani
sátió érdekében volt felállítva, de szándéka hajótörést szenvedett a hamar bekövetkezett 
1848. események által. 

30* 
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, .. ~ -~~tona~ uralom alatt egy ezrednek volt a székhelye, a mi felette káros volt e 
v~r?s ~OVOJer·e nezve, m~rt e katonai uralom gátolta meg Háromszéket abban, hogy a szék 
hazat ide t~gye, s a köz~ga~gat~s és, törvé,nyk,ezés székhelyévé tegye, mint legilletékesebb 
helyre, a mmt az akkon szek tisztsege szandekozott s munkába is vett de a vele surlódás-

. ban élt katonai kormányzat meghiusitotta. ' 
A mi már e város vallását illette, az valószinü, hogy eredetével felmegyen a. pogány 

korba. A szomszéd Bálványos vár fénykorában az Uporok, s később ezekből lett Aporok 
telepe lévén, valószinü, hogy a védurok vallását követték. . 
„ , ~ kere~zténysé?re hih.etőleg Gyula erdélyi fejedelem korában áttértek, ezt azonban 

torteneti o~an~nyal .. 1gazolm nem le~et; mert ilyen nem létezik. Hogy eredetileg e vidé
ken a keleti vallas gyokerezett meg, nemely falvak elnevezése : Szentlélek Szentkatholna 
stb. következtetni engedi. ' ' 
, , A pr?test~ns val~ásra valószinüleg a közel Brassó által bátoritva, már kezdetben 
att~rt az ege~z Haromszekkel együtt, melynek népe ma is nagy többségben protestans és 
p~dig ,ref?rmatus. Az?n~an a 1.7-dik században az Erdélyben akkor lábrakapott szomb~tos 
hitre. attert az akkori feJedelmi kanczellár Pécsi Simon kedvéért, s akkori ·zombatos neve 
Sardis volt; papjokat s.ardi.~i angyalnak nevezték, ki nagy szerepet játszott az akkori szom
hat_os .mozg~lomb~. Hi~etol,eg onnét örökölte e város népe azt a szokást, hogy ma is az 
akl\ ~i;i sz~lrns sze~mt, mmd o testamentomi nevekre keresztelkedik: Dániel, Ezekias, Izrael, 
Jo,z~:as, Sara, Judit, Eva, stb nevekre kereszteltetik legnagyobb részt ma is gyermekeiket. 
~esobb ~ szombatosok üldözésével a reformátusokhoz csatlakozott, e hitfelekezet a nagyobb 
resz ma is. 

, , A római katholika vallás csak a 18-ik század elején fészkelte meg magát a szom
s~ed es a vár?ssal összeépített kis faluban, melyet régebben Volálnak hivtak, később 1710-
tol kezd;e !C~n~a a neve, mely Felső-Fehér vármegyéhez tartozott 1848-ig, m1kor egyesit
t~te~t Kezd1vasa~·helylyel. E kis falu ősi lakói a Rácz nevű család, a többi részint bevándorolt, 
reszmt, a. kat?na1 ;as korn:1á1:y alul a városból menekült, mert bár össze van épitve a város
sal, meg1s ~mt varmegyei birtok ment volt a fegyverviseléstől. 

E kis. faluban a 18-dik század elején egy kis fa.kápolna épült s egy ferencrendi 
sze~·zete.s vol~ néha szolgálaton. Az Aporok, Kozmák, s más vidéki róm'. katholikusok által 
gyamohtva :s gazdagon dotálva, annyira vette elő magát a róm. kath. egyház hogy már 
1830-ban d1s~~s szerzetépül~t, templ?m építtetett, s később egy 8 osztályu főiskola állitta
tott; mely ter,Jesztette a kozmíveltseget s a szellemi kiképeztetést, előbb a ferencrendi 
barat?k vezetese alatt,, kés?bb ~ minoriták k~zébe jutott, s ezek vezetése alatt mint föis
~?la, allo~t az 18?0-es. evekig, m1~or az akkori püspök Haynald Lajos az alapítványok egy 
rns~et ~s1ksomlyora vi~te, s o~t allitott fel 8 osztályu gymnasiumot, s a kántai algym
nasmma lett, s az ma is, az elol megnevezett minorita szerzet vezetése alatt. 

, , ~ reforn;átus egyház is már korán a 17-dik század vége felé átlátta a nevelés szük-
segesseget, s ~zert saj~t erején egy elemi iskolát állitott a fiuk, és egyet leányok számára. 

1770-ig egy lns, t.em~loma volt, ;n~ly az akkori népességnek elég volt, de már 
177 0-ben. megk.ezde~te epitem ~ ma meglevo diszes templomát, papilakot és mellette lévő 
e~e}et~s. IBko.~a1 „épuletet, s mi~d~zt saját önadóztatása utján, akkor jeles papja, később 
er~elp ;ef. puspok Keresztes Mate buzdítására, 10 év alatt be is végezte, az iró Jósika 
Miklos altal magasztalt szép sugártoronynyal. 

Hogy a városnak és egyháznak a multra vonatkozó sok adatai nincsenek, annak 
két rendbeli égés az oka. 

1703-ba~. az. egész. vár?s leé~ett,, s benne minden, a községnél, egyháznál, mint 
egyeseknél leheto n:imden iromany, regiseg, az egyház klenodiumai, a lángok martaléka 
lett templomostul, 1skolá tul együtt, az elől megnevezett, még nehány féltőbb okmányo-

] 
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kon kívül. E nagy szereU:csétlenséget egy század alatt kiépülte, söt sok tekintetben emelke
dett, ugyde 1834-ben szintén e~y ujabb égés az eg~sz v~ros~ tönkr~ te~te te~nplomo,stul, 
házastul iskolástul ugy hogy alig maradt meg nehany haz sertetlenul, s igy UJabban aldo-

' ' . , zata lett a lángoknak az ezután is megmaradt adatoknak nagy resze . 
Ennyi nyomás, ennyi csapás suj~otta e v~ro,st, s "?1-égis népe é~etr~valós~ga • mindez

zel dacolt s ujra felépült mint Phoernx hamvaibol; nepe kereskedes, ipar es szorgalma 
által ann;ira vitte, hogy mind a város szebb~n, szilár~abban épült. fel, mind lakossága v~
gyonosabb lett, s emelkedettebb szellemmel es h~zafi erzele~el birt, ugy hogy az 1848-ik 
év feltüntével, szigoru katonai fegyelem alatt, bar a szebern General-Commando pai;ancsa 
alatt állott. dc a kor intő szavát megértette, s a hazának és nemzetnek tett oly szolgalatot, 
mit a törté~elem lapjai igazolnak, hogy vele más hasonló város, sem áldozatkészségben, 
sem vitézségben, sem hazafias érzelemben nem versenyezhetett. De erről nem szükeég ne
kem szólanom ez értekezlet szűk keretében, erről szól a történet nagy könyve. 

Most áttérek e város jelenére. 
Lakóinak száma ma meghaladja az ötezeret, részint iparosok, részint keres.kedő~, 

részint honoratiórok. és mind tisztességes jómódi élhető állapotban vannak, pedig elol 
megjegyzém, hogy bii;toka a vár?s fekvésével és ha~árával eg!,1itt ali?' l~,000 hold, t~há.t 
átlag a várost is beleertve, egy lelekre 2 hold sem esik, de e hia~yt potolJa a hangya, sz?r
galom, munkásság az ipar terén, mert alig van iparág, a melyet itt fel ne lehetne talalm, 5 

a melylyel országszerte kereskedést ne ,űzne: , , . , .. . , . 
Legkülönösebben a szomszéd olah feJedelemseg arup1aca kezmmparanak, m1 nem-

zetgazdasági tekintetben igen nagy fontosságu. De rendre veszem a dolgokat., 
Van e városban kir. törvényszék járásbiróság. Van tanácsa. Van olvasoegylete. Van 

takarékpénztára, kisegitő pénztáregylet~. Van felsőbb népiskolája állami, ~.an közsé?'i ~u
és leány 6 osztályu elemi iskolája, van algymnasiuma róm. kath. fel,ekezetu. V, an leanyar
vaháza, mely 1873-ban kezdetett meg, s ma 20 gyermeket fogad kebelebe. Va!1 haza, 22 e;er 
tőkéje, van munkaképtelen örege~ menháza., melY:ben 10 ?re,~ munkak~p~elen s~eg~~y 
ápoltatik: 18 7 4--ben létesült, van haza s 7 ezer formt alaptolrnJe, s egy ev1 adoman} bol 
begyül t háztartási költsége. , , . 

Van 2 6 kereskedése, részint singes, részint vasas és vegy~s, es e kereske~es m1:id 
törzsgyökeres székely emberek kezében van. Ipartársulat van e varosban 1,4, ~gynni;t: ~s1z
madia, nagy üzletet folytat Moldov'ába, ci,J?és~, t~már, fa~e~as, asz~a~.os, I?es~ai:o~, rez~ives, 
kova' cs pléhes lakatos kalapos szűcs sz1Jgyarto ezenk1vul van fesus, kescsmalo, pogacsa-

' ' ' ' ' ' ' ' ' "l b k . sütő, szabó, gépész, ács, kőmives, 14 szeszgyár, továbbá több ecetgyar, es vegu or eres-
kedő-társulat. „ . , . 

Népe szorgalmas, munkás, mint a méh és hangya, ug~ J~rJ,a b~ az orsz~got mmden-
felé iparával és kereskedésével. Vallásos, istenfélő, s a~ egyhaz u~nt al,doz.~tkesz: ugy hogy 
a reformált egyház tagjai, 3000 lélek, 10 év alatt önkentes adomanybol tobb mmt 15 ezer 
forintot tettek össze az egyház és iskolákra. „ . , „ . „ 

Tanulékony, jó felfogásu, s a nevelés iránt érdeklődo, a~ ~J ~e~z?dekb?l ahg n~ fel 
egy-kettő ez elhagyottabbak közül elemi oktatás, nélkül. ~0}1ti~ai lntere „nezve ? :aros 
népe határozottan ellenzéki, ugy hogy az 1850. ota f~n~allo m1~denne~~ kormau} nyal 
szemben határozott ellenzéki állást foglalt el a jelenlegi Tisza-kabmet koraig. 

, Mindezeket igazolva láthatta a természetvizsg~ló~ ~agygy?lése, a ter~leté;·e re~de-
zett, rögtönzött iparmilkiállitásból, a melynek megtekmtesere e tisztelt szakosztaly z1ves 

figyelmét is felkérem. , „ . , , 
. Ennyi faktor egyesülve szép jövőt ígér e városnak, és ~ Szek~:yf?ld ke~eti reszen a 

kifejlődő nemzeti iparnak és kereskedelemnek hivatva lenne kozpontJaYa lenm,. ha a 1:em
zeti kormány által bármi kevés gyámolitásban részesülne; azonban ezzel nem igen dicse-
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kedhetik, kivált n;i~után a P.énzügyi nyomasztó helyzet kényszeritette nemzeti kormányun
k~t ar~·a, :10gy fejet, megh,ajtsa a görn_yedő iga alatt, az osztrák államvasut-társaság szövet
se?esei el?tt, enge~elyezve;i az orsovai vasutat a temesi összeköttetéssel, s ez az által elzárta 
Haromszeket,. Alcsi~ot, s v~rosunk:;i.t a gyors közlekedéstől, s attól, hogy a keleti, még el 
~em, :oglal~ ~:acot ~rtekesithesse, a mag,a és nemzeti státusgazdászat érdekében. Vajha az 
illetel\.es k~;rok_ te~~et?e ve~nek e varos mult küzdelmét, áldozatkész hazafiságát, s a 
gyor~ és ~roteljes fejlode~re ~esz. voltá~, s hováh_amarább eszközölnék az ojtozi vasuti ösz
sze_kottetest, mely egyedul biztosithatna a keleti vasutnak a versenyt az orsovaival a ke
~eti _keresked:l~n;ben, másfelől pedig ez egyedüli sine qua non-ja e város kereskedelmi 
ipan, gazdasag1 es szellemi felvirulásának. ' 

xx. 
„ 
Oskori leletek Beregszászon és Tarpán Beregmegyében. 

LEHOCZKY TIVADAR-tól. 

, , F~lyó évben ké~ nevezetes őskori leletet tettem, mindkettőt Beregmegye déli sik
sagan, t. i. Bereg sz a sz o n és a Tisza, jobb partján fekvő Tarpa nevű m~gyar mező
város területén. 

, . Ber~gszász város~ak cl~lnyugati síkságát, mely az ugynevezett Nyirségen át le a 
Dun'a,ig terül, el, kel~t felol -~zehden em~lkedő bortermő lejtők veszik körül, melyeknek bor
P_~das~kkal es _hullamsz~ru „domborulasokkal s vizmosásokkal szaggatott oldalai fent a 
to,lg~~akkal bontott ryohthkozetü Nagy nevű, 191 ölnyi magas kupalaku hegy ormában 
vegzodnek. 

. , E hosszukás~ észa~~ó~. délkeletnek nyuló hegyaljnak nyugoti oldalán, az u. n. Ki s
i: i g? n, J?bszthy-fele szolloben a földforgatással foglalkozó munkások bent a földben 
egvenyre es cs~repekre akadtak, melyeket azonban nagyrészt ismét közömbösen visszate
me~tek. A tulaj_~onos, Jobszthy„Gyula ur azon?an f. évi ~ájus 19-kén Beregszászon létem
~or n~kem_ a k1asott c~erepekbol egy vastag edenynek also részét megmutatván, azt azonnal 
o~~on-?-ak ismertem, s i.gy a hely tüzetes megszemlélését ~!határoztuk, hová délután azonnal 
ki i~ ran~ultun~c„Feksz1~. ezen uj ü}te~ésre sz,ánt, mintegy egy holdnyi tér negyedórányira 
a_varos~ol a, l~t~~ek el~o harmadreszeben, ket oldalról 8-10 öl (15-19 meternyi), mély 
vizm.osasos ~; o_ al ~rodszerül~g körülvéve? ~ely ~~ncszerü árkok hihetőleg már hajdan, 
év_ez.~edek elo~t IS megvo~~ak, mar, a~kor, m1don e fajon még vadas erqőség, s abban való
s~muen azo~. is~:ieret~en osnep tanyai feküdtek, melyeknek nyomait a föld kebele ím fel
tuntete~t. ~Ijeloltetven azon, po~t, melyen a cserepek észleltettek, mintegy 2 lábnyi (63 
cm.) melysegben csakugyan egvenyre, veresre égetett téglaszerü agyagra és vastagcsere
pekr~ bn_kka~tun~. Itt ovatosan folytatván az ásatást, a kitágított üregben feltűnt a mint
egy ~ labn,yi szeles hamvveder (urna) terjedelme, mely azonban a nyirkos földben 
ai:i:nyira s~e-~bomlott '„ hogy, annak csupán egyes apró töredékeit lehetett kiszednünk. E 
ko,zben ~lotunt egy kotör~d~k, mir; a~ ásatást eszközlő munkások megjegyzék, hogy ők 
~-ar e~so alkalo~~al, _mido!: az , egven!. sz~n:iökbe tűnt, akadtak ily fényes, üvegszerű 
kovekr,e, mel3:ekb?l tansznyaj?kbol kettot elo Is hoztak. Az egyik egy 5 cm. hosszu és 2 1/2 
cn:i. s;zeles, szep kis nyellel ellatott, vastag, két élű obsidian késpenge a másik pedig 
szmten oly hoss.zu, de 4 cm. széles véső alaku szerszám, melyeket ím felm~tatok. Az urna 
maga, mel~ száJ~val l~fel~ volt ~llitva, s t,etejére egy alaktalan lapos kő helyezve, terjedel
mére legalabb ket vékanyi (60 hter) ürmertekü lehetett; fenekének cserepe 2 cm. vastag 
s maga az edény szabad kézből durván, kvarcporonddal vegyített gyurt agyagból készült: 

) 

j 

, 
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kívülről veres, belül pedig fekete szinü, mi kétségtelenül arra mutat, hogy a nyers gyurt 
edényt tüzön belülről égették. Csakugyan e cserepek közt találtunk egy 6-7 cm. átmérőjű 
gömbölyűre pattogtatott homokkövet, mi véle1?ényem szerint pari~ ty a k ~ ü 1 szolgá~a
tott, valamint egy 15 cm. hosszu és 9 cm. szeles s 8 cm. vastag, ket oldalan lapos sima 
ryolith-követ, melynek különösen egyik felülete fényesre kicsiszolva levén, ~l~annak_ t~nik 
fel, mintha azt kőeszközök csiszolására használták volna; találtunk egy mas1k, e vicleken 
nem honos palakőtöredéket is, melynek egyik széle szintén csiszolva volt. Különben az 
urna csupán hamut és szenet tartalmazott, mik közt egyes félig szenesült rozs-féle szeme
ket is észleltem. Az egyik munkás állitá, hogy egy tenyérnyi széles kovakövet is talált, 
melyből legalább 20 darab tüzütésre használtatni szo~ott szilán~ot leh:tne leü.~ni. K~sőb~ 
még e két véső vagy szekerce alaku, 10 cm. hosszu es 6 cm. szeles csiszolt koszerszam i. 
került elé, melyeknek egyike kovapalából, másika pedig kö~önséges p~lakőböl készült,, s 
kétségtelenül ketté repesztett ág vagy nyélbe illesztve, hasz~altattak; s ig! ~nnek ;1Y?U:-an 
és alapján immár a sírt is a későbbi kőkorszakba helyezhetjük, melynek ideje valoszmuen 

több évezredekre kiterjedhet. 
Hogy e tájon, különösen a sírhelytől délre eső öbölben a hajdankori tanyák helyeire 

is lehetne akadni, igen hihetőnek tartom. 

* * 
Tar p a város Fehérce és Hete nevü hel~ségek s~o~nszédságába~ fekszik. ~.ereg

szásztól délre 11/2 mértföldnyi távolságban. Feherce hataraban 182~. evben, m1do~ az 
ottani ref. tanító szántóföldjét a hívek szántották, az eke durva agyagedenyt s abban rejlett 
sulyos és nagy mennyiségü, kezdetleges művű, durván kikalap~?solt külö~féle, a.,r a n Y. k :i-
·r i k át és ékszereket vetett ki, melyeket a jelenvoltak magok kozt elosztvan, kesobb, midon 
ez ügyben a kincstári ügyész vizsgálatot intézett, már csak igen kevés darab,ot ,i~en~h~t~t~ 
m~g, s ezek, valamint nehány itt talált bronzvéső Bécsbe kerültek, hol_ a csaszari r~g1segi 
gyűjteményben díszlenek, s az ottani kathalogus 31 7. és 345. sz. a., mi,nt a b ~ r h ~ r kor 
művei bejegyezvék; Hete helység határában pedig 18? ~- év, t~vaszan ~ete1 . Zsigmo~d 
földbirtokos lelt tengeri kapáltatás közben a helység deh hataraban ~ Ti~.za j~bb felen 
elterült, egykori erdőterület zsombékos, égres lápján - mely a neh~ny ev -~l?tt v~gbement 
Tisza-szabályozás óta szántás alá vétetett - kisebb-nagyobb, egymasba_ t~zott, lancalaku, 
részint sima, részint rovátkos, 1-2 arany sulyu 21 darab aranykank~_t, 7 na~!o?,b, 
4 1/ 2 arany sulyu láncszemet, és egymás felé fordított végü, 30 aranyat nyomo vast~g, t?~~r, 
négyszegletre durván kivert testű arany gyűrűt, hasonlót azokho~, melyeket az es~ak1 iro~ 
szent gyűr ük ne k neveznek azért, mert állításuk szerint az, o-~orban -~z es~utételnel 
használtattak, s melyeknek több, Bereg megyében lelt bro_?~pelda1:1y~ gyujte~eny~mben 
őriztetik. Mindezeket tudva örömmel ragadtam meg a meghivast, s juhus 30-kan kirandul
tam Tarpára, hol a város n~gati h~tárában, a "'l1,é ~ é ~ r ~" ne;ü dűlőn fe~v? sz.ép ugar
földön, a Téb erdő délnyugoti sarkan 50-100 lepesnyi tav?lsagra eg~mastol, rendetlen 
féliv alakban, hat tizenkét öl átmérőjű, s mintegy 4-5 lá?nyi mag~s ~~nyt h~lom ,emel: 
kedik. A déli, és illetőleg város felőli első halmot északrol dél fele vaJnas~eru~e~ asatm 
kezd vén, a mint a halom közepe felé értünk, észreve~tük, . hog~ annak ~oz~pero_l le~elé 
aknaszerüleg valaki már elébb ásatott mélyedést, s valob~n itt m1;it~_gy ket l.abny1 mely
ségben rendetlenül elszórt, durván készült, ujnyi vastag~agu cserept~r~~ékekI~ ak~d~unk~ 
mi azonban minket nem zavart meg abban,,hogy a munkat folytassuk, s rme ,ahg ~g) labnyi 
ujabb ásatás után ismét akadtunk agyag-edény nyomára, m~ly azonban. i:ieg haborgatva 
nem lévén, azt óvatosan kivettük, s abban égetett csonto~ es hamun lnvul egyebet .. nem 
találtunk. Tovább haladva, ismét akadtunk egy feketére egetett, 25 cm. magas és kozép· 
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öblén 21 cm. széles, fül helyett két dudorral ellátott hamvveder re, melyben szintén 
hamut, égetett csontokat, s mi nevezetes, egy 10 cm. magas és öblén 9 cm. széles durva, 
kézzel gyártott, s kovarzszemekkel vegyitett agyagu edénykét, és egy másik, alig 6 cm. magas 
és 9 cm. széles kis bögrécskét találtunk, mi nézetem szerint a hajdani temetkezési szokás 
és vallási kultusz kifolyásából tétetett bele, valószinüen jelzéseül annak, hogy az elhunyt 
egy nagyobb és egy kisebb gyermeket hagyott hátra. Hogy az urnába rejtett s elégetett 
testmaradék női lehetett, onnan gyanitom, hogy az urnában s mellette sem kő, sem bronz 
fegyvene nem akadtunk, mit a férfi tetemhez · illeszteni szokásban volt. Dacára e kedvező 
sikernek, mégis mélyebbre hatoltunk, le egész a földszinig, hol ismét egy még nagyobb s 
még durvább, kezdetlegesebb, 12 cm. vastag cserépü, 42 cm. magas és 40 cm. széles vere
ses külsejű, szemcsés agyagu, igen roszul égetett hamvveder re akadtunk, melyben 
azonban égetett csonton és hamun, valamint cseréptöredékeken kivül egyébre nem talál
tunk. Megkisérlettük a harmadik, már némileg leszántott, és a kut mellett magányosan álló 
halmot is felásatni, azonban az idő előrehaladván, annak alapos megvizsgálásával felhagy
tunk, azt más alkalomra halasztván. 

XXL 

A. vajdahunyadi várnak társadalmi uton történendő végleges kitatarozását 
a,jánl,ja 

DR. AR.~NYI LAJot>. 

"Tantum scimus, quantum memoria tenemus." 
"Annyit tudunk, mennyire emlékezünk" mondja az ős klassikus világból reánk 

maradt egyik aranymondat, az emlékeztető jelek, vagyis az emlékek, tehát táplálék a i 
az emlékezetnek és egyszersmind é 1 e tb e n fent art ó i a tudásnak. 

Az e m 1 ék e k, nevezetesen az emléképületek becsét szükségtelen magasztalni 
azok előtt, kik amugy is érdeklődnek irántuk, s a külföldön gyakrabban megfordulván, 
némileg irigy szemmel nézték az efféle drágalátos kincseket, melyeket nálunk tatár, török, 
kuruc, labanc elpusztított; de mivel hazánkfiainak a honi közlekedési eszközök hiányossága 
miatt ekkoráig kevés alkalmuk lehetett a hazai .határokon tul juthatni, sokan közülük nem 
birnak kellő érdekeltséggel, sőt mi több, valóságos e 11 e n sz e n vet táplálnak a műemlé
kek iránt és készek szál-kardra kelnj, midőn azoknak költséges helyreállitása kerül, sző
nyegre. Az ekként gondolkodó honfitársimmal kibékülni, s őket pártomra édesgetni egyik 
föladata jelen soraimnak, a másik pedig az, hogy V.-Hunyadot, melyet szerény inditvá
nyomra a pozsonyi orvos és term. vizsg. nagygyűlés lethargiájából föltámasztott, a lelkes 
magyar közönség még továbbá is pártfogolja és teljes föllábadozásra segitse, hogy ez által 
a touristák ezreit juttassuk hazánkba. Mindezekkel pedig, mint életem. esthajnalát ünneplő 
agg a világért sem óhajtok tapsot aratni, csupán azután sovárog lelkem, hogy, mit mondó 
les·zek, mélyen gyökerezzék tisztelt olvasóim emlékezetébe. 

A mohácsi gyászos ütközet után a XVI. század derekán a teve-karavánokkal Beirut
ból a Libanon bércein Damaskusba, onnan az u. n. Antilibanonon Jeruzsalem felé lovagolt 
egy bús magyar zarándok, és bámulta az Antilibanon bércein .azon 28 darab roppant 
tömeget, melyeket igen megcsorbult tornyoknak vagy toronyszerűen repedezett sziklator
latoknak tart vala, ha fönt felhő hasitó lombokat nem vesz rajtuk észre, és nem magyaráz
zák meg neki, hogy azok három-négyezredéves cedrusok, testvérei azon cedrusoknak, 
melyek Salamon templomának s királyi palotája számára szolgáltatták a két öl vastag 

1 

f 
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gerendákat, valamint egyéb tirnszi, szidoni, babiloni és más őskori városok csarnokainak 
részére. 

Ezen 28 óriás fa közöl a XVII. században 24, a XVIII-ban 16 állott fönn, és a 
mostani XIX. században már csupán ki 1 e n cet olvashatott a lyrai költeményeiről és 
élvezetes utleirásairól bires Frankl Ágost tudor, ki hatod magával nem volt képes a 7 
meter (3 1/2 öl átmérőjü) fát körülölelni. Egy két század mulva ezen növén.y
ó r iá s 0 k is e 1 fognak kor ha, cl ni és p o rl a ni , mint a lábuk. ,alatt ?e~ány hétig 
tengett gomba,, és a képzelet ölében megfogamzott mythosznak fogJak utodamk az oly 
mesés terjedelmü egykori cedrusok, létezését tartani. , . „ , , „. „ . . · . 

A jeruzsalemi egyház számara hengereken elszalhtott 2 ol atmerOJU farag?tt gere?-
dák hozzájuk illő köveken nyugodtak, mely kövek (cément nélkül rakva eg1masra) ket
három öl hosszuak 21/2 öl magasak s legalább egy öl szélesek v~lt~k, ny?mvan l 00--:-1.~0 
mázsát s még többet; lapjaik mintha csiszolva lettek volna, oly sima~ va.lanak. N ~m birJa.k 
a szakértők azon szorgalmat eléggé bámulni, melylyel a k?vek .széleit. bizony?s, 1g,~n P.on
tosan kifaragott lécezetes szegélylyel látták el, mint ez meg mai nap i :; szemlel~eto, .mm~
egy 200 darab jó karban és helyen maradt kövön, nevezetesen a Salamon egyhaza bastya
jának délkeleti szegletén. Midőn 3000 év e 1 öt t az emlitett óriás, kockák ~e~·u~sal~,m~e 
szállittattak, és hol, 20, hol 40 öl magasságra emeltettek, nem csekely men~yisegu, k o t o
m e g m o r z s o 1 ó dott le rólok, képezvén kőport vagyis fövényt,, mely. mmt„ a c~~ru~?l~ 
alján kikelt gomba, még az o n év be n szállott el a szelek szamyam a kozel foldkoz1 
tengerbe és még inkább a feledés tengerébe. . . „ , 

Az óriás cedrusok, meg az apró gombák, valamint a jeruzsalemi faragott kovek es 
a rólok lesurlódott fövenyszemekhez ha s o n ló a nép e k s or s a is. . - „. , 

Hány nép tünt el a földről nyom és hir nélkül, mint .a g~mba, mmt a to;eny,, s 
hány pusztult ugyan el, cl e hagy o t t mégis dicsőség e s h irt . mag a l~ t a~, e s 
pedig bámulatos emlékei által, és vált dacára anya~1. megszu~.te,n~~ 
ha 11hatat1 a n n á ! Igaz ugyan, hogy Moses, Herodothosz, Tuln?ide~z, st~. tortenesz 
iratai is eléggé képzelhetően ecsetelték a dicső s több év. ezreden at vira?zo nemz~tek 
életét, de mégis érthetőbben, kimeritőbben szólanak a Lepsms, ~a~ard , Raw~m~o;i stb. ~ltal 
15 év előtt felfedezett ninivei tehát assiriai emlékek, melyek kozol csak ketfelet emhtek 
m.eg, a ch e r u h ok a t és a történ e 1 mi domb o r m ü v e s táblákat. a) A cherubok
ról azt olvasni a t na ch ban vagyis az ó szövetségü könyvekben, hog! 4 ar?c~l vagy 
alakkal birtak ugymint ember sas oroszlán és ökörével, de hogy voltakepen m1kent kell 
egy efféle tul~jdonokkal biró 'cher~bot lerajzolni vagy kifaragni, azt egy h~b~r theo~ogus 
sem birta megfejteni, sőt még keresztyén sem, dacára annak, hogy a ~1b~ia hom~ly?s 
szavai szerint elindulva a keresztyének az első századok óta <1 4 evangehstara ruhaztak 
a cherubnak sajátságait, adván jelvényül . az embert Jánosnak, az oroszlán~ Márkna~r,' az 
ökröt Lukácsnak, a sa,st pedig Máténak. De ha a Ninivében és több petzsa va_i·?sban lnaso,tt 
mintegy 200 darab sphinxféle állatot megtek~ntj~k, látjuk, ~ogy emberfeJJel, oroszlai~ 
testtel, sasszárnyakkal és ökörlábakkal birnak, es kezzel, fog,ha~o; ~og~ a Sal~1~on templo 
mában fölállitott, és a tyruszi H y r a m nevű hires szobrasz es„ e~~tesz, altal keszi te~~, c~eru
boknak is ilyeneknek kellett lenniök; látni azt is, hogy a nofeJJel es kebellel eloalhtott, 
hol szárnyas, hol szárnyatlan, de mindig arszlántesttel biró Sphink~ze~ _sem v.olt~k eg;ye
bek, mint módosult cherubok. Reá ismerünk végtére arra is, ~ogy a~ azsi;:ti s a,fnkai~ poga~.)'.' 
népek, a tőlük okult héberek és a kora keresztyének va?yis a reforma~_t „heberel\. vallasi 
symbolikája, nevezetesen a templomot örző Sphinkszek es Cherubok kozott tagadhatlan 
atyafiság uralkodott. „ , . 

· b) A Ninivében s egyebütt Assziriában kiásott va~y 2?00-re meno res~rn~ alabá-
strom, részint márványtábláknak domborművei az ős asszir nepnek 3000 év elotti szoká-

31 
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sait és nyilvános életét tüntetik elé, látni azokon, mint hozza a különféle nép adóját, ugy
mint: tevét, lovat, majmot, ritka madarat, drága ruhakelmét, arany-ezüst-edényeket, 
díszes fegyvereket stb. ; látni a harcba költöző hadsereget különféle hadi szereivel és gépei
vel; látni szárazon és vízen tartott csatákat, várostromlást, a foglyok kegyetlen kinzá át, 
a győztes király diadalmenetét; látni vadászati, halászati, menyegzői, temetkezési jele
neteket stb. 

A hires Lepsius által Egyptus számos templomai, sírboltjai és püramisaiban föllelt 
hasonló domborművek nem c..;upán a nyilvános élet jeleneteit tüntetik szemünk elé, hanem 
a magánéletéit is. Szemlélhetni azokon a különféle ipa1·osok müködését, a sokféle kezdet
leges ·zerszámokkal, gépekkel, hangszerekkel, de még bámulatos készülékekkel is. Ide so
rolhatók, az ó Perzsiában, kelet és nyugot Indiában főleg a Peru és Mexiko vidékén alig 
egy évtized előtt fölfedezett faragmányok és az ottani terjedelmes nagy templomokon és 
palotákon, melyek mind bámulatra ragadják a műértöt, de a hozzájok nem értőben is 
legalább azon gondolatot gerjesztik, hogy azon nép, mely ily csodamüveket alkotott, a 
polgárisodás és müvelt ·ég nem csekély fokán állhatott. Mindezen nép
dicsöitő emléképületek iránt sok ember azért viseltetik különös erőszeretettel, m e r t 
állandók, s az, mit jelkép_ezni akarnak, az elfelejthetlenséget, az elenyész
h e t 1 e n s éget magukban re j 1 i k, mint a Mármaros-Szigeten vagy Szlatinán készít
tetni szol,ott sóból faragott sótartók, melyek még akkor is juttatnak az embernek sót, 
midőn már -elfogyott belőlük a só, mert könnyen sóporrá változtathatók. S mennyire 
nö·rnkszik még az emléképületek becse, ha tartósságukat az irott emlékekével hasonlitjuk 
össz.e, s többek közt a világhírű alexandriai könyvtárra, illetőleg tekercstárra, gondolunk, 
mely a 20 vagy 30,000 eredeti hellen, római és görög fordításban pedig a perzsa és héber 
litteraturát foglalta magában, s melyet a fanatikus Omar kalifa a lángok martalékává tőn, 
fa helyett tüzeltetvén a tekercsekkel három egész hónap lefolytáig. · 

Igaz ugyan, hogy ördöngös indulattól sarkallva a legkolosszálisabb épületet is tönkre 
lehet tenni a tüz erejével, mert, noha a kő meg nem gyul, de midőn 5-600 öl fát horda
tott valamely felbőszült zsarnok bizonyos márvány b ó 1 rakott templomba vagy 
palotába, s a fát meggyujtotta : akkor mészszé korhadott el a kő. Igy bánt többi közt az 
ocsmány Herosztratosz Diánnának efeszoszi dicső templomával; igy Nagy Sándor sok 
perzsa emlékkel; igy az asszirok Salamon dicső templomával; igy a rómaiak, noha Titus 
tilalma ellen a Herodes által épített szintén jeruzsalemi templommal. - Nem csupán a 
4000 éves cedrusok, de még a 4000 éves kőpaloták is a zordon enyészet áldozataivá vál
hatnak, nevezetesen tüz, viz vagy földrengés következtében, a földindulás a zétomolbat
lannak tartott egyptusi püramist is t ö v i g ketté bírta repeszteni ! D e mind e z e n t ü n e
m é ny e k c s a k a z é r t m e r ű l n e k f e 1 , m e r t a c e d r u s n e m b i r ö n a k a r a t t a 1, 
ön e 1 h a t á r o z ás a 1, sem pedig az óriás épületek, vagy a csoda püramisok, de b i r 
bezzeg az ember, bir eszmét teremteni, bírja azt megtestesjteni, az 
elpusztuló emléképület helyébe, még pedig a jól tanulmányozott ó stílben hasonlót felálli
tani, a sz e 11 e mi ha 1hatat1 a n s ág o t is fölerőszakolni legalább addjg, mig azon 
hatalmas örök lénynek, mely a nagy világegyetemet a chaosból építette, tetszik az emberi 
nemet föltartanL 

Ezen elmejárás hatja mostanság át az egész mivelt Europát, mint egykor a népván
dorlás eszméje, később a kereszteshadak, azután a reformatió, majd a s:tabadság, a nemzeti
ség, az international szövetségek, a consortium eszméje stb. Midőn a Rajna, Elba, Szajna, 
Pó, Mincio, Tiber, az ádriai és a fekete tenger partjait beutaztam, nem akadtam városra, 
melyben nehány ódon világi, de főkép egyházi épületet ne restauráltak volna. Ne roszalja 
tehát senki, példaul a v.-hunyadi vár, a kassai, budavári és a 700 éves lébényi templom
nak, Visegrádon a Salamon tornyának költséges helyreállitását, mert mai nap a műemlékek 
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föntartása megszünt már az i d e a 1 is tik u s k egy e 1 e t f ö 1 adat a lenni, hanem ez már 
komoly igénye, sőt indok o 1 t szigor~ követ~ 1 m é,n y e a korszellemnek, mert vala
mint 1 O év előtt azt tartották Liebig nezete szermt hatra~naradt, n,;mzetnek,„ mely nem 
igen fogyasztja a szappant: ugy mai nap azon ~emzetre tekmt len~zol~~ az e~ore halad~tt 
külföld, m e 1 y m ü e m 1 ék e i t e 1 ha ny a,g o lJ a, ,vagy a ;nely„ l~:ane Jamb~~' de tuda,tlan 
elődeink példáján akarna elindulni,, kik _szetrontottak a tatai> _torok, km:u_c e::1 la~anc .~ltal 
megrongált remek román vagy got stilü templomokat, s ep1~ettek az igy nye1:.t dI a g ~ 
far a g 0 t t kövek bő 1 présházat a szőlőben, vagy "granarmi;iot", vagy le~fo~lebb st~l 
nélküli kuriát, de a kiknek min cl a m e 11 e t t 1 egy e ne k a 1 dv a" ha m v, a i k, _me:t 
becsületes jellemű emberség e s ember e k voltak Isten, em~e~ elott, meg pedig _az 
általuk kevéssé ismert külföld emberei előtt is. Köszörületlen gyemantok voltak, de mm-

denesetre gyémántok! . · L · k. 'l ki 
A kor emez intő szavát követte már 80-40 év előtt a baJOl' ~ll'es .~JOS, ira y, .. 

. . ' t lángelméjü és tudományszomjas fiatal tudorokat utaztatott allamkoltsegen a kul
:?fa.~e~~yetemekre másrészt pedig tudományosan müvelt müvészeket. küldö~t a hellen~k 
; ~ · 'b és Italiába hogy részint az ódon hellen émléképületeket, részmt az o_s keresztyen 
, a~t}~ ~et tanulmá~yozzák · másokat Franciaország és a Rajna vidékére utas1.t?tt, ho~y a 
w~ esz~{árol · idejétől a ke~·esztjáratokig uralgó román stilt' :r;ieg a keresztJ~ra~oktol a 
. L'g! t ' ' · Yd.szelgő gót stilt a megfelelő festészettel és szobraszattal kutassak es tanul
reiorma 101g i. , , t 1 'b ·' t 1 ltes 
'ák mi az ismeretekkel gazdagon megterhelt, és a szo szoros ~r eme, en Jar as e'~ 
ludósokiá és tekintélyekké kimi velődött egyének az egyetemek,en. UJ tansze~eket a ~azaban 
épitészeti, szobrászati, öntészeti, festészeti akademiákat, reá~ e. , ipartano?~kat ~;~p~~ott~k~ 
. B a.· népe mely nem birta fejedelmének üdvös szenvedelyet felfogm, ~ugo o o. ~ u 
~o:lnn~ művészet oltárára· elpazarolt 30.000,000-ért, de áldja bezzeg ~a1 nap LaJo,san~k 

orait y mert a műemlékek iránti buzgalom azt eredményezte, hogy a) ,evenlnnt, sz~lal
~.atla~ tourista látogatja Bajorhont, hogy ott a ~önyv~árt, ~lyptothekat _s a k,epta~:a~a~ 
f'lk ·es e milliókra menő forintokat hagyjon; b) evenkmt szamta~an m_~gr~nde~es~k ozo~ 
l~ne~ M~~chenbe egész Europából, nevezetesen kő és fafaragmány1, ércont~szet:, uve~- es 
egyéb festészeti művekre, épitészeti tervekre, gépekre sat. Mag,a ~ n.~g! Bec

1
s ~s ~ ki~~e.d 

(de csak teijedelmére nézve kisded) Münchentől tanult a kepzomuves~ete '. ere~ e or~ 
h· 1 d · ha mi 30 év előtt Bavariára figyelünk s követjük, akkor hozzank ~s elr~JOn? a 
t~u~is~~ks karavánja, s·a tőlünk délkeletre fekvő tartományok „ha~ánkba kül:'lik mm~a~o~ 
tömérdek aranyat, melyért Münchenhen vagy a közelebb fekvo Becsben teszik meg1en e 

léseiket.. . · · d" 11 ' lőtt a Maros-
A kor parancsoló igényeinek óhajtottam megfelelm, ~?1 on · ~v e h d' 

' t é t · · 'l'k agygyülésérol Pestre terve, a v.- unya i vásárhelyt tartott orvos- es erm sze vizsga o n ' , t l' k . d lt 
várat megszernlél vén, életem feladatául tűztem . ki,. ~ma 18 ev ota pusz ~ as~a h ~n fiuk 
remekmű és valódi unikum megmentését, mi ag1tatiom, és értelmes meg uzgo . aza a 
támogatisa folytán meg is történt, jól megkezdetett, szépen folyt~ttato.t~i ief ad v~:zo~yo! 
mostohasága miatt, fájdalom! kellőleg be nem fejeztetett;. ~;n~rt, ba,r a J~ -~e. e va;··a 
romlástól óva és kármentesitve van, nagy része mondhatm os1 fenyeben tundokllk, de var.J 
még a megváltás boldogitó óráját: 

a) az elővár vagy a külső palánk ; 
b) a hid (értem ódon alakját); 
e) az u. n. "ffethlen Gábor traktusa"; 
d) a várkápolna; 1 fé bb lt 
e) a felső lovagterem, mely a helyreállitott alsónál sokka , nyese ; 0

. h t, 1 Ezen restauratió négy vagy öt százezer forinton ~lul ;egre ne1? aJt a ?' me Y 
összeget _ ismert zilált pénzviszonyaink miatt - a kormanytol nem kovete~=tven, ma-
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g~n~nak kell e~éterem~.eni,, mi ne!11 ~ly nehéz, m~nt azt első percben gonqolnók, mert ha 
b1~·n~nak an~yi lelk~sul~seggel ~s al?ozatkészseggel teljes korú honpolgáraink, mint a 
mmovel a mmden szep es nemesert hon buzgó fiatal egyetemi polaárok bírtak midőn l O 
év elő~t 1?-egfujtam„ a, tá1:ogatót,, s arra serkentém a fi~tal, ne~es

0 

vért, hogy 'áldozzék a 
b u d ~ i. var b a n fo 1a1 h tan do h u sz darab e m 1ektab1 a k r a: öt év lefolyta alatt 
700 formt gyűlt össze, s készen állott a husz emléktábla, melyek a mohácsi vész előtti 
k~1-ra vonat~oztak; ha m?ndom, ily áldozatkészséggel birnának az éltesebb honpolgárok, 
mmt, az ~~htett~m fiatalsag, akk01; nev~zetesen, ha százezer buzgó hazafi találkoznék, ada
k~z~~n kiki 1.? ev lefolyta alat~ evenlnnt egy-eg.y forinto~, készen áll rendelkezésre egy 
m1llio, melybol 400,000 elegendo volna ugyan a varnak telJes helyreállitására de a hátra
~~1:adó 600,000 forint ~zintén ~ly szü~s~ge~ volna, és pedig V.-Hunyad városádak regenera
ÜOJar~, ~el!. a Hunyadiak ~orab~n _ ,v1ragz? ::izékely magJrar város volt, mig ma román 
faluva torpult, s a magyar varos crmet csupan bitorolja. 

. , Mielőtt Hunyad városa regeneratiójának eszméjét és tervét taglalnám, szabadjon 
lnsse eltérnem és a regényesen fekvő tiszta levegővel bíró és az olcsó életről híres Pozsony 
é~ Grác városokról nehány szót ejtenem. Mindkettejében az a feltűnő: hogy sok uri embert 
l~tunk az ~tcákon, többnyire fasztes matronát vezetvén ka1jukon; járásuk mindnyájuknak 
higgadt, mmt az olyan embereké, kiknek nincsen sietős dolguk ha nyomaikat követjük 
délelőtt a szentegyházakba, azután a sétatérre, délután kávéházakba s onnan a-kaszinóba' 
s~ép ~eleg nap?ko_n ye.dig ~ulat? kertekbe érünk. Ezen tisztes öregek, kik között még elé~ 
tuzes es pattogo v1tez is talaltat1k, nyugalmazott polgári és katonai tisztek, kik hol zajos 
~ol csen~es é 1 e t ük ne k a 1 k o ny át öszhangzó nyájas társaságban, könnyű lakási é~ 
e~elmez,és1_ gon_dd~~ regényes tájon, s mi még jobb, válogatott jó légben töltik el. A Dunán 
~ul la~o tiszt_vJSelok szoktak nevezetesen Grácba, vagy Pozsonyba költözni, de a Dunán-
1~~e~ne~, ~ ~ls~a~entiek m~g az_ erdélyi~k nem győzvén az oly tova eső helyekre a drága 
koltozkodes1 kiadasokat elviselm, nem birnak olv Eldoradóval s miután tudtommal mind
e~dig nem talá~~ozot~ ember, ki az, efféle ~alasztos ~yülhely kiszemel.és én 
t~rte volna feJet: batorkodom e celra V.-Hunyadot inditványozni, a következő érvek-
nel fogva: . 

, 1. Aj á n lj ~ V.-H 11; ny ad o t a ~ ó 1 ég, mert hihetlen távol esnek onnan a nagyobb 
varosok, melyek, mmt tudJuk, az egymasra halmozott emberek s állatok, továbbá a csator
nák, és gyárak ártalmas kigőzölgése által fertőztetik meg a tiszta levegőt ez által a vért 
é~ szü~ik a .~i~ilizatió ama,z iszonyatos átkát, mely a tüdővés~ (phthisis, hek~ 
tika) _es a gorvely avagy skrofulak neve alatt ismerős. Mindezen és hozzájuk hasonló bajok 
oly ritkák V.-Hunyadon, mint a fehér holló. 

2. ~jánlja V.-Hunyadot a jó ivó v i z, különösen a halastónak nevezett forrás. 
A ~a 1 a s~ o elnevezés akkint támadt, hogy közvetlen eme forrás mellett Hunyady János 
kora?an ,bi~.onyos me~terségesen kivájt (de mai nap elhanyagolt) sziklamederben pisztráng
teny~sztes uz,;tett, ,mmt ma~ap a serén~, sz~sz atyafiak által Prázsmáron (szászul Tartelan). 
~ szo~an levo ~orras azon bamulatos SaJatsaggal van ellátva, hogy télen nyáron 7 Réaumur
fele„ h~~o.kkal btr, .s, e szerint nyáron igen hűvös, télen pedig, mint a szilicei barlang vizéről 
a gomonek ~o~dJak: „engede lme s", azn.z nem fagy be. 

. 3. AJanlJa V.-Hunyadot a nagy o 1 cs óság, mert a marhahúsnak fontja 16 kr., 
m1~ B~1da-Peste~ 30-on alu_l ~em kapható, olcsó to~ábbá a jó kenyér, a finom bor és a pompás 
gyumolcs. ~ valogat~tt izu olcso bara_ckot, dmyét, körtét nem is emlitem, csupán a 
z,ama,tos e?es szolőt emelem k1, s azon körülményt, hogy dacára a csak 5 óra 
tav~lsa~ra eso havasoknak, a füge mégis megterem és oly jó, mint az Adria éjszaki partján, 
hova szrntén közel esnek a tiroli hólepte bércek. 

4. Ajánlják a V.-Hunyadra való költözést az ujabb kor azon vívmányai, melyek az 
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u. n. fogyasztási egyletek neve alatt ismeretesek, s melyeknek veleje abban rejlik, 
hogy mázsaszámra hozatja az egylet (melynek természetesen minden letelepedő nyugal
mazott tiszt családo. tól örömmel lenne tagja) a cukrot, kávét, teát, fűszert sat., továbbá a 
a k a t 0 n á k m e na g ej a módjára hozatja a székből a jó húst (zöldséget saját kertjében 
kiki természthet,) végszámra hozatJa az egylet a posztót, vásznat s egyéb kelmét, kellő 
számmal hozatja a kaszinó a közös hírlapokat, az olvasottabbakat akár kettős számmal. 
A szépirodalmi lapok, valamint a beszerzendő közérdekű könyvek sor. olás utján meghatáro
zandó rendben járandanak kézről kézre. Igen valószinü, hogy ez, a katonák vagy szerzetesek 
együttélése módjához hasonló ártatlan és törvényszerű kommunizmus azt is kiviendi, hogy 
minden V.-Hunyadra költözendő hivatah1ok saját könyvtárát a kaszinó könyvtárának 
adandja potom árért át; valószínű végre az is, hogy arra fog törekedni 
minden b ö 1 c, cs a 1 á dat y a, miszerint a józan bajorokat utánozván, szárnyát szegje 
a ruházati fényűzésnek. Ki Bajorországban utazik, s annak fővárosában ~ünche~
ben, a németek diszes Athénéjében nehány napot tölt, lehetetlen, hogy fel ne tünJek nek1e, 
miszerint az ezrekre menő touristák kivételével, mindenki bizonyos egyenszabásu csokolád
szinü, rézgombu és zölUhajtókáju zubbonyt hord, és pedig a 1 e g mag a s ab b h i v a ,t a~
no k tó 1 le a legigénytelenebb iparosig, ebhez járul szürke mellény, szürke bugyogo, es 
szürke vagy zöld pörgekalap. Az egész öltözék csizmástól 35 osztrák é1:t~kü f?rintb~ ker?I 
az évnek hideg, és 30-ba az évnek meleg zakában; egy 25 frtos teh zeket pedig meg 
hozzá véve: 9 O fo1intba, ki sok csizmát koptat, annak 100 forintra rúg ruhájának ára, még 
pedig két esztendőre, s igy 50 s esernyőstől 55 és pazarlóknál u. n. Rontó Páloknál 
70-be egy év lefolyta alatt. , . , , , „ , • 

A nélkülözhetlen fekete frakk es pantalon-feher melleny, ::iarga keztyu es a steieo-
tip egyenlő küllemű fekete cilinder csak, mint, a mi ~til~ánk'.. ~zű~ ?aa:á~unk s kalpagunk, 
sátoros ünnepeken vagy tisztelkedések alkalmav~l v~tet1k rov_id idore igenybe, s ,eltart, ~a 
nem is unokáról unokára, de legalább egy jó évtizedig. A sz e p nem a terme szett o 1 
adott báj a k k a 1 e 1 ég e dvén meg, hasonló egyszerű modorban öltözködik,sely~n;u·e nem 
költ hanem virágmagra a virágokat maga növeli, s nincs ablak Münchenben, mely v1ragokkal 
nen; ékeskednék. Költen~k továbbá a müncheni nők ártatlan porcellán vagy gipsz szobrocs
kákra, áttűnő porcellán képekre, melyek minden ablak egyes üvege közepét lepik el: költen~k 
végre diszes illustratiókkal ékeskedő könyvekre, de öltözetük egyszerű, kalapjuk pedig 
hasonló az erdélyi urnőknél (jobb módu magyaroknál szintugy, mint szászoknál m~.g rOir~.á
noknál) már 40 év óta divatozó szalmakalapokhoz, a téli kalapok, melyek, nemezbol ,valo.k, 
s ennélfogva tartósak, hasonló szabásuak. A bajor lovagok vagy tanacsosok le~nya1t, 
egyszer ü t 0 i le t tj ük né 1 f 0 g v a, csupa közrendű há~ban alkalmazot~ szobalean.yok
nak nézné a budapesti, kolozsvári, aradi vagy plane bécs; ~a Dd r, a ?aJO,r szobaleanyt 
pedig, köntöse után ítélve, valamely elszegényedett szürszab~ tisztessege~ lean~a~ak, d~ h~ az 
egyszerű és szegényes öltözetü bajo~· ,szobal:ányn_ak. szüleihe~, vagy testvereih~z irt I?.e~ 
csinos és tökélyes orthographiával biro levelet tekmti: az, emht~tt .da n ~ Y akk~1 azt lusz1'. 
hogy valamely grófi családnál alkalmawtt go~verna?tto~ kerult a ~.evel. Ezer meg .ez_ei 
számra fordul elé az ily jeles bajor példa az also. ~szt~lytol, k~zdve fol a ,legmagas~bb1lng? 
és nem csoda, hogy Bajorhonban kereste boldog1to hitvestarsat _Sz. I~tvan, valammt ,mai 
nap dicsőségesen uralkodó I. Ferenc József fölséges királyunk, k1 hazai:kba1:1 a tu~omanyt 
s a művészetet oly j e 1 e s fokra eme 1 te, hogy a k ü lf ö} d e 1 o_ t t i_m ~a r ne 1?" 
k e 11 pi r u 1 n un k, s kinek testi lelki szépséggel megáldott fölse~es n~J e ,dics o ~ ~· ~ s ~
be t királynénk óriás epochát fejl.esztet~ nem~etunk eletebe~, miert I~ 
elfe l ejthetlen marad közöttünk m1ndadd1g, m1g az utolso magyar 

szíve ver. · · t · ' , ki 
Háromszor laktam hetekiglen Münchenben, s így nem mm raJongo szolok, a 
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képzelet repkedő szárnyain hintáztatja magát, hanem mint komoly és részrehajlatlan 
észlelő ecseteltem a képet. 

5. Ajánlják V.-Hunyadot bizonyos szellemi élvezetek, minők a már említett kies 
fekvés, a közel elterülő erdős dombok, a Cserna folyamnak fantastikus sziklatorlaszokkal 
és festői malommal diszesitett partja, a képzelhetlen szépségű és Phoenikszki.nt hamvaiból 
feltámadt 1452-ből származó lovagvár számos tornyaival, tarka falaival, ódon ablakaival 
és lőréses ormaival, még pedig a felette regényes Zalasd völgyének végén, a várból tekintve, 
éjszakról a zalatnai s abrudbányai kékellő bércek, délről pedig a tündéries Hátszeg vidéke, 
meg a hósüvegü Retyezád mutatkoznak. A vár mögött egy, vadakkal gazdag rengeteg 
borítja a hegységet, és mulatságot szerezhet a vadászat barátinak, a haldús Cserna folyam 
pedig a szenvedélyes halászoknak. 

Szellemi élvezetet nyujtand a gőzerővel · gyorsan 1 é t r ej ö v ő k a s z i no számos 
hirlapjával és válogatott könyvtárával; szintén lábra kapand rövid idő alatt egy cs i no ::i 
népkert, melynek keletkezését tüstént közlendem. Mind a kaszino, mind a népkert 
Hunyad városa regeneratiojának egyik főhasábját (rubrikáját) képezi. 

A népkertbe, mint Abmdbányán, Vöröspatakon, Lippán s akárhány más helyen, 
kihordják ünnepnapokon a cselédek a hidegsültet, csemegét, bort meg a borvizet, s egy 
krajcár költség nélkül elmulat az, egy nagy családot képző nyugalmazott t1szti kar, s ha 
akad vidékről valakinek ismerőse, az, az egész tárnaságnak közö s vendég e leend. Az 
éltesebb zenekedvelők quartetteket fognak rögtönözni, a fiatalok szavalás vagy szini elő
adással fogják a jó kedvet növelni, meg tánccal. Nem kell attól tartani, hogy valakit meg
szóljana.k, mert a francia közmondás szerint: "Les extremes se touchent." Az öregnek is 
megvan az érdeke oldala, mint a gyermeknek, mert: valamint a kisded gyermeknek minden 
szava elragadtatja szülőit, ' valamint a 16 éves leánykának minden jól illik arcához, legyen 
az egy a hajába illesztett rózsa, szegfű, búzavirág, vagy akár egy kis szita; ugy az öreg is, 
midőn tehetsége szerint valamely ügyességben kitünteti magát, biztosan arat tapsot, mert 
a kedélyes ember (már pedig a nyugalmazottak serege rendesen kedélyes) nem azon akad 
fel, hogy már csak ennyit b i r, ha,nem azt bámulja, hogy éltének beesteledtével, 
még annyit gy ö z ! Az ép szivü ember általában nem zúgolódik azon, hogy a rózsában 
vértfakasztó tövis is találtatik, hanem hálásan veszi, hogy bájos illatu szép szinü rózsa is 
terem a tövises növényen. 

A szellemi élvezetek legmagasabb polcán áll azon kéj érzet, mely az apai keblet 
akkor dagasztja, midőn gyermekei az igaz a t, jót és szép e t bő forrásból merithetik, 
röviden szólva, ha gyermekeit jó iskolába küldheti, ezen ohaj is teljesedni fog, ha a ki
e s d e k 1 e t t e g y fo ri n t o s o k m a g a s h a 1 o m r a fo g n a k a h a z a o 1 t á r á n n ö
v eke dni. Lesz akkor fiú- és leánynövelde a legszebb kiadásban. 

' 6. Ajánlani fogja V.-Hunyadot a me sésen o 1 cs ó s z á 11 ás, mert nincs falu 
széles :Magyarországon, még kevésbbé város, hol csinos u. n. uri szerkezetű kőházban e v i 
40 forintért két kétablaJrn hajlékot, egyiket szobául, a másikat konyha s élelem tárul 
lehetne kapni, vagy pedig 2 szobát s konyhát hatvan, 3 szobát nyolcvan és 4 szobát s 
konyhát 100 forintért, de V.-Hunyadon kaphatnak ily olcsó lakást a nyugalmazottak, mert, 
ha ad 10 év alatt 100,000 oly hazafi, ki tisztviselő (ide számítva a sorkatonasági, meg a 
honvédtiszteket, bármi felekezetű lelkészt, jegyzőket, néptanitókat, szóval az államnak bármi 
féle szolgálattevőjét) évenkint 1 forintot, akkor egés:t egy mi 11 i óra növekszik az áldoz
mány, és mint már e~litém, ebből 400,000 frtot a várnak felszerelésére juttatván, a hátra
maradó 600,000 frtnak egy tizedrészét 60,000 frtot a fönt emlitett kezelésre és a sors
nyereményekre fordittatván, marad intézkedésre, nevezetesen lakházak, iskola és evang ., 
unitarius, meg héber imaházépitésre, (mert kath., reform. egyesült és nem egyesült görög 

. .. 

l 
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szertartásu már van), továbbá kaszinó és népkert eléállitására, sőt talán még lövöldére is 

540,000 forint. 20 d b r e 1 e 
A n u almazott tisztviselők lakházait, nevezet e s e n ara e,g? e_m -

te s t min~e~ emeleten tiz-tiz hajlékkal, a v.-hunyadi mai piacon lehetne epitem, melk 
iac ~ esti Erzsébettérnél nagyobb. A 20 házat - hogy a várral öszhangzásban legyene_ 

p , [ d · e ·· gót stilben csinos kertecskével együtt kényelmesen lehet elhelyezm, 
-;-- go.' de i~~n eeg~s~~~él akkora piac, mint a pesti városháztér. Ezen husz darab ház, 
es mara meg J , • , 1 k' l't 'k k ··1 eV Hunyadon 
melyekben 200 két szobával s egy-egy konyhaval bi~o a as e ezne ' eru, n .- .. .. fele' 
hol a fa és kőmíves ács lakatos és napszámos olcso, 400,000 frtba. A barom ~~on „
kezetü imaház össz~sen '60,000 frtba, maradna tehát a ~ö~t kitett 540,0?,0 frt~y: oss~eg?ol 

' ) k , · ' . b) ü,kolára c) népkertre végre d) az idovel oda sereglo tounstak szamara 
meg a aszmoia, ' ' . , 11 d, 80 OOO frt ha 
e a zsarolás ellen kellőleg llmitált árakkal védett cs 1 n ~ s s z a o a i; a . ' , , . ~ . · 

P~~ig csupa hazafiságból a földbirtokosok, a zászlós urak; es a magas klei;u~ 1s ho(z:ta~taru~ 
.c · t · d' 1 El d 0 rád óv á váló V.-Hunyad megaranyozasahoz mer e a morzsa iorm nyi a ova az . , rt tt ·ak által 

d 0 r a a 0 spanyolul annyit tesz, mint aranyos), akkor a~ ~ment. em i e .n~gyur d' , . 

alkalmasint egy-egy aran;:_forint képében bekül~~d~tt ~~ls~ o ;~~~~ ski:ata~~[á~á~·a vf:~ 
kápolna, lovagterem' az u. n. Bethlen traktus, . a . i s ~ 1 . 1 k . .. k s é g é t 

dit t · · . annál több maradand iskolakra, me ye \:ne sz u 
~o~ m t~ ~1~·: ~ gJe 11 ő 1 e g fejt eget ni' mert att~~ .t,art?k, ho9y a hu~1adi l~~oso~ a~a 
részét bánthatnám, mely zokon veszi a vár res~aurat10J~t, es ~~hol a b~k?v.et~e~~ á ~~g~~ i~ 
átkát látja a városra nehezedni, és az eg~sz ,nep elsz?fenY.~d~~~Ö~ a ~u~:-~est vagy f chl 
t a k v 0 l n a e m e j ám b o r o k, nem f elnenek atto , nn o , · 
áldásnak is~er el, a miért áldja az egek és az országd. urát, mert, azodnikheellyea~' e:~:i:nh: 

. ' d ' cbeve'tel a'ltal pe ig nem szegenye ' királyi udvar mulat, penz mara , penz , , . , 'l l · "kk k 
azt azonnal el nem korh~ly~ed~. A .nem i~d.ok~~\drá~~:a~a~~=i~á~~y::i:·::::=r:te :~~~od~k 
árszabályozása, az u. n. hmitatio bi~tos gar~n rn nyuJ ' 

a helyhaAtóságbanl. 'knnd·n n~.m :~~e; :Sei~i~t~~ig. yis Tököly Imre kora óta elfordult V.-Hunyad-
sorsna \: e vezo ar · . , . f dit d h oly derült 

ról; a várrestauratió serkentéséve~ si!r~r~lt ~zt ~s~ ~~~~~~~ eg8;0I;:;in:oso~fa1 szándéka~ 
oly mosolygó tekintetet vessen rea, mm?t en a e o d k 1 ember ki a 

· · t " 'l k tartJa sok ember e csa o yan ' 
zom kics1karm, az mero a omna . H , 40 t 1 ó év e i m re visszatekintek, azt 
boldogi tó ic1ealizmus á!dásával n~m ~ir. ~ .~~ e r ~ 1 ~é!e 1 egy-egy nagy sereg azt éne
tapasztalom, hogy minden u.1 e.~ z 111 e 0

. m lesz belőle " Ezt hallám, midőn neveze
kelte gunyosan: "Azt hallottam felole. semmi ~:;n't. d't án~oztam később az életmen
tesen a kórbonctani tanszék meghonos1 as.~ m l,v törvén' széki orvo stan t; 

t és t a~ át' .. ~e~.éssel r~á„ a jo~h~~~g~:f;:~bl~~a~~:lli~ását pendi{ém meg, főleg pedig, 
ezt hallam külonos~n, mido~ ah ~ tt' '11 tából törekedtem föltámasztani; hallám, mon
midőn a v.-hunyadi várat ~e sz.~ 0 ~a apo , lehan oló 'óslatokat, de nem hederi
dom, már sok izben az elfele ~hJeszto vagyl_letgal~~\ k'"t~tt Ívn. századbeli könyvnek 
tettem reájuk, hanem hedentettem ~gy \.U ya 01 ~ 0 0 

' 

bizonyos varázserejű szavaira, melyek igy hangzanak. 

" 
Mit az ember megfontolva 
Felei javára tesz, 

"Arra Istennek áldása, 
"Hidd meg, bőven hintve lesz, 
"Az ördögnek praktikája 
" b' "Rajta csorbát ülhet ar,. 
"De pusztitni nem foghatJa, " 
Önkényt elhárul a kár. Amen, ugy legyen. 

" 
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Mielőtt j elen soraimat bevégezném, legyen megengedve buzdito' pe'ldake' ~ . ' .. '1 '1 . . p u porosz 
va110 szo anom, u. m. a_ ma;·burgi, stolzenfels1 és a vartburgi várakról. 
, a) A i;n a~ b u r g: 1 var '„ nem ,m~ssze az emsi fürdőhelytől, a vajda-hunyadinak 

szakasztott kepmasa, mmdketto 200 ev ota lomtárul használtatott mig a szak' t" k h b . , ' e er 0 porosz 
orona. erceg a ,mar ,urg1 va; rest~uratió~~ra egy mi!liót költött saját tárcájából, ez történt 

3 „é~ ~-lott. A va.~ ~a~: m,a~a?a~ ig~n birJa a tudvagyó utazokat magához édesgetni, de 
kulonos~n a gyonyoru reg1segtar es a reformatió előtti ékességben tündöklő kápolna 
csalogatJa oda a gazdag angol, orosz sat. touristákat. 

. b~,A ~t?lz_ enfe,lsi vár a Rajna pal partján (nem messze Koblenztől) szintén a 
reformatio elott1 stilben es fényben ragyogó várkápolnáiával és régészeti gy" ·t ' ' 1 'h R · , „ . , , .., UJ emenyeve 
vo~zza maga_ ~z a ~Jn~n hemzsego toun~takat. A varat mint 200 éves romot, 800,000 
frtert a ber~m polgarsag tataroztatta k1 800,000 forintnyi áldozattal, és ajándékozta 
azt 10 év elott a porosz koronahercegnek. 

, e) A w art b _u; g i ~ i 1 ág h i r ü vár, mely azért is nevezetes a magyar előtt, mert sz. 
Erzs?bet II. E~~re kiraly leanya oda ment férjhez t. i. a thüriugiai őrgrófhoz ·és szerzett 
maganak oly JO neve~, hogy a p::otestans poroszok a sz. Erzsébet tiszteletére épített 
templomot, m~ly d~c~ra, hogy kozel w_ artbur~hoz, az elébb említett marburgi vár alján 
eme~t,etett, mai nap is igen nagy becsben tartatJak, melyben minden oltár reformatio előtti 
alakJaba~ tar~~tott m~g, é~melyben mondott sz. Erzsébetnek több mázsát nyomó megaranyo
zott és dragakovekkel ~ke~1tett ezüst sa1·kophágja, mint műereklye nagy kegyelettel őriztetik. 

Nevezetes tova}:>ba az emlitett wartburgi vár az egész tudós világ előtt., mert ott 
vetett~ m~g Luther_ ~a;·ton a német_ ny~lv megnemesitése alapját, dolgozván a bibliának 
legel~o neme~ ford1tas~n. Ezen vár 

1

1s b1r ószerü, és pedig román izlésü kápolnával, sz. 
Erzsebet ,neha~y butor~val, gazdag odon fegyvertárral és gazdag románstilü butorzattal 
mer~ a ~ar me~ a roman korból való s a thüringi nagyherceg a stilszerü restauratióra ~ 
egy~b folsz~relesre többet költött egy milliónál, de sok pénzt is hagy ott bezzeg a tenger 
tounsta, kiknek serege nemcsak Bud a-Pestet 1 át o g a t n á meg hanem V -H d t · l" „ 1 , h , . unya o 
is e .. o:o~ ene,, _o~y ha az u. n. Bet~len-traktusba részint régiségtárt, részint (a kevés pénzbe 
ke~·ulo, ,es_me~s igen sokat mu_tato és fölötte t1anus_ág~s) ethnographikus (néptani) gyüjte
menyt alhtanank fel, mely mmden megy e es v ide k 1 a kos a inak v is e 1 e te' t t „ -
t t ' l't ' t ' un e ne e e ermesze ~s ~agysagu viaszbábokon, valamint ehhez hasonlót Konstantinápolyban 
az Irene-mecsetben latm, s ennek egy töredékét a bécsi világkiállitáson is lehetett szemlélni 
csak az volt a kár, hogy csupán törökül voltak a népfajok nevei olvashatók. ' 
, H~ államgazdász_ati szempon~ból tekintjük V.-Hunyadnak restauratióját: lehetlen 
a~. nem latnun.k, m~.nny1 ?a~znot. haJtand.anak ~ss,zes hazánkra nézve a vaspályáinkon 
~onnyen berep1tendo tounstak, kikkel, mmt valosagos bucsujárókkal cirkálom be tiz év 
ota a kozkedvessé.~ü au~usztusi és szeptembe;i havakban Europának azon vidékeit, melyek 
vagy, remek m u ~ m 1 eke k, vagy a termeszet csodái által váltak különösen nevezete
~e~k~;, - ha ped~g erénytani szempontból gondolnak V.-Hunyadnak végleges helyre
alhtas~ra: akkor is könnyen átlátható a hasznos, mert akkor hazánkfiai sarkallva észre
v~~~d~k _1.llagukat az,t az europai hirü V.-Hunyadot megtekinteni, és mint a magyarok Mek
k~Jat eltukben le~alabb egyszer fölkeresni, és telve leendenek nemes érzéssel és lelkese
des~el; mert, a varnak ~ül- és belszépsége megvarázsolja érzékeiket, és fölébresztendi a 
v_alosa?os sz~pnek netalan szunyadozó érzékét, és ha a váralapitó Hunyady János gyémánt 
tiszta Jellemen mereng el: mely magyar, szláv *), szász és román ajku testvéreink által 

_ Jánds :__e)r~~ban <t ~ép ~ai nap i~ ~.nekli lant (tambura) kis~retében a „e i b i ni a ni Ja n k u" (szebeni Jankó 
k o tetteit. Mily szép idok voltak az 1450 körött1, midőn nem néztek farkasszemét eaymásra Ádám-

:;~sh~:"b~~· :l~v, s.zász és ro~~n ajku i_ino~ái , hane~ testvéri és tövistelen rózsafüzér láncolta őket szorosan egy-
,, su e u.ira azon tovistelen rozsaagat a mar eltorzsatlanodott és tövissel elárasztott tőbe ! 
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mindegyaránt dicsőittetik : akkor valóban nemes példájának utánzására ragadtatik el, 
magába száll, átkozván az indolentiát, dicsőiti a tetterőt, halad a korszellemmel, de óva
kodik egyszersmind a mai egyoldaluságtól, mely tulnyomólag az anyagi haszon hajhásza
tában culminál; érzi, hogy van hivatása az embernek valami nemesebb iránt is, mely a 
járványnyá vált daemoni defraudatiók és az azokat követő gyáva ön gyilkosságoktól ment, ez: 
a 1e1 kese dé s és angyali szülöttje az á 1 cl o z a t készség. Lelkesüljünk tehát a szóra: 
Huny ad, és áldozzunk, ugyis csak egy árva forint, mit V.-Hunyad végleges restauratió-

jára kérek. 

XXII. 

Győr vidékének kőkorszaki leletei. 

EBENHÖCH FERENC, győri kanonoktól. 

I. 

A nagy érdekeltség, mely ujabb időben az őskori tárgyak, különösen pedig a kőkor
szaki leletek iránt míveltebb körökben nyilvánult, arra serkentett: hogy a magyar te r m. 
vizsgálók előpataki nagygyűlésén Győr vidékének e nemü tárgyakban gazdag 
változványait lelhelyek szerint osztályozva, a kiválóhb példányokat pedig rajzban is bemu
tassam; s igy vidékünk őskori miveltségének lehetőleg hű képét nyujtva, fokozzam a ked
ves test-rérhaza lelkes fiaiban is ezen érdekeltséget; mert csak igy lehet reményleni: hogy 
követve a nálunk pezsgő mozgalommá vált, és az őskori mivelödés történelmére egyedül 
fényt deritő kutatást és gyűjtést - Dácia őskori viszonyait hasonló világosságba helyez
zék, a minőben annak római korszakát irigykedve szemléljük. A közben, hogy ezen szándé
komnak valósítására az adatokat gyüjtögetnérn, itthon két levéltárnak gondozásával és 
részben rendezésével bizatván meg hivatalból, egyéb teendőim mellett kifogytam az érte
kezés megírására szükséges időből. Igy történt azután, hogy a kies tu s nád) fürdő
ben megtart.ott szakosztályi ülésben válogatott szép közönség előtt, nem mint szándékban 
volt, kidolgozott értekezéssel, hanem csak vázlatos szóbeli előadással léphettem fel, mely 
mégis nem reméllett méltánylással fogadtatván: ez által kötelességemmé vált, utólag pó
tolni az akkori mulasztást; a mit tehát ezennel a mult évi augustus óta tett számos ujabb 
leletek nyomán, s egyéb adatok gondos felhasználása mellett sietek teljesiteni. Előre kell 
bocs~jtanom, hogy a mindjárt elésorolandó őskori tárgyak legnagyobb részben 1860 óta 
általam gyüjtettek, s részint a magy. nemzeti Muzeum birtokában vannak, melynek azokat 
1872-ben átengedtem, - az azóta ujabban gyűjtött részlet ~ost .is saj~tor;i; -.. csekél~ebb 
a mit a győri fögymnasiumi Muzeum, valamint Kálóczy LaJOS, kózalap1tvany1 1gazgato ur 

szintén Győrött bir. 

Őskori kő-fegyverek és szerszámok. 

Gy<>r megyében. 

Ásvány : 6 ék, 1 csákány, 1 csákánytöredék, 
2 gyalu. 

Asszonyfa : 6 ék, 1 csákánytöredék. 
Bezi : 4 ék, 1 csáktör., 1 gyalu, ez 23 ctmtr. 

hosszu. 
· Bokros, puszta, hedervári határban : 1 vastag 

kézi ék. 
5 Bödöge : 1 ék. 

Börcs : 1 palaeolith nyilvég, 1 ék, 2 gyalu. 
Csanak : 7 ék, 1 csákány, 1 gyalu. 
Csécsény : 5 ék, 1 csákány, 1 csáktör., 1 gyalu. 
Dunaszeg : 1 ék. . 

10 Écsi hegy : 1 ék, 1 gyalu. 
Enese: 1 ék, 1 csáktör., 1 gyalu. 
Eöttevény : 9 ék, 1 gyalu. 
Fehértó : 2 ék, 1 csáktör„ 1 gyalu. 
Felpéc : 4 ék, 1 csákány, 1 gyalu. 

32 
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15 Fud, puszta, csécsényi határban : 3 palaeolith 
nyilvég, 1 ék. 

Gyirmóth : 25 ék, 3 csákány, 3 csáktör., 4 gyalu. 
Gyömöre : 1 ék, 1 furási kísérlet. 
Győr : 1 ék, 1 csákány. 
Becse puszta : 1 ék. 

20 Hedervár : 2 ék, 1 furási kisérlet. 
Kajár : 1 ék, 1 furási kisérlet. 
Kapi: 1 ék, 4 gyalu, ezek között egyik 31 

ctmtr. hosszu. 
Kisárpás : 1 ék, 1 köszörükő. 
Kisbaboth : 2 ék, 1 gyalu. 

25 Kisbaráth : 7 ék, 4 csákány, 1 csáktör., 3 gya-
lu, 1 furási kísérlet. 

Kisécs : 1 ék. 
Kismegyer : 2 ék. 
Kispéc : 4 ék, 1 gyalú. 
Kóny : 1 ék, 2 csákány, 1 gyalu. 

30 Koroncó : 54 ék, 2 csákány, 27 csáktör., 15 
gyalu, 1 furási kísérlet, 1 palaeolith 
nyilvég, sok palaeolith késpenge, 4 kö
szörükő, s több neolith töredék. 

Markota: 7 ék, 1 csáktör. 
Ménfő : 1 ék, 1 csákány, 2 gyalu. 
Mérges : 1 ék, 2 csákány. 
Mezőörs : 2 ék, 3 gyalu. 

35 Mindszent: 2 ék, 1 gyalu. 
Mórichida : 2 csákány, 1 gabnazuzó. 
Nagybajcs : 1 ék. 
Nngyba~áti: 7 ék, 1 csákány, 1 csáktör., 1 neo

hth töredék. 
Nagyécs: 7 ék, 1 csákány, 1 csáktör., 4 gyalu. 

40 Nyalka : 1 ék, 1 neolith töredék. 
Nyul : 9 ék, 1 csáktör., l neolith töredék. 
Pátka : 1 ék, 1 csákány. 
Pázmánd : 4 ék. 
Peér: 2 ék. 

45 Pu,szta sz. Pál : 6 ék, 1 csákány, 1 gyalu. 
Raba-Patona: 6 ék, 1 csákány. 
Rába sz. Mihály : 4 ék, 1 gyalu. 
Rába sz. Miklós : 1 ék, palaeolith késpeno-ék. 
Ráró: 2 ék. 0 

50 Ravazd : 5 ék, 1 csákány, 1 csáktör., 1 gyalu. 
Rétalap : 3 ék. 
Réti: 1 ék. 
Sághalom : 8 ék. 
Sövényháza : 1 ék, 1 csákány, 1 gyalu, 1 fu

rási kísérlet. 
55 Szabadhegy : 1 ék. 

Szarkavár : 1 ék, 1 gyalu. 
Szemere : 15 ék, 3 csákány, 1 csáktör., 3 gya

lu, 1 agancseszköz, és egy agancsból 
készült gyilrü. 

Szent-Mártony és vidéke: 36 ék, 5 csákány, 2 
gyalu, 1 kőgolyó. 

Szent-Ivány : palaeolith késpeno-e. 
60 Szent-Willibáld : agancseszköz. 

0 

Taáp : 1 ék, 1 csákánytörede'k. 

Taáp sz. Miklós : 2 ék, 1 gyalu. 
'l'ényő : 2 ék. 1 csákány, 1 gyalu. 
Téth : 17 ék, 4 csákány, 1 csáktör., 4 o-yalu 1 

furási kisérlet és 1 kő nyakék (~mulet.) 
65 Zsejke : 1 ék. 

Összesen közel 500 db. 

Veszprém megyében. 

Bakony vidékéről : 3 ék. 
Bakonytamási : 1 ék. 
Bársonyos : 1 ék. 
Béb : 1 csákány. 

5 Csatka : 10 ék, 1 csákány. 
Csóth : 1 ék, 1 gyalu. 
Dém: 1 ék. 
Devecser : 1 gyalu. 
Doba : 2 ék, 1 gyalu. 

10 Gerencsér : 1 ék. 
Gic : 1 kő nyakék, 1 őrlő kő. 
Hathalom : 1 ék, a 7 nagyszerü kőkori sírhal

mok egyikéből. 
Ihászi : 1 ék. 
Lázi : palaeolith késpengék, 3 ék. 

15 ·Lovászpatona: 2 ék. 
Marczalthö : 1 csákány. 
Nagyszőllős : 3 ék. 
Német sz. Király : 1 ék. 
Nyavalád : 1 ék. 

20 Oszlop : 5 ék, 1 csáktör., 1 gyalu. 
Pápa : 1 ék, 1 csáktör. 
Pápateszér : 2 ék. 
Péterd : 3 ék. 
Réde : 2 ék, 1 csákány, 1 gyalu. 

25 Somlyóhegy : 2 ék. 
Somlyó-Vásárhely : 2 ék, 1 csáktör., 1 gyalu. 
Vaszar : 2 ék, 2 furási kisérlet. 
Ugod: 1 csákány. 

29 Zirc : 1 csákány. 
Összesen : 7 5 db. 

Sopron megyében. 

Áspis : 2 ék, 2 csákány. 
Bágyog : 2 gyalu. 
Barbacs,: 3 ék, 2 csáktör., 5 gyalu, 1 furási ki

serlet. 
Bodonhely : 3 ék, 1 csákány, 1 csáktör. 

5 Bősárkány : 2 ék, 1 csákány. 
Csorna : 1 ék, 2 gyalu. 
Dör : 2 ék, 1 gyalu. 
Magloca: 4 ék, 1 csákány, 2 gyalu. 

9 Szaváth: 3 ék, 1 cs:íktör. 
Összesen : 42 db. 

Moson megyében. 
Arak: 1 ék. 
Barátföld : 1 gyalu. 
Boldogasszony : 1 ék, 1 csákány. 

4 
! 

Bormász : 4 ék, 1 gyalu. 
5 Feketeerdő : 1 gyalu. 

Féltorony : 4 ék. 
Halászi : 2 ék. 
Horvátkimle : 3 ék, 2 gyalu. 
Lébeny : 3 ék, 1 csákány, 1 gyalu. 

10 Lébénv sz. Miklós : 4 ék. 
Magy~r-Kimle : 2 csáktör. , 
Mecsér : 1 gyalu, 1 furási kísérlet. 

13 Nizsider : 1 őrlőkő. 
Összesen : 35 db. 

Pozsony megyében. 

Bodak : 1 csákány. 
Darnó : 1 ék, 1 csákány. 
Kiliti : 2 ék. 
Lipót: 3 ék. 
Ollétejed : 2 csákány. 

6 Remete : 1 ék, 2 csákány. 
Összesen : 13 db. 
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Komárom megyében. 

Ács : 1 csáktör., 1 gyalu, 1 csontkorong. 
Almás : 5 ék, 1 csáktör., 1 furási kisérlet. 
Bábolna : 1 ék. 
Dad: 1 gyönyörü 19 1/2 ctmtr hosszu csákány. 

5 Füss: 2 ék. 
lzsa : 1 csákány, 1 csáktör. 
Kisigmánd : 1 ék, 1 gömbölyü buzogányfej. 
Nagyigmánd : 3 ék, 3 gyalu. 
Neszmély: 1 ék, 1 csákány, 1 csáktör., 1 gyalu. 

10 Szent-Miklós : 1 ék, 1 gyalu. 
Szomod : 3 ék, 1 csáktör., 1 gyalu. 
Szőllős : 1 igen szép 35.a ctmtr. hosszu gyalu. 
Szőny : 1 ék, 1 gyalu. 
Ujszőny : 2 ék, 1 gyalu. 

15 Tárkány : 3 ék, 1 csákány, J gyalu. 
Osszesen : 46 darab. 

E szerint Győr megye 65 lelhel.réről közel 500 darab került; utána legott Vesz
prém megye 29 lelhelye 75 darabbal vagyon képviselve, különben is ezen megye őskori 
tárgyakban rendkívül gazdag, mert Miháldi J. bakony-sz.-lászlói plébános a győri nagy
gyűlés alkalmával 1874-ben közel 200 darab kő szerszámot állitott ki, s ezek nagyobb ré
szét lakhelyének környékén gyűjtötte; minthogy pedig a gyűjtést azóta is buzgón folytatja, 
valószínű: hogy e nemű tárgyainak száma jelenleg vagy 500-ra szaporodott; csak azt lehet 
sajnálni, hogy pontos jegyzeteit eddig szakközlöny utján nyilvánosságra nem hozta, tárgy
mutató s lajstrom nélkül levén gyüjteménye 18 7 4-ben is kiállítva. 

Sopron megye 9 lelhelye 42 darabbal szerepel fentebbi kimutatásombarr; csak az 
áldott Rábaköz Győr megyével határos helységei fordulnak itt elő; de nem kétlem: hogy a 
felsővidéken is lehetne, és pedig sikerrel nyomozni a kökorszakot; ámbár 1871-ik évben sz. 
Margit és Kis-Márton tájékán, 1873-ik évben pedig Kethely és Kőhalom vidékén sikernél
kül kutattam a köznép között kőszerszám után; nem használt az sem : hogy gyűjtemé
nyemből egy-két példányt az illetőknek bemutattam, ők soha ilyesmit nem láttak, s csak 
elvétve hallott egyik-másik ugynevezett m e n y kőr ő 1; holott Győr vidékén elég: bárme
lyik helységbep egy-egy darab m eny köv et előmutatni, s legott találkozik, a ki a követ 
felismeri, sőt nem hiányzik, a ki hasonló követ hoz, s tőle csekély adományért szívesen meg 
ne válna. 

Moson megye 13 lelhelye összesen csak 35 darabot szolgáltatott, s ezek többnyire 
a Kis-Duna mentéről valók. 

Komárom megye 15 lelhelye ellenben már 46 darabot szolgáltatott, ezek közt a 
legszebb csákányt és leghosszabb gyalut. 

Pozsony megye 6 lelhelye csak 13 darabot szolgáltatott. 
Győr és a vele határos megyékből összesen közel 700 darab kőtárgy került; ezekből 

a magy. nemzeti Muzeum bir tőlem összesen : 216 darabot 
18 7 2 óta ujból gyüjtöttfm : . . 3 91 „ 
a győri főgymnasium Muzeumában jelenleg van : 44 „ 
Kálóciy Lajos ur gyűjteményében pedig: 40 „ 

összesen 6 91 darab. 
A palaeolith tárgyak a jelzett vidéken ritkábbak, s csakis parányi ny i 1 vég e k és kés-
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P, e n g ,é ~ által ~ép,viselvék. I~y k?va ?yilvégek, melyeknek ábrái 1., 2., 3. és 4. sz. alatt 
lathatok, az elso harom a csecs e ny 1 határ F u d nevű pusztáján, az Argay család birto

kán találtatott Argay Dénes ur által, ki az encsei ut mellett 
létező terjedel:ne~ kőkor?zaki ~ i r mezőt folyton szorgal
matosan kutat~a, es mult ev?en is 30 darab kezdetleges mivü, 
de a m~llet~ ekes agyagedenynyel gazdagitotta a győri fő
gy~nasrnmi muzeumo~ j ~ 4-i~ számu Börcs venyigével 
be~ltetett hom?kdombJai·ol valo; egy ehez ~gészen hasonló 
5-ik darab pedig 1873-ban Koroncó homokos bábotai 

1. 
2
·. ,3· 4· dűlőjében találtatott; az 1., 2. és 4. számu általam a N. 

!Y.fuzeum, a., 3-ik .~~am~ a pesti egyetem birtokába jutott; az 5-fa t. i. koi"oncói példány 
Jel~nle~ ,saJat gy~Jtemenyem,ben van. Hogy ezen parányi nyilvégek csak apróbb madarak 
ny~laza~~ra has:naltatta~, talan mondanom sem kell; azonban hihető, hogy csakis a kovakő 
telJeS ~ian3'a m13:tt ~ly ,ntkák, e nypv~~e~i ~egyénl~ vidékei~, habár ezen kisded lövegek és 
has,onlolag a para~yi kespe1;1gek ke~~itesenel elhullo kovasz1lánkok nagyoLb mennyiségben 
talalta~n~k m~gye~k fo!yo-homokJaban, jelese.n a gy ír m ó t h i, koroncói, puszta
sz. -p a 11, s te t h 1 hatarokban, honnét marokszámra hozták azokat nekem a 1-oroncói 
iskolások, ottlétem éveiben. ~ 

„ , Kova-~éspen~ék,ábráit ~·· 6;, 7. és 8. sz. alatt láthatni; ezek ritkán épek, hanem 
tobbe kevesbe csonkak es csorbak, e~ valan:int ~ fentemlit~tt kovaszilánkok a fejér, sárga, 

ba~·na, ~ot a k ~. r n 1o1, vér p ir o ~ sziné~ek minden . árnyala
~a1ban eszlelhetok, talaltatnak setet barnak, majdnem feketék 
1s

1

; • so~helyt a földné~e azokat felszedi és tűzkő gyanánt hasz
nalJa is, a keskeny kespengéket pedig a törökvilágból maradt 
puska-kováknak tartja. Miháldy pléb. ur Sz. László vidékén a 
kova-szilánkokat szintén gyüjtette, s sikerült is neki azok kö-

s. . 
6
. 

7
. s. z~tt szá~t~lan, ,a koroncó-vidékiekhez hasonló ,s olyan nagyságu 

. . . , kespenget, es ket vagy három nyilvéget is találni; folytatja-e és 
mily sikerrel ez iranyban kutatása.it~ nem tudom. Koroncón azonfelül egy háromszegü fejér 
kovadarabot t~láltam, _me~ynek 

1

eg1-egy oldala 2.s ctmtr. hosszu, ezek közül egyik fűrész 
a 1a~u1 a g_ ki _van ~sip~ezve, es igy alkalmas puhább kő, vagy csontdarabkát szeldelni, és 
tetszes szermt idom1tam; jelenleg a N. Muzeumé. 

. ~ -~uh.~bb kőzetből készült, és többnyire finomul csiszolt kőeszközök már gyakralJ
bak v~dek?nko?; eze.knek legegyszerűbb neme az ék, melynek nagysága 3.a ctmtrtől 1 7 
ctmtng ~.altoz1k, az i?en ;iag~ példányok, valamint a parányiak ritkábbak; ~zélességük is 
2 ctmtrtol 9 ctmeteng valtozik; legközönségesebbek az 5-8 ctmtr naayságuak · leg"zo
kottabb alakjuk 9., 10. és 11. ábra alatt látható; ezen ékek majd nyél i~élkül ké~i-esz~röz 

9. 10. 11. 

avagy szerszámul használtattak, például az állatbőrök 
kikészitésére, agyagtárgyak idomítására, avagy éke
sitésére, majd meg nyélre illesztve, vagy fogantyuba 
foglalva védő vagy támadó fegyverül; a nyél végét 
t. i. behasitották, és az éket ebbe haránt belecsip
tetve, hárs vagy más madzaggal megerősítették, ugy 
hogy az ék függélyes éle és foka is avagy tompa vége 
hathatós fegyverül, csatabárd gyanánt, vadászaton 
pedig hajítás által a vad elejtésére, például mint most 
is a kanász balta, használtathatott; egy másik módja 
a nyélbe foglalásnak az volt: midőn t. i. az ék egy 
fa kampónak félig bevágott és leszelt végére illeszt-
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ve, haránt álló éllel megerősíttetett, s azután kapa vagy szalu gyanánt akár szerszámul, 
akár fegyverül is használtatott, 12-ben a megerösités ezen módozatát láthatni; ha ellenben . 
az ék foka felé csúcsos volt, könnyen agancs fogantyuba lehetett illeszteni, mint a 13-ik 
ábrában látjuk ezt, hol a 10-ik számu ék van 
szarvas agancs koronájába foglalva. Az ék éle 
többnyire egyenes, de nl:.ia hajlott, sőt mint épen 
a 10-ik ábrán, majdnem félkör alaku, máskor 
pedig rézsut áll, s ilyenkor annál alkalmasabb 
az metszésre, vágásra; az ék felső lapja többé 
kevesbé domboru, alsó lapja pedig mindenkor 
egyenes, és azért éle is többnyire alulról van kikö
szörülve. Az eféle ékek oly gyakoriak, hogy majd 
minden gyűjteményben az őskori kőeszközök fe
lerészben ezekből állanak; p. gyüjteményemben 
391 darab között 244 ék vagyon; aN.Muzeumban 
~ 16 darab között 103 az ék. Készültek pedig több- 13 12. . 
nyire különféle palanemekből, ritkábban kigyla, „ , . , „ •• , 

vagy más kemén) ebb kőzetből, a mely nagyobb görkovel reaU"anyzo~t u?-yes ut~sek ált~l 
naayjából kellőleg idomitva csiszolás és köszörülés által készült el vegkepen; maskor cs1-
i:,z~lás által az alaktalan palalap kellő vékonyságra apasztva, fen.t~mli~e~t :(? v ~fűrész ált~l 
oldalai valamint foka és éle is egyenesre szabatott; az ausztna1 czolopepitmenyekbPn nem 
egy il/en lapos kő találtatott, i;nelyen ~ kőfűr~sz ny~mai nlil~á~ látható~ _;ol~ak. _ . 

Ezen korszakban a kiválolag vadaszat- es halaszatbol elo nemzedeknek ~s~l-~al~ra 
okvetlenül szüksége volt; s habár a fatövéhez illesztett tűz által kidöntött törzs ,k1v~J~s~ra 
ismét a tűz volt legalkalmatosabb, mégis a tüz által szénné vált részekne.k ~lt~:~.htasa~·a 
vés ű nemű szerszám elmellőzhetlen volt; találunk is e korszak eszközei kozott eleg 
vésü alaku, az ékeknél keskenyebb, sokkal hosszabb, és aránylag felette ;ast~g, alu~. lapo_~, 
felülről félhengerded kőeszközöket, melyeknek éle félköralakulag, alulrol rezsu~-koszoru
lés által nyerve, a tűz által szénné vált fatörzs kivájására igen alkalmasa~, fo}eg ha . a 
gyűjteményemben létező példányok hosszuságával bírnak, a mely 20 ctmt~tol 3t> ctmtn~ 
terjed· az ilyen vésü két kézre fogva, a kőzet puhaságának dacára az ~mhtett csolnakk,e
szités ~űveletét igen könnyíti és gyorsítja. A 14. sz. a. ábrán látun~ ily ~ Y a 1 u t, tala,n 
inkább ürv és üt, mPly ha szélesebb és vékonyabb, de a mell~,tt eg.!.ik l~pJa domboru, es 
foka felé csak kevessé keskenyül : 1 a p o s vés ü ne k nevezheto. GyuJtemenyem
ben jelenleg 73 ily gyalu avagy vésü van, ezek között a leg~osszabb 35._s ct~tr 
azaz 13 hüvelyknél hosszabb szürkés palából készült, és Komarom megyei Sz o 1-
1 ős helységben találtatott. Nem sokkal kisebb az (t. i. 31 ctm~r hossz~), mel~et 
18 7 5. évi tavaszszal Győr megye Kapi helységében a temetovel h,ataros szan
tóföldön pongyola fanzár (ördögcérna) irtásakor lelt egy szolgalegeny, 6 darab 
il}ren vésüt talált ekkor, melyek hármasával egymásra, keresztezve voltak a h,o
mokos talajba lerakva; ezeknek kőzete zöldes pala, ~etetes pett~·el~kel,, a hat pel ~ 
dány ból azonban csak kettőt sikerült megkapnom; igen szep peldany az ~ne s e i 
is, mely ugyancsak 28 ctmtr hosszu, hanem csekélyebb s~élessé%e és vastagsá~a 
által arányosságban az igen széles szőllősit is felülmulJa. ~onyb.a~ eze~ott 
mintegy 1 O évvel a falu rétjén volt föld vételi gödörben, egyi.K ottam foldm1ves 
6 db kaszakő alaku (gyalu~) követ talált függélyesen körben ledugva, ezeket ba
rátjai és szomszédjai tőle, egyet kivéve, mind elhordták; de ez e?yet sem tu~ta 
előadni. Rédén Veszprém megyében szintén évek előtt egy. fel karnagys~gu 14. 

kővésüt (gyalut~) találtak, de azt legott darabokra zuzta a paJkos szolgalegeny. 
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" De nen;csak f eg1verül és szerszámul, hanem ékszerül is használtatott e korszakban 
· ~t ko; a 15. szamu abraban legalább első tekintetre nyakék re ismerünk, mely zsinóron 

fi . . 

nyakba vetve, amulet gyanánt szolgált, és a téthi határban ta
láltatott; hasonló célra szolgálhatott egy 65 millimeter hosszu 
é~ 12 millim. vastag fekete palahengerke, melynek vékonyabb 
vege k~resztül Yolt, furva, és Gic:- n találtatott; valamint alig 
v~lt„ma~. r,endeltetese e?'Y harmadik darabnak, mely ugyan öre
gebol .ko-ekhez hasonlo, de sem tökéletes éle, sem vastagabb 

15
. ~ok~ mi:;cs, hanem épen ennek széle felé át vagyon furva, mi-

. . , ert is ko-amuletnek tartom; hossza 3 7, alsó szélessége 2 3, felső 
1,4 milhmeter, vastag~ag 5 mm. készült fekete pettyes szürke kőből, és Á s v á 11 y 0 n ta
laltatott. 

„ A kő,-ékne~~ ~alán s~ükség e ,etén még a kőgyalunak is hosszabb fanyélre, vagy 
g~:·~e ,kamponak rov1~~bb, vegére valo illeszté?e, és szij~al, avagy hárs-háncs csal való meg
erositese~. ho,gy az~, cs~ kan.! vagy k a 1 apacs gyanant használni lehessen, mindig igen 
sok .veszods.eggel Jart, es a konek lemaradása, eltévedése ellen kellő biztosságot méa sem 
nyuJtot~; h1,sz a ~ötelék nér?-i. ~e?tá9ul~sánál a kő használat közben könnyen elvész~ biz
to~abb es ?els~.erubb i:iegeros1tes1 rnodrol kellett tehát gondoskodni, és ez legott megvolt, 
m1~elyt s1kerult az _eket vagy kalapácsnak szánt követ keresztülfurni, és igy alkalmas 
~yelly,ukra szert, t~nm: meg~eh~t, hogy a megerősítésre szánt köt elé}( keresztülfüzésére az 
~~be furt ,lyuk t~g:ttatott ~1 ?t,obb, a ~iy~l befogadására alkalmas köpüvé. Bármint jöttek 
,e~yeu_ rea a, n~ellyuk készitesenek ~odjara, elég ahhoz, hogy feles számmal találni e kor
b~l szarmazo, es furt nyéllyukkal ellatott csákányt, kalapácsot, szekercét bal- · 
t ~ t~. stb. a 16„ 17 ~ és ~ 8. á~ra ily kjgylakőből készült csákányokat mutat. Az ilyféle esz
kozo~ _rom~a~~~.va~yai pedig, me~yek használat közben épen a nyéllyuk irányában törtek 
kette, 1gems kozonsegesek; l. 19. abrát. Gyüjteményemben például j elenleg is 24 ép, és 30 

darab kettétörött csákány és 
balta létezik ; szintén első gyüj
teményemmel 6 ép, és 23 tö
redék csákány jutott aN. Mu
zeumba; Kálóczy Lajos ur 6 
egész és 7 töredék; a főgymna
siumi muzeum Győrött pedig 5 
egész és töredék csákányt bir 
felmutatni. 

Sokan azt vélik, hogy fém
furó nélkül ezen csákányok nem 
készülhettek, és véleményük 
igazolására a nürnbergi ger-

16. 
18 

mán Muzeumban létező köcsá-
, 

1 
, , , , 1~· , , · 

19
· kányra utalnak, melynek csak 

f~leben rnsz, ny~lmelyedeseben meg lát~ato a beletörött fémfuró vége; azonban én min
diS azon vele~enyben voltam, hogy bar igen hosszadalmas és fárasztó eljárás mellett 
~ka1: kovapenge,vel, akár nag~obb jeg~ccel, sőt talán kovaporond, vagy zsurla (Schmirgel) 
~s v~z a:kal~aza~a m~llett meg fa~uroval ~s lehet a csákány-anyagul használt lágyabb pala 
es ~1gylcL k?v:kbe ~yellyuk,at f~_i·m; ,ugyams nemcsak külföldön, hanem nálunk is gyakran 
tal~lnak c,sakany- es kalapacs-toredekeket, melyeket még az őskorban másod izben furt 
nye~lyuk ,altal k~szti ltek ismét használható állapotba helyezni, de végkép el nem készülvén, 
bepillantast nyuJtanak azok a furás procedurájába. Saját gyűjteményemben jelenleg 1s 
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több ily furási kísérlet létezik, a 20-ik szárnu Hedervárról, a 21-ik sz. Gyö
möréről, a 22-ik számu Vaszarról, a 23-ik számu Kajárról való; 24-ik sz. 
alatt pedig azon mecséri példányt látjuk, mely gyüjteményemböl került a N. 
Muzeumba. 

Ezeken kívül Vas z arr ó 1 
egy második , és B a r b a c s r ó 1 
ismét egy példányt kaptam ; a 
gymnasiumi tárlat Ki s baráti
b ó 1, Kálóczy L. ur pedig S ö
v én y ház ár ó 1 tud egyet felmu
tatni. Mindannyi példányon a be 
nem végzett lyuk gyürü-alaku, 
közepett kimagasló csappal, tehát 
kétséget sem szenved, hogy furója 
nem volt tömör, sem csavar
a 1 aku, hanem e s öv e s, ugyne
vezett ü r-fu ró (Hohlbohrer); ez 
e=ietben tehát - feltéve a fából 
készült furó lehetőségét - facső, 
például bodza vessző, volt furó gya
nánt alkalmazva. Eddig azonban 
számos furási kísérletek birtoká
ban, az alkalmazva volt furó 
nyomára épen nem akadhattunk; 

22. 

20. 

21. 

szerencsésebbek voltak buvártársaink a szomszédos A ustriában, hol gróf ·w u r m b r a n d 
G. a w e y ere g g i c ö 1 ö p - te 1 e p iszapjában kőkori leletek, nevezetesen furási kísérle
tek közelében nem egy elhasznált ilyféle ürfuróra akadt. Maga a nemes gróf ezen cölöp
telepről értekezvén, a furásra vonatkozó kutatásának eredményét lényegében igy adja elő.*) 

*) Der antbropologischen Section der in Graz tagenden etc. Festgruss, dargebracht von der anthropologischen 

Gesellschaft ín Wien. 1875. 7. és következő lapjain. 
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Már azelőtt figyelmet gerjesztettek bennem az. emlitett cölöp-telepen talált agancs
végek, meJyek gyürüalakulag körül vannak barázdolva, és a mely barázdákban fel alá járó 
hur vagy zsineg nyomai látszanak, minthogy nemcsak simára vannak csiszolva, hanPm 
egyikén:másikán még a hely is észlelhető, a hol a körültekert zsinór egymást keresztezve 

23. a) 

23. b) 

0 1 21' 
~~-„::-_ _ , 

23. e) 24. a) 24. b) 

érintette ; azonnal a kőesz
közök furására gondoltam, 
és azt tartottam, hogy a fu
rás műveleténél ezen a
gancsvégek korong gyanánt 
használtattak; mo t már 
hosszas vizsgálat és hason
litgatás utján ugy vélem, a 
dolog nyitjára jöttem, s ki
elégitőleg birom megma
gyarázni a furás körül kö
vetett eljárás lefolyását. 

Mint másutt emlitém, 
ismételve leltem hosszabb 
agancságakat, melyeknek 
vastagabb vége keresztül 
vala furva; két ily agancs
ágat vékonyabb végével egy 
kisebb faducba, mintegy 
talpba függélyesen beleszo
ritottam, és a fennálló a
gancsoszlopok felső lyukain 
egy harmadik agancs-ágat 
dugtam keresztül, ugy 
hogy a három agancsdarab 
az emlitett faducon álló a
kasztófához · hasonlitott; a 
felső agancsrudat középtá
jon szinte keresztülfurtam, 

és ezen lyukon egy megfelelő vastag::;águ pálcát dugtam keresztül, a mely a faducra 
avagy talpra függélyesen ereszkedett, 1110.:;t ezen .Pálca behasított alsó végébe egy körülba
rázdolt agancsvéget csíptettem, és azt kötő segitségével jól megerősítettem; .ezután egy 
ívre feszitett zsineget az agancsvég barázdájába csaptatva, rajta egyszer körültekertem, 
mire azután az agancsvég s vele a pálca is az ív fel- és alávonása közben maga körül fo
rogni, peregni kezdett; végül éles kovaszilánkkal az agancsvég porhanyó bélszövegét meg
furván, a csöves agancsvég alá kigyla-követ tettem, s rajta, kovaporond és viz alkalmazása . 
mellett az ív fel: és levonásával a furást fényes eredménynyeI foganatba is vettem. Miután 
a vezérpálca szilárd állásánál fogva a furó agancsvég helyéből ki nem mozdulhatott, a meg-. 
kezdett gyürüded lyuk oly szabályos és oly függélyes lett, minőnek azt a régi furáskisérle
teken látjuk, a lyuk falazata sima, csiszolt lőn, mint a régi csákányoké; a középső csap 
tölcséralakulag a furó porhanyó belébe furódott, és 12-16 millimeternyi magasságig 
megmaradt, és miután az agancsvég külszine csontkeménységü, a lyuk fenekén is határo
zott éles barázda-gyürüt eredményezett. Az agancsvég ott, a hol a zsinór van körüle csap
tatva, idővel igen elvásik, azért az ily furón időnkint más és uj barázdát kell metszeni, 
mely ha a lyuk már igen mély, és a furó esetleg abban megszorul, az is megesik, hogy ily 
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barázda táján a furó el is törik; ily törött agancsdarabokat ugyanazon telepen talált furásí 
kísérletek gyűrű mélyedésébe bocsájtottam, s azt tapasztaltam, hogy tökéletesen beleille
nek; semmi kétség tehát többé, hogy az annyiszor emlitett agancsvégek csákánykészités
n_él furó ·gyanánt szolgáltak, s valószinü, hogy legalább ezen telepen, furásra kizárólag csak 
a szarvasagancsok végei használtattak. Az ív alkalmazása ezen furási módszernél épen nem 
jogosulatlan, ismeretes volt az az ősnépeknél; hisz vadászatnál nyilazásra általános hasz
nálatban volt, és a legvadabb népeknél mainap is kelendőségnek örvend; de az általam 
szerkesztett furó-állvány sem pusztán eszményi - hisz igen hasonló ez a szövőszék állvá
nyához - a mely pedig bizonyosan ismeretes volt őskori eldödeinlrnél, mint a kiknek cö
löp-telepein bármily durva szövet-kelmék tagadhatlan nyomaira akadtunk. 

Ime a nemes gróf értekezésének lényege; adjuk nagyobb világosság kedvéért az 
általa szerkesztett, s mint emlitém, sikerrel használt furó-gépezetének ábráját 25. sz. alatt. 

Az ábra magyarázatja: 
a) agancsállvány, b) vezér
pálca, e) agancsvégböl ké
szült csöves, vagy ürfuró; 
alatta a keresztülfurandó kő
balta, mely a fatalpból kiálló 
három csap által van szilárd, 
ingatlan helyzetbe hozva; 
végül az ív avagy vonó, 
melynek h u r j a c)-nél van a 
furóra csaptatva, hogy elő
és hátravonás által a furát 
és vezérpálcát is pergö moz
gásba hozza. 

E szerint tehát meg 
volna fejtve a talány: mint 
furhatták meg az őskoriak 
fémfuró nélkül is a kő-esz
közöket. De ezen furó kész
letnek más hasznát is vették 
a régiek; mert azt alig lénye
ges változtatás mellett esz 25. 

terga gyanánt is használhatták, a mint azt főleg a bronz-korszakban fémtárgyak eszter
gályozására bizonyosan használták is. 

De té1jünk vissza az általam rajzban bemutatott furási kisérletekhez. Először is 
csudálatos az, hogy népünk valami titkos ösztönnél fogva ezen daraboknak r i t k a v o 1 tát 
bensőleg sejti, s a hánynál csak van, az ilyen darabot egyebeknél többre becsüli, tőle nehe
zebben válik meg; másodszor az, hogy tudtommal mindannyiszor csak töredékdarabokon 
észlelhetjük a be nem fejezett furás müveletét; a n. muzeumban van ugyan egy nagyobb 
köcsákány, mely már teljesen alakítva s csiszolva is van, de a furás rajta még meg sincs 
kezdve; a gyűjteményemben létező gyömörei példány igaz, hogy egész ép darab, de ez nem 
csákány. hanem ék avagy vésü, és a furás rajta is oly fonákul, talán inkább csak játékból, 
vagy helyesebben kisérletül ejtetett meg, hogy azt a lyuk szélén maradt igen is gyenge fa
lazat miatt csakugyan abba kellett hagyni. Igen tanulságos a kajári megfurt gyalu, 23. ábra, 
ezen a furó a gyürüded lyuktól jobbra szintén működni kezdett, mint ezt az ábrán is a fél
hold alaku világosabb részletnél láthatni, vagy a furó elsiklott, vagy bármi más okból a 
furás inkább a gyalu bal vége felé vétetett foganatba; 23. b) ábra ugyanazon gyalunak hosz-

33 
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z,el;é~yét a l~ukból ki_álló csappal, a 2~. e) ped~ an~ak háránt szelvényét, s pedig törött 
vegenel mutatJa, e szermt ezen gyalu mar az elso furaskor törött· el, melynél a furó nem a 
lapos oldalán, mint a második kisérletnél, hanem félhengerded felső részén lett reáillesztve; 
valamint az is világos, hogy e kö először vékonyabb furóval átoski, azután pedig vastagab
bal _lett megfurva, mely csak félig hatván a kö tömegébe, azt el is repesztette. A 20-ik 
számu hedervári csákánytöredék rajza annyiban hibás, miután rajta a kezdett ayürű
mélyedés 8-10 millimeternyi mélységűnek látszik, holott ezen köbe a furó alig 

0
hatolt 

be 2 milhmeternyire, és azért a furó nyoma inkább csak gyengén jelezve van. A 22-ik szá
mu vaszari csákánytöredéken az uj nyéllyuk tölcséralaku, 28 millim. mély, felszinén 26 
millim., fenekén elienben alig 10 mmim. átmérővel, és ott egy kisded, alig 3 millim. vastag, 
s ugyanoly magas csapocska látszik; habár tehát furója kétségkívül conicus, kúpalaku 
volt, vége mégsem volt tökéletesen hegyes, hanem kis mélyedéssel birt, hogy a köbe annál 
nagyobb hatálylyal belefuródjék. Egy másik ·etétszinü vaszari serpentin e ákánytöredék 
lapján a törött nyéllyuk közelében két kisebb, alig 3 millim. mély, és uayanoly bö tömör-
furóval kezdett mélyedés látható. 

0 

· M~ végül a 24. számu mecséri kisérlet-példányt illeti, ennek a mig első földmives 
gazdájának birtokában volt, igen-igen nagy varázsló gyógyerőt tulajdonitott a vidék föld
népe, épen csecsbimbó alaku csapja miatt, álhtván, hogy különös erővel bir a szoptatós 
nők beteg mellének gyógyitására; különben ennek vajmi eltérő és különös az alakja, mert 
a midőn minden eddig látott kőbalta avagy csákány, kevésbé többé mindig fej sze, vagy ék
alaku, s a nyéllyuk felső-alsó végén él egyiránt egyenes lappal bir, a bemutatott mecséri 
csákány vastag félhengerhez hasonlít, s nem annyira csákán,y, hanem tonka végéről itélve 
kalapács akart lenni; avagy talán c ak Mecsér vidékének kedvelt csákány alakja ~ Csak a 
mult ő~zszel kaptam a Mecsérrel szomszédos Magyar-Kimléről két darab, a 
mecsénhez töké 1 e te s e n ha s o n 1 ó, de durvább kőzetből készült csákánytöredéket. 

Mi most már az ép csákányokat illeti, ezek alak, nagyság, kőzet, sőt munkaszépség és 
csiszolásra nézvést igen különböznek; készültek durvább grauvackéból, próbakőből, palából, 
és~ kigyla minden szinü n emeiböl; alakjuktöbbé kevesbé ék vagy fejszéhez hasonló; a 
nyellyuk nem a csákány k özepén, hanem jobban tompa vége, vagyis foka felé létezik, igen 
r~tk~ esetb~n foglalja el a csákány hosszának közepét, és akkor bányász-csákányhoz basou
ht, ilyent latunk a 17-ik sz. alatt; a csákány éle többnyire függélyes, néha háránt áll, és 
akkor a nyélbe illesztett szerszám kapaalaku. A gondosan csiszolt és simitott balták és 
csákányok felülete, ebbe karcolt bar á z dá, k és von a 1 ok által felette ritkán van diszít
ve, a mily számos példányt eddig birtam és láttam, csak két ily módon diszített darabra 
akadtam; egy csákánytöredéket kaptam mult őszszel N yulról, ennek két oldala (de nem 
felső s ab:ó lapj a) 10-12 elég mély egyenkörű csíkokkal van barázdolva, és ezen barázdák 
a csákánynak fokán, azaz kalapácsszerü tonka végén is keresztülvonulnak. A másikat a 
b.rassói evang. gymnasium tárlatában láttam, Kőhalom (Reps) vidékéről való ez, és 1 O cen
timete~· hosszu kalapács, a lyuk hossztengelyének közepén levén, ezen nyéllyukat mindkét 
oldalrol a lyuk hosszirányában két-két kettős, tehát összesen négy dupla egyenközü baráz
da szegélyzi, mintegy a lyuk irányát, és bőségét jelezve. Meg kell még említenem a csakis 

26. 

ide sorozható buzogányfejeket, a melyek átfurt ökölnyi kő-golyók, és 
nyélre erősítve hatalmas támadó fegyverül" szolgálnak; ilyent látunk a 
26-ik sz. a. Jelen példány ugyan durvább mészkőből készült, s mészké
reggel van bevonva, tehát . hihetőleg háló-sulyul használtatott, Kv
roncó bábotai dülőjéből való; egy másik most is birtokomban levő el
lenben próbaköből készült, finomul csiszolt, Kisigmándról való, és bi
zonyosan buzogányfejül volt valaha alkalmazva; a gymnasiumi Muzeum 
szép setétzöld kigylából készül t ily buzogányfej birtokában van. Meg 

' 

i 
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kell emlitenem azon óriási bazalt csákányt, mely most a n. Muzeumban saját nevemről 
cimzett szekrényben látliató, s 1867. évi márciusban Sopron megyei Bodonhelyt jutott bir
tokomba; 12 1/ 2", tehát 32.5 ctméter hosszu, s 51/2 bécsi fontnyi sulylyal bir, nell'l. fegy
verül, hanem fatörzsek hasítására ék gyanánt használtathatott, ez képzi a kőcsákányok 
tudtommal netovábbját; egy másik most is birtokomban levő, 19 1/2 ctmeternyi hosszu, 
fokán majdnem 10 ctm. szélességgel bir, grauvacké-ból durván van csak kinagyolva, egyik 
lapja és foka mészkérgülettel bevonva, tehát kétség kivül eredeti ős darab, a nyéllyuk 3 
ctm. bőséggel; - szintén csak fahasitásra alkalmas, 2% bécsi fontot nyom, de sokkal 
nagyobb lehetett, oldallapján és fokán nagyobb lehasadt rétegek nyomai látszanak, Vesz
prém megyei Réd érő l való. Legkisebb csákányom 6 ctrn. hosszn, Kis b a r át i ró 1 való ; 
és a n. Muzeumban van. 

A miket a furási kisérletekről szólva felhoztam, bizonyítják: hogy habár a kőzet, 
melyből a szóban levő fegyverek és szerszámok készültek, importált anyag, szakértők álli
tása szerint messzeföldről Egyptomból való, s csere utján került az őslakók: kezeibe; mégis 
jobbadán itt készültek, legalább a használatban elnyűtt példányok töredékeiből; mert 
akadni félig kész ékekre, Tén y ö r ö 1 származik a n. Muzeumban létező azon kisebb pala 
ék, melynek foka nyereg-alakulag ki van völgyelve, és e völgyelés nem egyéb, mint a volt 
csákánynak, melynek töredékéből ezen ék készült, nyéllyuk völgyelete; Koroncón egy 
kockaalaku próbakövet találtak, mely nem egyéb, mint egy elhasadt csákány fokának 
rommaradványa, a melynek törés-lapját még az őskorban gondos csiszolás által simára 
köszörülték. Végül Kisbarátiról egy kisebb háromszögü próbakő basábocskát kaptam, mely 
egy eltörött csákánynak utóbb a törés lapján is kicsiszolt éle. Az igen parányi ékek és 
gyaluk, (1. 27. 28. és 29. ábra,) köszörülés, élesítés által elvásott példányokból váltak, s alig 
lehet képzelni, hogy ezen kisded, sok esetben alig 1 ctmeter hosszu 
eszközök mire használtathattak. 

A kőeszközök imént emlitett élesítésére köszörűkövek voltak 
szükségesek, ezek többnyire érdes homokkőből készültek, többnyire 
négyoldalu hasábok voltak, használat által kivölgyelve, Koroncó, 
Ki sár pá s és a F u di pu s zta a csécsényi határban ezeknek eddig 
constatalt lelhelyei. F u dot emlitve, be kell végül mutatnom azon igen 
érdekes parányi edénykéket, melyek az otti homokos és kétség kívül 
palaeoJjth sirföldön más hasonló mivü, de nagyobb edényekbe rejtve, 
s ezekkel együtt szint oly kezdetleges mívü hamuvedrekben 
találtatnak; a k ez det 1 ege s s ég kifejezése nem az alakra, 
hanem az anyagra és a tökéletlen égetésre., talán csak tüz kö
zelében s z ár i t ás r a vonatkozik, mert a tisztitatl an agyag, a 
melyből korong vagy hasonló segédeszköz nélkül puszta kézzel 
idornittattak, nemhogy a kemence hevét, de csak nagyobb tü
zet sem bírt volna meg. Az itt talált nagyobb fél - sőt egész 
- akónyi ürrel bíró vedrek durvák, vastag fallal fenékkel 
birnak, füllel ritkán vannak, kivált a nagyobbak ellátva, fekete 
szinüek, sokszor pedig halvány sárgák, mert tűzben nem is vol
tak; a kissebbek pedig, minők 30. 31. 32. 33, ábrák - ezek ki
váló csinnal és gonddal készültek, egyenközü vonalok, pontok, 
központos körök, sőt szakadozott vonalkák (t.remolo) által van
nak ékesitve, ezen diszitvények néha föszanyaggal (gyps) be
töltve, olykor pedig a tűz közelében kiszáritott edényke külseje 
~an agyar vagy más csonttal megsimitva mintegy kicsiszolva. 
Erdekes a 30. sz. félrehajtott csücskében végződő csuporka, 

%. 

27 

30. 

28. 29. 

33* 



- 260 -

mely csak zsiueg~n függ~e, talán nyakb~ akasztv~ lehetett használatban, alkalmasint illat
sz,er~. vagy kenocs-tartoul; a 33. ~zamu durvabb mívü, s igen törékeny gyurmából 
keszult, felette vastag falzattal - mmd a négy pedig természetben i/a részszel is kisebb a 

rajznál. A 30. számuból eddig hármat' leltek 
egyik a n. Muzeumban, a másik törött csücskével 
a gymnásiumi Muzeumban, a harmadik pedig saját 

31. 

31. 

33. 

birtokomban. 
Számot kell még adnom, mi okon neveztem 

a födi sirtelepet palaolith - korunak ~ Bronz vagy 
egyéb fémre eddig csak elvétve akadtak a leg
gondosabb kutatás dacára, nehány jelentéktelen 
bronc-gyűrücske, egy két fibula és pitykealaku 
gomb, végül egy bronc-tű, melynek fokába álli
tólag két gyűrű volt belefűzve - ime minden! 
mi. ujabb korra utalna, - tavaly augusztusban ta
lálta Argay Dénes úr jelenlétemben az első neolith 
~ket, sem azelőtt, sem azóta! de igen, itt a legelső 
es legs~ebb három palaolith kova nyilvéget, me
lyet mar feljebb 1. 2. 3. sz. alatt szemléltünk· 
igaz ezek is csak szórványosan, nem hamvved~ 
rekbe letéve találtattak, de ezt igy hozza magá
val ezen nyilak természete; a mire állitásomat 
~pitem: az a durva agyagművezet, az edények 
egetlen vagy gyenge nyilt tűzben történt inkább 
kiszáritása, mint égetése, végül a hamvvedrekben 
az emlitett kisebb, sőt parányi csuporkákat kivé
ve! minden kegyeleti mellékletnek teljes hiánya; 
mmthogS: pedig ezen sirteleptől alig 500 ölnyire, 
a hol t. i. most az Argay-féle pusztán lakház áll, 
18~0. ,körül alapásá_s alkalmával kétségtelen ró
mai . t~rgyakra akadtak, az említett bonctárgya
kat 1s mkább ezektől származtatnám, mint a gaz
dag vedertelepben magáról emléket hagyott ős
kori lakosoktól. 

Agancs- vagy csontfélékből igen kevés ke
r~t . e megye területén gyűjtők kezébe, Koron
e o n egy darab szarvasagancs a faragás némi 
csekély jeleivel, egy másik hasonló Szemerén, hol 
azonban egy nagyobb szarvasagancsból készült, és 
pecsétnyomóhoz hasonló gyűrű is találtatott a mely 
a Viczay-féle gyűjteménybe került Hedervá~ra, leO'
végül pedig egy agancseszköz sz. Willibald domb
járól a győri Muzeumban. 
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XXIII. 

Háromszék gazdasági "Viszonyai. 
SZÉKELY GERGELY-tő}. 

A tisztelt szakosztály nagybecsű felhivását, miszerint Háromszék gazdászati viszo 
nyait ismertessem, tisztelettel üdvözölve, annyival őszintébb készséggel kivánnék annak 
megfelelni, mert alkotmányos önkormányzatunk ujabb korszakának egy évtizedet megköze
litő folyama alatt hazánk összhangzatos érdekei ápolásábun igen csekély, sőt több irányban 
téves eredményeket kell tapasztalnunk; a minek egyik lényeges okát abban kereshetjük, 
1hogy több százados viszontagságok után korlátolt sajtó- és közlekedési nehézségek mellett 
hazánk viszonyai tanulmányozására még segédeszközöket sem nyerhetve, anyagi és szellemi 
tespedésbe sodort államtestünk szervrészeinek gyakorlati ismerete nélkül kelle nemzetünk
nek, a regeneratio terhes munkájában tapogatódzni. És e nehéz helyzet enyhitésére, minden 
hivatottnak tehetsége szerinti közremunkálását elutasithatlan kötelességnek tekintem; mi
hez képest: 

A magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésének üdvös hatását fokozot
tan emelkedni látva az által, hogy szakosztályai utján, a meglátogatott honrészek kebli 
vi zonyainak alapos vizsgálása és észleleteinek terjesztése tekintetében is tágasb tért foglal 
el, minthogy szakosztályunk tagjai közt e vidék, sőt Erdély szülöttj e csak egymagam 
vagyok: szerénytelenség vádjának kockáztatása nélkül szükségszerűen hivatásomnak kell 
tekintenem Háromszék kiválóan érdekes, sőt - provincialis elfogultság nélkül - tanulsá
goanak jellegezhető gazdászata érdekében vizsgálódásukat szerény erőmhez képest szolgá
latommal támogatni. 

A gazdászati viszonyok, - földrajzi, vegytani és légmérséki befolyás alatt, - a társa
dalmak történelmi köz- és magánjogi, népességi, közmivelődési, ipar- és kereskedelmi s 
több fontos tényezŐivel oly szoros kölcsönhatást gyakorolnak, hogy azoknak számitásba
vétele nélkül, csak egyes család gazdászati viszonyairól is alapos ismereteket nem szere_z
hetünk indokolt véleményt nem nyilváníthatunk. De azon kedvező helyzetemnél fogva is. 
miszeri~t tisztelt tagtársaim sorá~an egyenként oly érdemes honfitársamat tisztelhetem, 
kik hontörténelmi, politikai és t.ermészettani alapos ismereteik, és az ujabb korban szorga
lommal gyűjtött, s közhasználatra bocsátott hivatalos statistikai adatok alapjá~ e fontos ténye
zők körül elméletileg megszerezhető ismeretekben bővelkednek, szükségfelettmek tartanám~ 
mindazon tényezők terjedelmes fejtegetésével figyelmöket fáras~tani, s je!en fela~ato~hoz k~
pest elegendőnek vélem, némely kiválóbb hatásu jogtörténelmI emlékemkre VISszap1llantas 
mellett, sajátságos körülményeinket, a mint gyakorlatilag ismerhetők, feltüntetni; s mert a je
lennek haladó, pangó vagy csökkenő állását csak a multtal hasonlitva mérlegelhetjük, gazdá
szati viszonyainkat elébb a korszakot alkotó 1848 előtti, azután jelenlegi állásában ismertetni; 

Méltóztatnak tudni hazánk jogtörténelméből, hogy a magyar nemesekkel hasonlo 
kiváltságu, egyenjogu szabad nemes volt a honfoglalás óta a székely nemzet mindei: 
törvényes sarjadéka és a primor primipilus és pixidarius osztályozás, cs~k - vag;vom 
állásukhoz képest - honvédelmi kötelezettségekre vonatkozott, a mennyiben a prunor 
bandériummal, a primipilus felszerelt lóval, a pixidarius gyalog voltak kötelezve saját költ-
ségükön katonásko?ni. . , , . , , , . , , . , . 

Ezen honvedelm1 kötelezettseg hazank keleti határszelen k1valo íontossagunak 
ismertetve, törvényhozásunk éber figyelme tárgyát képezé, ős időktől fogva koronként meg
ujitott intézkedésekkel nemcsak azon kötelesség pontos és hű teljesítését szigoruan köve-
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telni, de terhes feladatunkhoz képest, a honfi buzgalmat egyéni s nemzeti jogélvezetek 
tágas köre, és a kellő képességet anyagi jóllétünk fentartása utján biztositni. 

Igy keletkeztek törvényeink, melyek a fejedelmi örökösödés s adományozási jognak 
székely birtokra kiterjeszthetése ellen biztositottak. 1) A kihalt családok, vagy itéletesen 
életvesztett bűnösek javaiban közelebbi vérrokonok nem létében örökösekül a szomszédo
kat, mint az ős székely törzsből per tribus et generationes leszármazás szerint feltételezhető 
rokonokat jelölve ki. 2

) 

Igy nemzeti fejedelmeink, "hogy az ország szolgálatjára való, hadakozó népnek 
kevesbedését megakadályozzák, közikbe menvén, az egész székelységnek állapotát szorgal
masan perlui!trálták s consignálták", szigoru szabályokkal őrködve a felett, hogy a gyen
gébbek is birtokukat el ne adhassák, jobbágyságra ne juthassanak. 3

) 

Igy az is, hogy a székely örökség felett 3 magyar vft értékű perek fejedelemig 
felebbezhetők, mire a magyar nemesi birtokokban 3000 arany érték kívántatott. 

Igy az önkorniányzati jognak tísztjeik és biráik szabad választásán kívül, az orszá
gos törvényektől eltérő magánjogi és bűnügyi intézkedésekre való kiterjesztése, s ebből 
folyólag a székely fiu-leányok örökösödése a donatiós praefectáktól eltérőleg stb. 4

) 

Ily alapokon századok hosszu során, csak beházasodás utján vegyült székely fajunk 
nemzeti intézményei már azon korban, midőn más népeknél a feudalismus uralgott, sza
badság, egyenlőség, testvériség jellegét tüntetik fel. 

Ily intézmények fejleszték a nemzet sajátságait, értelmi s erkölcsi tulajdonságait, 
ébreszték s edzették hagyományos honszeretetét, az ősi jogokhoz, szokásokhoz és anyai 
nyelvéhez való kegyeletes ragaszkodását, s tették oly becsessé ősi birtokát, hogy azt, mint 
legbiztosabb családi kincstárát, ernyedetlen munkássággal mivelni, javitni szintoly büszke
ségét képezé, mint honvédelmi babérai. Ezek fejleszték a testvériség oly magas fokát, hogy 
a nemzet testtagjait sujtó minden sérelmekért közös fájdalmat érzett a nemzetcsalád, s 
utófájdalmában is még mindig szomoru, gyászemlékü a SICVLICIDIVM, mely a székely
ség jelentékeny részét törvény-ellenes határőri katonaságra kényszerité. 

Természettani viszonyainkat illetőleg, azon kedvező jelenség alapján, miszerint oly 
általános terméketlenségektől, minők jelen században is más vidékeket aszály, dér vagy 
tulságos esőzések miatt több ízben inséggel sujtottak, - Háromszék mind ez ideig kímélve 
volt - gyakorlatilag következtethetjük, hogy szerencsés földvegyülettel, elegendő csapa
dékkal és gabona-termelésre kedvező légmérsékkel áldva van e vidék. 

Statistikai szempontból megemlitendőnek tartom, hogy kalászos növényeink ter
mését jól mivelt földben kedvezőtlenebb időjárás mellett is 3, - legjobb, ritkán előfordult 
- esetben 10, leggyakoribb tapasztalás szerint 5- 6 szemre számíthatjuk. 

Ugy azt is, hogy a hivatalos statistikai közleményekben kimutatott 577 634 hold 
termő földterületből az erdők és legelők munkás kéz ápolásában még eddig nem i'.észesülve 
~árom~zék mh;'e~és ~latti földterülete tényleg nem több, mint 192,425 hold, mely 110,055 
lelekszamhoz aranyitva, egy lakosra 1 hold 1250 D öl termő földmivelés esik; és ezen 
f~ldterületet - csaknem - egyenlő távolságban lévő 4 város és 95 falura számitva, egy 
községre 1933 h. 1120 D öl terület rnivelése jut, míg hasonló számítás szerint Békés és 
C~on?rácl megyékben, az eg~eseket ,illető a~ányban alig pár száz D öl a különbség; de a 
kozsegekre vonatkozolag, es1k Békesben mmden egyes községre 17,820 h. 640 Döl, Cson-

• 
1
) yerböczi hármaskönyv 3. rész, 4 cim, 3. §. Approbata Constitutio 3. r., 76. cim 20. cikk és 155.5-iki székely 

Consbtutio 30. pont. . ' 
2) Approbata Const. 3. r., 76. cim, 12. cikk. 
3

) Verbőczi Hármaskönyv 3. r., 4. e., 6. §. és székelyek Constitutioja 55. pont. 
4

) Székelyek Constitutioja 21-23. pont. 

1 
f.. 

1 
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grádban 25,390;320', m~ly .~ülön?ség ~ szállítási költségek és idökimélés szempontjából 
részünkre jelentekeny elonyul tekmthetö. 

Szintén megemlitendönek vélem azt is, hogy a háromszéki földmivelésnél használt 
cselédek és napszámosak a gazda által élel~eztetnek, .~i so1~ gondot és alka~matlan~~got 
okoz ugyan, de a munka-beosztási rend e; a;on elony nnatt, hogy a_zok elelmezes~vel 
nejeik nem lévén elfoglalva, maguk i..,; ~apsz~mert, dolgozh.~tna~:, fentart.i~k ~zen, sz~kas~, 
s ehhez képest csekélyebb is a rnunkaber, mmt masutt, s JOl taplalt munkasamktol tobb es 

jobb munkát is várhatunk. 
Ezeknek előrehocsátását feladatomhoz tartozónak vélve, áttérek gazdászati viszo-

nyaink vázolására az 1848 előtti korszakban. , . , , , . „ „ 
A székely birtokok eredeti elfoglalásuk óta osztalyok ~tJan elaproso~va, re? idokt?1 

fogva nagy számban láthatni határainkon szalagalaku, nehany D ol terJedelmu term~
földeket annyira, hogy 1848-ban Háromszéken mi vel~s alatti föld~kb~n 200 „ holdn~l 
nagyobb terj edelmű birtok kevés v?lt, ~ az is ~ok parcellakban. A~ erdok es ~ege~~k ~e~e~ 
kivétellel osztatlanok; a keleti hatarszelen terJedelmes hav~sok, reszben, m~gan„bi:t?.ko~ök 
tulajdonát képező~, olcsó haszonbérért juhlegelőnek has~.na~tatta~. ~ataramk os 1dok. ota 
hármas ugarrendszerhez voltak beosztva, s ,termeltek az ?szi~en buzat s i:ozs ~~· tavasz~ban 
árpát s zabot nagyobb, kukoricát, burgonyat, kölest, hancskat, kende;t es huve~yes 'ete
ményeket ki sebb méi'vben. Kertj einket konyha-s~ükséglet~k~·e s ~oha~y-term~les;e ha~z: 
nálva, gyümölc csak az erdőszéli falvakban volt Jövedelmi ag s altalanosan mkabb hazi 

szükségletre csernegéül számittatott. , , , , „ 

Ily viszonyok között fokozott munkásságra s taka:·ekoss,agra utalt, i:epessegunk 
szorgalommal folytatta gazdaságát; a fö1ldmi~el,ést nem te,kintettek csupa ~epies fogl~.l~?= 

' k 'tt a régi korban is sőt a gazdaszah eszleletek es reformok a miveltebb korok 
:::~~ecs1eréinek kedvenc tái:gyát képezék, s többnyire a nagy~bb. birtokosok is nyakukba 
véve a vető zsákot, sajátkezüleg szórták szét a gondosan rnegtl~zt1tot~ le?szebb magvakat. 

A
, ·t 4-5 hüvelvk mélyen háromszor szántották emben emlek ota, s nagy sulyt 
z ugar J l t k . t' , <l ·on a 

fektettek a jó boronálásra mit nemcsak az elvetett mag ::>e a an asara, ~ az ?g~1 · 
forgatás és vetés előtt is ~1kalmazták, s jótékony hatása ne~1cs.ak az egyenlo bara~d~~ban, 
de a növényeken élődő férgek, csigák, gombák és dudvák, s nemileg az egerek pusztitasaban 

is gyakorlatilag tapasztalható. . 
A legnagyobb rész maroknyi birtokán élelmi szükségét is alig nyerhetve meg, 1gyekez: 

tek az ipar terén is mellékes fogl~lkozást szer~zni, s ez. iránybai~ üg!~,s~égökben . s felfog~ 
t ehetségükben bizva, j elszavuk latszott le~n~: ".fac 

1

talem, ta~is, ero , rendsze~es _t~a~~l 
mányozás nélkül kezdettek egyik vagy mas1k iparag folytatasahoz, s meglep? sik~nel 
haladtak elő. Közönséges épületeket egy gyakorlottabb székely atyafi nehany UJonc 
segélyével rakó fából gyorsan é.s tisztességesen elkészite~t, s ~gyai:az~n alk~lo~mal . az 
ujoncok nagyobb része hasonló munkának önáll? folyt.~t~sara kepess~. ;alt; ~as~k, mmt 
napszámosok, mész- s téglahordás közben figyelte~ a komiv~sek munkaJat, s pa1; het mul~a 
vakoló kalánt s csákányt szerezve, felcsaptak segedeknek. Igy szaporodtak kovacsok, kere
kesek kádárok szabók szűcsök, vargák s n1ég órások is minden kis faluban. 
' ' A nők ~zappan~, gyertyát és saját termelt kenderből ,s juhaik g~T~pjából cs~lá,djuk 
. h' t' 't h' ·1aa la' tta' k el· 1)ár font gyapotot megfonva, ketszer annyiert becsereltek, ~ ru aza ~a az1 o ' . „ „ , · b .c ld 1 „ 

ezt folytatva tél idején sokat szereztek be, mit szovo szekeik en 1e o ~ozva, unnep1 
h' ·1 t sőt a derék anyákhoz hasonló házias munkásságra szoktatott lean~ok menny

ru ai rn., h 'nyát is rendesen ily házi ruházati és ágyi szőtemények, s igy keresett 
a~szob~!l1 o.zomttszerény butorok szövőszék és egy ki3 pálinka-üst képezék ; s mig a férfiak, 
penz o sze1ze '. , „ h' ·i~ t' l 'l' ' „ - "k ' lt e' ·v
hivatásuk szerint, terbesb munkáikat vegezék, a nok mar aJ ' ap a asa1 a szu sege m I 



- 264 -

be? a,pálinka-főzést ~olytaták, és a moslék segélyével jól táplált marhák mellett elegendő 
tragyat nyerve, az ősi föld termő erejét fokozbaták. 

• . De .a, mar,hatar~ás is előnyös volt, s habár akkor is éghajlati viszonyaink s közle
le,g~lom~ s~la1:y~ag~ miatt a ~imeresb tulkok nagyobb részét Erdély nyugatiasb vidékeiről 
vasaroltak '. ~ozonsegesebb faJta szarvasmarhákat igavonásra s tejelésre bőségesen tenyész
~~ttek, s m1d?n ezek elad?kká váltak, a kebli és Brassó város fogyasztási szükségére illő 
aron eladh~tak; m~r~ a dus legelőkben bővelkedő romániai tenyésztők előnyét a vámok és 
5-20 napi egeszseg1 veszteglések költségei a versenyben egyenliték. 

Juho~~t házi szükségre csaknem minden földmivelő, de főkép szélbeli lakosaink 
:i;ag~. :r:ienny1segben tartottak; nagyszámu turmákat teleltettek Romániában, Bessarábiában 
~s Torokh?nba:i; s nya;alni havasainkra,visszahajtva,, a. bárányokat és turót fogyasztották, 
e~ a gy~p~u Haromsze.k s nagyobb mervben Brasso iparosai által feldolgoztatva távol 
piacokrol Jelentékeny Jövedelmi forrást képezett. ' 

„ „ Még előnyösb, v.olt a lótenyésztés , illetőleg kereskedés, mert Romániában és 
Torok~onban, az e;del? lovak kedveltek lévén, első sorban Háromszéken s Brassóban 
~:restek fel, e~ a paros1~ott lovakat, főkép méneket, magas áron fizették; kisebb fajta, tűz
rol pat~ant szeke~y lovamkna~ gyorsaságuk s keresztezés céljából az erdélyi ménes-tartó 
~agy birtosok elott volt .. becsok; s gyakran kaptunk oly fogatainkért, melyeknek darabját 
itt 50-:----60 frton vettuk, .olyakat cserébe, hogy innen ugyanannyi aranyért vitték 
kelet felé. 
. S ~z?n ~döben az állam számára bevásárló katonai bizottmányok is gyakran meg
Jelent~k ~1dekemke~: s a 3 - 6 éves lovakat méltányosan szabott áron fizették, az idősebbek 
megvetelere volt eros fuvaros csoport. 
, Jelentékenye~,sz~poritá ~idékünk pénzforgalmát az is, hogy azon időben Oláhhon 
es M~ldv~ gazda~ bOJaramak ~lopatak, Kovászna és Borszék voltak legkeresettebb gyógy
helyeik, es a csaladok nagy szarna, szolgaszemélyzettel s fogatokkal minden nyáron több 
ezer aranyat hagyott itt. ' 

Mi~dezek felett emelte Háromszék földmivelését a finom liszt és pálinkafőzést 
mely két cikkel tágas téren egyedárusi előnyt élvezénk. ' 
. „ Ma:lo~iparra alkalmas folyóink s kitünőep. tiszta buzánk felhasználásával azon 
i~o~en, m1don ~radon innen zacskós malmok csak Háromszéken valának, molnáraink 
lattak ~l ~,nom ~1szttel, a szeben-aradi vonal kivételével, egész Erdélyt; sőt Nagyvárad felé 
s Ron;a~iaban is üzletet folytattak; a korpát fejős marha, sertés és lovak táplálására 
hasznal tak fel. 

P~lin.kafözést az említett kis üstökön kivül több birtokos, s főkép Kézdi-Vásár
hely polgarai, so~ s na~y üstökkel fol~tatva, mi;itán Szász-Régenen kivül más versenytárs 
nem volt, ellattak E1·delyt és az aradi s nagy-varadi vonalt, s kelet felé is egész Galacig 
hatoltak. · 
. Megemlítem még azt is, hogy üveg-, varga- és szijgyártó-munkákért s főkép fanemü 

cikkekért nem csekély összeg pénz folyt be Kelet felől. ' 
II:r sok~gazat~ j,övedelmi forrásokkal szemben, tekintsük meg a kiadási rovatokat. 
Mm~ 1?-ar .emhtem, a lakos?k nag!obb része ruházati szükségletét háznál készité. 

„ A kozep birtokosok brassa1 posztoruhát, a nők finomabb házi vagy honi takács-
szoteményt, s fekete selyem fejkötőt hordottak. 

, Ez~~ ~e.ly~m, és, a nagyobb b.irtokosok által fogyasztott gyári kelmékért, fűszerért 
s mas fé~.yuz~,s1 c1~kekert a több, mmt 100,000 népességű Háromszéken létezett nehány 
kereske~o ?tJan ahg 30 vagy 40,000 forint szívárgott évenként külföldre. 

Es a székely birtok tehermentes lévén, adót csak a nem-nemesek fizettek, s ez oly 
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csekély volt, hogy a polgári tisztviselők fizetésén felül *) a fennállott határvédezredek 
költségei fedezésére a kebli adót sokszorosan fölülmuló összegeket hoztak be az országos 

pénztárból. 
S ha visszagondolunk a földmivelö gazdáknak határokon, pajtákban közlegelőn és lak-

telkének, minden részeiben szétszórt s szekrényekben el nem zárható vagyonához képest a leg
lényegesebb közbiztonsági viszonyokra, azolmakjellemzésére csak azt említve fel, hogy udvar
kapukon, csűreken, sőt lakházakon is vas-zárak még a középbirtokosoknál is gyéren voltak 
láthatók, s mégis vagyonbiztonsági sérelmek ritkán merültek fel, az akkori törvényes 
intézmények elősoro1ását mellőzhetőnek vélem azért is, mert nem szabályok alaki és anyagi 
tökélye, de a nép legszegényebb osztá1yainak is az év minden szakában biztosan jutalmazó 
foglalkozás találhatása mellett a csavargó, gyanus egyéneknek hivatalból (ex offo) kipuha
tolása s munkásságra ut.asitása, a polgári és erkölcsi törvények tisztelete, és a közjogi 
sérelmek halmaza által is éber ellenőrködésre hivatott közszellem hatása mellett, nem 
anyagi jutalomkeresésből, de honfi kötelességérzetből közszolgálatra vállalkozott megyei 
s községi tisztviselők hivatalos buzgalma lennének kiemelendők . 

Ha felemlitem azon törvényül tekintett hagyományos szokást, hogy a kü1ső sérté
sek miatt igavonásra alkalmatlan, avagy tenyészképességet veszített szarvasmarhák levá
gattak, s méltányos áron a község tagjai által megvásároltattak, és hogy törvényhatósági 
kölcsönös tüzkármentesités által is a sujtolóbb károk enyhitéséröl gondoskodva volt; 

ha megemlékezünk a székely kalákákról, melyek főkép a betegséggel vagy elemi 
csapásokkal sujtottakat földmívelési munkákban vagy építkezésekben testvériesen 

segélyezék ; 
s ha számításba veszszük azt is, hogy a magyar önállóság feletti küzdelmek közt, 

erdélyi egyházaink autonomiáját legszilárdabban biztositottnak ismerve, felekezeti .nevelö
intézeteket alapitott, s azoknak alaptőkéi gyarapitására jelentékeny összegekkel Járu~t. a 
honfi buzgalom; hogy a nemzet érdekében a tőkék hitelbankok hián.yát ,pótolv~, kam~tJ~Ik 
a közmivelödés terjesztésére költségfedezetül szolgáljanak, és azon mtezetektol kello b1z
tositék mellett 6 % kamatra az igényekhez képest elegendő s pontos kamatozás mellett 
nyugalmas kölcsönök voltak felvehetők: . , . 

i·eményleni merem, hogy önök is viszhangozzák kegyeletes felsohaJtasomat: vaJha 
aránylagos tág körben hazánk nemzetgazdászati viszonyai haso~lók :e?,et,nének ah~o~, 
minőt Háromszék multja felmutat, s megengedik, hogy oly gazdaszati JOlet szellemi es 
erkölcsi hatásának is némely jelenségeit ismertessem. Ilyenek: 

hogy 1848 előtt az erdélyi magyar nevelőintézetekben tanulók létszámának jelen-
tékenyebb részét Háromszék fiai képezék, s igen sokan hazánk különböző részeiben, mint 
hasznos polgárok ismeretesek ; .. .. , 

hogy a közügyek iránti önzéstelen részvét s buzgalom, nemcs~k a ~?zgyulesek 
tömeges látogatásában s higgadt tanácskozásb~n, 1?-utatkozott,, d~ a no.?1~e ~~1crn~ok t~r
heinek hordozására is általáuos volt, s demorahzalo korteskedes es a kozos torzsbol leszar
mazott székely népesség közt képzelt osztályérdekek feletti versengéseket gerjesztő galád 

izgatások tért nem nyerhettek; . 
hogy 1848-ban, midőn Erdély minden rés~eiben magyar tes~vé:emk ~ fe~y;ert 

letették, Háromszék elszigetelten, és a katonailag kepzett~bbek nag! re~zenek ta:ollete?en 
is, ágyukat s lőport készítve, saját erején jogvéde1mi harcat folytata, m1g dynastikus husé-
gétől indíttatva, derék harcfiakhoz méltó békét kötött; 

*) A főkirálybirónak = főispán 1200 frt. 
Királybirónak = alispán 280 frt. 
Dulónak = szolgabiró 25 frt. 

s más kevés számu tisztviselőknek hasonló arányban. 34 
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· s hogy azon korszakra következett nehéz időkben áldozatkészséagel szervezte és 
szaporította népiskoláit s önkénytes adományokból több, mint 100,000 °frt tőke értékkel 
alapította ezen algymnasiumot, melynek helyhégében jelenleg önöket tisztelhetjük. 

. Végül azon kor rajzának kiegészítésére, bátorkodom történelmi hűséggel feltüntetni 
azt 1s, ho?"Y oly kedvező gazdászati viszonyokhoz képest voltak bár sokan, kik megtakari
~ott tőké1~et fek.vős~gek szaporítására forditák, s külbirtokosoknak itteni javait magas 
aron fizettek, de mkabb a magyar törvényhatóságokban kerestek terjeszkedési tért; - -

s t~lán azért, mert az intensiv gazdaság előnyeit öntudatosan élvezék; 
talan azért, mert hol a földmívelés iparral párosul, általános jólétet eszközöl és 

birtokterjeszkedés tért alig talál; . ' 
talán, mert belátták , hogy akkori gazdászatunknak kedvező körülmények nagy 

részben oly természetűek, hogy a haladó korral szemben állandóságukra nem számithatni; 
avagy talán felvilágosult öi1érdek sugallatából belátták, hogy geographiai helyze

tünknél fogva hazánk biztonságának előörsi szolgálatára hivatva, a hagyományos honsze
retetben, s katonai vitézségben kitűnt székely ősök minden ivadékaira elébb vagy utóbb 
komoly szükség lehet; 

de tény az, hogy a kis birtokosok expropriálásával birtokterjeszkedési vágy nem 
mutatkozott; sőt a közép- és nagyobb birtokuak zsellértelkek szaporításával vagy osztatlan 
közhelyekből ujabb laktelkek kiszakitásába beleegyezve, a szaporodó nemzedéket őseink 
földterületén elhelyezni igyekeztek, s így Háromszék népessége 1848 előtt csak olvasta 
vagy hallotta, hogy van földgömbünken proletarius. 

Nézzük már gazdászati viszonyainkat a jelen korszakban 1848. éven kezdve. 
A nemzet és király souverain jogával győzelemre emelt 1848. márciusi 12 pontok 

nem voltak ujak s meglepők nekünk, de részben ős székely intézményeinkben gyökerezet
tek, részben évtizedek folyama alatt érlelt meggyőződésünk, s óhajtásinkkal összhangzato
sak; élénk örömmel üdvözlök azért a fényes nemzeti jövővel kecsegtető uj korszakot, s 
örömünk legmagasb pontját az anyahonnal egyesülésünk képezé. 

A honfi-öröm mámorában töltött mézes heteket nehéz meg1Jróbáltatások követék 
" J:: ' s tetozte hosszas szenvedés, melyet az anyai kebelről leszakitásunk komoly fájdalma is 

fokozott. 
De hogy a végzetszerűen egygyé alkotott test szétszakadt mindkét rész hasonló 

vérző sebeket kapott, s most, midőn már viszont örökre és elválaszthatlanul összeforradánk, 
miért panaszoljuk a metsző fájdalmakat~ miért soroljuk elő részletesen a kínzó műtéteket, 
melyekkel vesztünkre törekvő orvosok sebeinket terebélyesitve marcangolák ~ Hisz nem
zettestünk két felén ismei:jük, egyik, mint másik egyaránt, mert éreztük mind, kik Király
hágón tul é::'l innen lakunk. 

Hagyjuk hát a fájdalrnasb emlékeket, s maradjunk gazdászati viszonyaink közvetlen 
tényezőin él. 

Itt és ott láttuk, hogy az ipar s földmívelés hátrányára előtérbe tolatott a ke
reskedés. 

És minő kereskedés ~ 
Nem. olyan, mely külfölddel előnyös üzleteket folytat a hon érdekében, s fölöslegeink 

értékesítése és a szükséglete~ beszerzésének könnyítésére közvetítő állást foglal el; de 
olyan, mely betolakodva az allam s termelő közé, potom áron veszi meg a földmívelő 
terményeit és az iparos készítményeit, s államszükségletre méreg drágán adja el. Megveszi 
a „te?yész~ő lová~: s kétszeres áron az államnak adj a át; betolakodik a földmíves és iparos 
koz~, s mmdkettonek becsületes munkabéréből gazdag osztalékot vesz, s jogos teréről hol 
egyiket, hol másikat szoritja le; mely a honpolgárok rovására pártfogolt kereskedői hitelt 
arra használja fel, hogy 5 °lo kölcsönöket veszen fel, s tízszeresen magasabb kamatlábbal 

i 
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adja az iparosnak vagy földmivesnek, előreláthatólag nem is teljesíthető feltételek mel
lett, hogy viszont, s még nyomasztóbban egyezkedhessék. 

Itt és ott a régi nobile ofliciumok és olcsó tisztviselők helyett elárasztottak, drágán 
fizetett hivatalnokok seregével alakult és egy tunya bureaukratia, melynek legjobb tagjai 
irodáikban pontosan kiülték a hivataloe órákat, beírták a hivatalos rovatokat, de a hon
polgárok békés nyugalma, s a hon jövője felett gond és aggodalom álmukat sem zavarta 
soha. S ezekhez járulva pazar költekezés, divatos eszmék utáni kapkodás stb., itt és ott 
gyorsan növekedtek s szaporodtak az egyenes és közvetett adók. 

De voltak még sajátságos viszonyainkhoz képest minket kiválóan nyomasztó 
körülmények is. 

Ilyen az, hogy urbéri kérdésekben régi törvényeink és az urbéri patens ~lapj~n a 
legnagyobb fogalomzavar keletkezett, mely az illetékes kormányközegek subject1v elJárá
sainak tágas tért nyitva, a székely örökség jellegének indokából egymással mereven ellen
tétes ítéletek hozattak, s míg egyeseknek minden ily telkeit kiürítve jár.ulékaival együtt 
visszaadatták, a legnagyobb rész tovább 20 évnél kamat élvezet nélkül, s bizonytalanságban 
tartva, földesurak s urbéresek a pertárgy értékénél perlekedésekre gyakran többet 
költöttek. ' 

Ilyen az, hogy birtokviszonyaink tisztázatlanok, e,rdö~ és legelők i:;agy?bb s kisebb 
birtokosok és urbéresek által közösen használva, régi törvenyemkkel ellentetes Jogfogalmak 
vertek gyökeret, s azoknak még utóhatásában is káros pusztitásukat eredményezték. 

S ilyen főkép az, hogy míg Magyarhon terményei külfö~~ön :rp.agas ár~n ~eltel~ ~l, 
nálunk a Romániából nagy mennyiségben behozott gabona saJat ter~esztm~nyunk ar~t 
nyomta be, annyira, hogy volt eset, midőn egy köböl rozs ára N agyvaradon es Aradon is 
13 frt, itt csak 3 frt volt. 

Mindezek ólomsulylyal nehezkedtek Háromszék gazdászati viszonyaira, de a régi 
jobblét maradványai, edzett munkásság és fokozott takaré~osság. mellett, a ~áltoza.~os 
körülmények eszélyes felhasználásával, sikerült oly állásban va1;hatm b,e alkotma.~yos on
kormányzatunk jelen korszakát, melyben még képesek le~etenk tevekenyen k~,zre~un
kálni, hogy beteljesedjék a nagy honfi jóslata: "Magyarorszag nem volt, de lesz , mihez 
képest : , , . , 

reményteljesen tekinténk ős erdeinkre, mely.ekn~k n~gyr~sz~t, feJ s~e m;g„ nem 
érintette soha, önérzetesen mérlegeltük az ipar s földm1veles teren lnprobalt kep~ssegui:ket, 
s honfiképzelmünk gyönyörködve látta már Háromszék s~ép, rónas~gán a ~agos1~?t~ birto
kok dus növényzetét, s körülte különböző gyárak füstölgo kemény~1t, s ~m~ ~. JOlet, ta~a
szának hírnökeit üdvözlök a vasuti előmunkálatokra közünkbe szallt memokoket, es ket
kedni sem tudva abban, hogy a csatlakozási pont Romaniával Bodza vagy ojtozi határszé
lünknél leszen midőn Maros-Vásárhelyig a vasuti munkálatok komolyan megkezdettek; 
fokozta öröm~nket azon remény, hogy ősi törvényeink jellegezése szerint,, "~21 ország 
védelmére hadakozó székely nép" lakta földön idáig folytatva, az leend a polgansult N yu-
gat-Európának Kelettel közlekedési fővonala. . , 

S pedig nem kivételes kedvezmén~ek iránt~ önző, követ.e,lése~en alapultak „ Ily s~~p 
reményeink, de hittük azt, hogy önkormanyz~t b1,zt~s, revpartJa;a, JUto~t ~emz~tunk tor~ 
vényhozásának kiváló feladatát képezi, az orszag jolletenek emeleset s ku~tamadasok epem 
biztosítását messzibb-hatásu intézkedések utján állandó alap?kra ~e~tetm. „s ~hhez k:pest 
jogosan várhatni véltük azt, hogy a földmívelés és ipar feJl~s~teset ~el!o tamo?'a~~ban 
részelteti, és a hadászatilag legfontosabb határszélek védelmezeseben meltany?s sza~1tas~al 
leend azon néptörzsre is, mely hazánk keleti végpontján a magyar nemzet zomét kepez1, ,s 
történelmünk tanusitása szerint előörsi hivatásának mindig becsülettel megfelelt, s hasonlo 

34* 
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zolgálatokra képességének fentartását s fokozását az összes hon, söt állandó védelmi szö
vetségben álló magyar-osztrák birodalom érdeke ·igényli. 

Méltóztatnak tudni, hogy oly terjedelmű vasutainkból, melyeknek kamatpótlékaít 
alig hordozhatjuk, a több mint 200 0 mf. terjedelmű, s több mint 400,000 népességű 
Maros, Udvarhely, Csik és Háromszékek területére 1, azaz egyetlenegy egész mértföldnyi 
vasutvonal jutott, egyetlenegy székely falut és egyetlenegy székely várost érintve, s .dacára 
a nagy összegeknek, melyekkel hazánk közlekedési érdekében a székely nép contribual, még 
csak az is merész óhajtásnak tűnik fel, hogy a földvári vasut állomástól .az alig 3 mföld 
távolságu Sepsi-Szent-Györgyre egyenes postaközlekedés állíttassék fel, s igy a naponkint 
déli 12 órakor Földvárra érkező postaszállitmány még Brassóig egy körutat téve, leg
jobb esetben más nap, de igen sokszor csak harmadik nap juthat kezünkhöz a sepsi-szent
györgyi, s attól kelet felé, több mint 10 postaállomásokon, pedig Földváron posta van, és 
a nép ingyen munkával ép oly jó utat tart fen ott, mint . Brassó és Sepsi-Szent-György 
között; s mert jelenleg megkezdett körutunkban szalag-alaku szántóföldek közt haladva, 
egy pár kétes jövőjű szeszgyárakon kívül az ipar fejlődésének semmi jelenségeit nem lesz
nek képesek felfedezni: meg fognak győződni arról, hogy alkotmányos önkormányzatunk 
8-ik éve óta az előre képzelt gyárak magas kéményei helyett szép ábrándjaink füstölögnek 
el, minthogy a kényuralom megszűnte után csak azon tetszőleges anyagi kedvezményekben 
részelteténk, melyek a kis üstökkel pálinkafőzés és a só árának az erdélyi bányáknál alább
szállitásában mutatkozhatnának; hogy 20 év eltelte után a székelyföldi urbériségek is a 
vidéki földbecsnek 15 °1o értékéig névlegesen kárpótoltattak. Tekintettel arra, hogy a kis 
üstökkel főzést, saját kára nélkül csak az folytathatja, ki fözeményét a korcsmajogosultak 
kijátszásával csempészet uján árusítja el, s hogy a só minálunk ép oly árban árultatik 
jelenleg is, mint azelőtt, s ugy az állam rovására hozott áldozatot nem a fogyasztó nép, 
hanem a kereskedők élvezik, és az urbéri kártérítés ugy vitetett keresztül, hogy a 15 O/o 
névleges értékű urberi papírok kiutalásakor ügyvéd urak s más ügynökök által 40-500/o 
árban bevásárolva, ílletékes kézben a birtok becsértékének alig 7 -8 °1o jutott: ezen köz
jogilag lényeges átalakulással örvendeztetö, de gazdászati viszonyainkat illetőleg, minden 
eny hitö körülmény nélkül folytatólagos, 1848 utáni korszaknak gyakorlati eredményei 
együttesen tekinthetők lévén, ugy találjuk, hogy : 

ugyanazon erőteljes' nép fokozott szorgalommal munkálja termő földeit, de ugyan
azon modorban is folytatjuk közös határainkon a hármas uga1Tendszert. Termesztünk 
szántóink harmadrészén buzát és rozsot valamennyien, s midőn piacra viszszük, egykét 
gőzmalom- vagy szeszgyártulajdonos szeszélye szerinti hullámzó árcsökkenéseket diktál. 

A székely nők által előnyösen folytatott kézifonás és szövés az osztrák-magyar 
védvámok megszűnése után, a gőzerővel készített osztrák gyármüvekkel nem versenyez
hetve, csak a gazdaságnál szükséges vastag kendervászonra szorítkozott. 

, A házi festetlen darócposztó hordása naponként szűkebb körre szorul; a dµrva, de 
tartós brassai posztó felett az olcsóbb, s külcsinnal készült gyári kelmék nyertek kelendö
séget; a gyapotfonás teljesen megszűnt; a gyapju potom áron eladva, tétetik vasutra, 
hogy feldolgozva visszavásároljuk magas árakon. A marhatartás nem jövedelmező; juh
tenyésztésünk a gyapju értékével együtt csökkent. 

Lovainkat a kozákok által 18f9-ben kivitt anya-kancák Oroszhonban felszaporo
dott ivadéka a keleti piacokról leszorította, s ma már csak válogatva vesznek meg keveset, 
a pénzérték változása dacára sokkal olcsóbban, mint t 848 előtt; és az állam számára be
vásárló bizottmány Kolozsvárra állandósítva, egy-két remondával oly távolságra utazni 
idő s költség hiányában is a földmívelő nem vállalkozhatik, s igy lovainkat kupecek vásá
rolják be, s élveznek állam és tenyésztő között magas nyereséget, minek következtében 
lótenyésztésünk tetemes kárral jár, s mindenki vágynék abból bontakozni. 
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G , h 1 einknek primitiv állásukból kiemelésére az a?,solut kormány, szigor~ 
d lk ~o~~ :fmat nélküli kölcsön és adózási kedvezmények utJan sokat. tett, e~ ~~: 

r~~ „e . ez~s '. , t méltán os pártolásában bízva, magán birtokosok is leheto a o
korul az onko1 many,za "l , y b do' kkal terhelve és az ipartörvény örve alatt keres-

t k t hoztak· de evro evre magas a R , · b ·, · za. o a . ' , .. . „ d 1 k . "kkenve s azért is mert omama OJara1 
kedői nyerészkedes által kozJOV~ eme h 18, csoémet f~rdőkre vidékünk ezen jelentékeny 
kényelmesebben utazh~tnak vas1:1 on cse es n ' 

pénzforgalmi ágazéatab1~ han~.at~1k. ·c1'kkekkel Kelet felé folytatott üzlet csak tengődik; fa-
Az üveg- s ornemu ipar , , , 

nemüekben paraszt kocsikra és hordokra r~du~alodott. de ett bor s le naayobb 
. Ezekkel szemben vágómarha, sertes,. J~~~ petrole~m, .. tg pé~z foly ki ~rdélyből 

mérvben gabonáért rendszeresen nagy menny1segu arany es ezus 

Romániába. , dők 1 , . · t tt kik azt gőzmalmokkal 
A finom lisztüzlet kevés szarnu kere~k~ ~ezere J,U o ' 

folytatják; de kis mérvben még molnárainknal is tartJa magat. 

A pálinkafőzés~ . " k ll ·1 tkoznom 
Ez érdekben, ha méltóztatn~k megengedni, bo;ebben le 1t?1 „~gélyével • költség és 
A régi főzési modort tulszarnyalta a tudomany,. ~e 'i~~taÚk elé és ezt nemzet-

munkaerő lüméléssel hasonló anyagból nagyobb mennyiseg a 1 ' 

gazdászatilag is ~löny?sne~ ke~l is~e~:l~~~lva itt és hazánk szinte minden részeiben a . 
A tudornany ily v1vmanyat . : f asztási s agrarialis viszonyokhoz 

földbirtokosok szak~rtő iparos~kk~l szo~~tke~~ek, ~s s~s ~~:Szgyárakat állitottak fel; és ezek 
képest különböző ~1d~keken szetsz01;va, .. k, n :~z fe 'lödés szerint mindeniknek megvolt 
szintugy forgalmi kozpo~tul szolgalva, ,on, .e y , J boná'uknak vevőt, mások fuvaro-
saját kerülete, hol a földbirt_akosok ela?.o/:r1~~k c~~1!:os m~nkákban előnyös foglalkozást 
zási vállalatokat, és a napszamosak az ~z te 1 ~ d p oslékjának vevőket s pálinkájának 
találtak, s bennök viszont a sz.e,szgyar u :J onos, m á atermelés, s igy a föld termő 
fogyasztókat' s ily forgalom utJa.n. a m_a~httart~~' ntrm~adt De a közelebbi időkben a 
erejének visszapótlása ,Háro~széken :.s ré~1 f' ya.~:ás~ra melen~etett kereskedés érdekében 
hon keblén évtizedek ota az ipar s folrln;ive es r ' k által a földmívelés folytat
ez is vészes irányba sodortatott, s ma ~ar a n:1gy szesz~~ar~e vannak szorítva, a mint le-
hatására nélkülözhetlen kisebb s~eszgyai~k ;z;n~~ .~n~~rz~ vidéki viszonyok közt ilyenek 
szorította a kis üst~lrnt ~ tudomany; : lha t~ ko h ~ ehány év óta naponként több az ily 
még tengödhetnek is' saJnosan ,tapasz ,a a ~u iir~f nszámitható csak az a kár, mely ezen 
versenyképtelenné vált szeszgyarak szarna, s ~é ~o ~raf Imi tökékbe hazánk különböző 
iparcikk céljából készült épületekben felszere s1 es orga 

vidékein beleveszett. . . t kk 1 nem dicsekedhetem, de mint laikusnak 
A szeszgyártásban gyakorlati ismere ~ e . . elentéken előnyeit : 

is be kell látnom a nagy szeszgyár~~na~ a ~isebbek fe~etti; mint ~ás edényeknél is, a 
1. a gyárépületí s felszereles1 koltse~e~ben, mi~th k g~~k kadij fejében csekély 

nagyobb darabok ára inkább csak az anyagertekével nove e l s mun 

többlet számittatik; , . , lk 1 h t k · 
2 k "ben mi·nthogy keveresre is gepet a amaz a na ' . mun aero , , 
3. tüzelési anyagban és annak kezeleséb;n; . 
4. az üzletvezető és a személyze~ fizetéseb~n' de fokozottan nagyobb az elő-
5. abban is, hogy nagy gyáraknal nem aranylagos, 

állitott szeszmennyiség ; , . , 1 . , 'Uithatom hogy egy jó szerkezetq, 300 
s ezek szerint szakértök szamitasa a 1apJ~~ a k etü' 80 akós felett biztos előnye 

akó keverésre számított szeszgyárnak hason o JO szer ez 
több, mint '10°/o. 
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S tekintve azt, hogy ily nagy gyárhoz· kellő mennyiségű gabona, fa és más szükség
letek beszerzése és az elöállitott szesznek elárusitárn is csak vasut melletti nagy városokon 
eszközölhető, s annak kezeléséhez pár százezer forint töke igényeltetik: annak nézhetünk 
elébe, hogy a szeszgyártás nehány nagyobb városra azon kereskedők kezében központosit
tatik, kik legnag)'Obb tökével rendelkezve, győztesek maradnak a versenytéren; s mert 
tudjuk azt., hogy nagy vá1:osokon a trágya szintén nem is értékesithetö, s tudjuk azt, hogy a 
trágya-szállitási költségek már 3 mértföld távolságra is a trágya értékét tulhaladják: ennek 
vészes következményei kiválóan földmivelö hazánkban nagyok, s végeredményében a föld 
termő erejének kimeritésével ijesztenek. 

Ezek szerint Háromszék gazdászati viszonyainak jelene az aligmulttal összehasonlitó 
mérlegben nem haladó, nem is pangó, de aggasztóan csökkenő állást tüntet fel, minek ter
mészetes eredményei: 

hogy most már vannak 200 holdnál sokkal nagyobb birtokok, s kinek szerezni 
kedve s pénze van, talál itt is terjeszkedési tért, mert több jól számító gazdák, belátva a 
földmívelés jelen nehézségeit, szerencséseknek mondják magokat, ha ősi birtokukat illő 
áron eladhatják, s pénzeiket kamatoztatva családi szükségeiket biztosabban fedezhetik; 

hogy a napszámos osztály az év nagyobb részében foglalkozást nem találva, nyári 
keresményéből s terhes kölcsönzésekböl tengődik, mely sajnálatos körülmény még vagyon
biztonsági tekintetben is naponként vészesb eredményeket mutat. 

Denuntiálhatnám azt is, hogy kölcsönös tüztűzkármentö társulatunk, s a mult kor
ból feltüntetett kárenyhitö . szokásoknak csak kegyeletes emléke, ha él, hogy a hitel ban
kokat pótló intézeti tőkék is kereskedői szellem hatása alatt 10°/ o-ra vágyakoznak. Szóla
nom kellene közbiztonsági, s feltüntetni gazdászati viszonyaink csökkenésének szellemi és 
erkölcsi hatását; de jobb tán, ha nem teritem ki szennyeseinket itt. Elmondhatnám 
szerény nézeteimet a felemlitett körülmények lehető orvoslásáról, hacsak azért is, hogy 
eszmecserére alkalmat szolgáltassak. 

De talán már tulságosan kifárasztám becses türelmüket, oly sok kicsinyleges rész
letekre kite1jedék. Amde hiszen gazdaságunk maga a kicsinylegességekkel foglalkozások 
halmaza. Szemenként szórjuk szét a vetőmagot a kis darabokra szakgatott anya.földre; 
szemenként fejti ki kalászaiból csépünk a terményeket; kis adagokban fogyasztjuk s áru
sitjuk el gonddal megtakarított részletét, hogy jövő reményében ismét hasonlóan oszszuk 
szét fárasztó munkánk szerény anyagi jutalmát. Pedig sajátságos sorsa földmivelö osztá
lyunknak, hogy ily szerény s legbizonytala.nabb anyagi jutalom az egyedüli csupán, mire 
számithatunk. S mig a társadalom szerves foglalkozásainak más ágazataiban azok, kik 
kényelmes pályákon könnyedén gyűjtik a vagyont, fényes kitüntetésekben részesülnek, s 
gondosan egyengetik utjokat, melyen haladjanak; mi, kik az időjárás változó szeszélye 
szerint most a nap égető hevének kitéve, majd ázva-fázva munkálunk szakadatlanul, hogy 
amazoknak ízletes táplálékot nyujthassunk, erkölcsi elismerésre nem is számithatunk, s leg
göröngyösb pályánkon támogatás helyett ujabb meg ujabb terhek alatt görnyedezve, csak 
arról sem lehetünk biztosak, hogy forgalmi tökénkböl ki ne fogyva, tovább munkálódhatunk. 

De van az önérzetes munkásságnak egy hű kísérője: a remény, mely ujból meg 
ujbó~ felkeresi foglalkozási közt a békés földmivest; erőt nyujt verejtékes fáradozásaiban, 
s mmt ~gyetlen jóbarát, vigasztal csalódásaink után, s bátorit, ha csüggedünk. 
· , Es a remény még. most is azt sugja nekünk: ne csüggedezz Magyarhon földének hű 

munkasa, mert nem maradhatnak már hosszu időkig hazánknak csak teherhordozó 
mostohái: a földmives, s leghívebb szövetségese: az ipar. Letelt már a csillámos eszmék 
utáni kapkodás ideje; okultak választottaid a csüggesztő anyagi helyzeten; nem fogják 

• 
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1 · a veszél be sodort bon megmentésére batványosan 
tovább egyéni :ersengés~kre ~az~ro n~ 11 ő ~brándozás léggömbéböl s megállapodva az 
igényelt drága időt; les~~n:ak, ~~r t t; :e~zvizsgálják a vészes kórjeleket, s tanulmányozva 
anyaföldön,, melyre„" apai1:1, ;:re ~ y Í, senyvedésekben legbiztosb gyakorlati ered:n~ny
a világtörtenelembol a mien \. ~z 1 a~o~z~k az i arost a földm.ivelőbez, s korlátokat alhtva 
nyel ha8znált orvosszereket, koze o p k t t" k e su't 
f~l, mérsékelik a verse~yne~ oly fokát\1;11-e~{ e:e~u~ita~~ :ieg J ~ komoly való, és a harci . 

Vajha a jó r~me~y,üy kec~e~. ~ ed~ei „n védelmezett hon lassu, de biztos romlását 
veszélyek között hú fiai altal mrnmg icsoen 
örökre eltávolitaná a jövő! 

:X:XJV. 

Magyarország cimere egy moldvai érmen 
Iv..í.NFI EDE gymnas. igazgatótól. 

. . 1 ·O''n telenebb vidéki muzeum is az ország tör-
Hogy mily mérvben feJle~zt~.eti a erg1i;e y a e lelkes hazafi, Nyomárkay József 

ténetét : kitetszik egy esetlegessegbol, ~el5 nelkf~gOv u"gsty s 60 rézérmet a1· ándékozott. 
'h 1 . k tb gygymnasrnmna u ez . 1 k"t' a neve a s.-a.-uJ e y1 a · na t . „ t dena' r mely különösen e o e ' , k" "tt volt i egy ezus ' , A sok igénytelen erem ozo ' . d. · . , . e bukkantam ott, hol legkevésbe 

fi elmemet, s nem ok nélkül, mert nem mm ennap1 e1 emr 
gy l'lh t • I véltem ilyenre ta a a m. f ·t t k · t azok előtt kiknek nagyobb erem.-

Lehet, hogy nem mon~ok, n~m ,eJ ege. ~lde~~:zésükre, mint nekem, kinek csak saját, 
gyüjtemények ~llan~k ta~~lma~yozas v:t~e~i~= ál~t tárgyává tennie. Lehet mondom, hogy 
vajmi igen keves mas g~uJt~menyt ~eh . k '~emgyüjtöi régen ismerik ezen érmet,.mel.fet 
a magyar birodalom haJdam tartomanyam; e k b tatni de engedjék meg, miszermt 
szerencsém van ezennel a tisztelt szakoszta !na . em1:1ll t'' akor agyamban megvillantak, 

d l t · t elyek ezen erem megpi an as d · 't 
elmondhassam gon o a aim~ '_1:1 . , mi ' zei·int tudtommal kiadatlan min saJa ' 
mert, hogy nem mindennapi, kitetszik on;i~t, . "'utatá"aim szerint sem W el z - Wellen
mind a külföldi irodalomban' mert. kesobbi kl :::; - sem Ar:> p el Repertorium der 

· · h · d . Mü.nz und Medaillensamm ungen ', , heim, V erzeic mss er - z . 18 2 0 ~ 9 leirása nem talalhato. 
Münzen des Mittelalters und der neuer~ ,eit,, 1 b~"'·d,'l en találtatott eredeti hazájától, 

Ezen érem annál érdekesebb, m~nel tavo a l ~,\ ~eglehetösen megvilágitja. 
s mivel történelrp.ünk egy lapját, s pedig zavaros apJa 

Lássuk tehát külalakját : " t tt . látható. Az első négyzet, t. i. 
E 1ö1 apján egy, ille,től~? öt me~onyre ,~sz o A~~~~ négyzetben vagyis az elöbbi

Magyarország folyóit vagy polyait fog~alJa. ma~a antb "obbról balra harántékosan három 
töl balra a kett~s kereszt dísz.elg. ~ mas~?1k. n:~;::z~~é~ harántékosan és egymásf~lé f~r
rózsa a 4-dik negyzetben pedig ket, b~hol, JO , nek szívpajzsában Moldva c1meret, 

' dnlt liliom láthato. Vegre az egesz . t k" yezo" két g·yöngykör 
· · ·, ·n t· k meg A c1mei· orn 

, a bölényb1kafeJet P1 an Q~-. LEXANDER D. G. w. MOL'. 1558. azaz: 
között e szava~ olv~shato .'. · Ad l\ir ld ·ae 1558. vagyis Sándor Isten 
Alexander De1 gratia WaJVO a ll'.lO avi 

Alexander D. G. w. MOL. 1558. kegyelméből MoM;a vaj·d~:·k „, tartó bold. Szűz képét ülő alakban, 
Hátlapján látjuk a gyermek Jezu,st JO d a1Jan k'n~stárnok nevét rejtik magukban. 

jobbra S., balra M. siglákkal, melyek a penzver e vagy 1 , . 

Körfrata : PATRONA MOLDAVIE. , "k ho hasonlit az azonkon magyar 
Ezen érmet vizsgálván, azonnal e~zreve~zszu Í k"ag~gészen olyan, hogy művezetét 

pénzekhez, s nagysága, ezüst neme vagy otveze e s a a J • 
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is magyarnak kell nyilvánitanunk. Továbbá a szívpajzs mutatja, hogy Moldvának valósá-
gos érme. . _ 

A tanuság ebből az: 1-ör, hogy Moldva 1558-ban Magyarország iránti hűbér viszo-
nyát elismeré. 

2-or. Hogy Moldvának mint hűbér tartománynak pénzverési joga volt, vagy ilyenre 
legalább igényt tartott. 

3-or. Hogy Sándor vajda hűbéri ragas:i\kodását igy örökité meg. 
4-er. Megismerjük Sándor vajda családi cimerét is. 
Ezen érem előlapja tehát egy egész kötetre való történelmet foglal magában. 
Nem állott ugyan rendelkezésemre Engel Dunafejedelemségeinek történelme, s nem 

Bethlen Farkas nagyszerű műve Erdélyről, melyek - az érintett moldvai fejedelem viszo
nyaira több világosságot vethetnének - mint azt későbbi kutatásaim valóban igazolják. De 
meg valék már első pillanatra győződve, miszerint Magyar- és Erdélyország két jeles tör
ténetírója e forrásokat bizonyosan használták, s legnagyobb ineglepetésemre vagy semmit, 
vagy csak igen homályos adatokat jegyeznek fel érintett Sándor vajdáról. 

.Ugy~nis Sz~lay ~ászló Magyarország történelmének IV. kötete 289-dik lapján 
ezeket Jegyzi fel : M1g Erdelyben a zsoldos hadak féktelenségök által F e r din á n d kor
m á ny át gyű 1ö1 t t é tevék, s Izabella és János Zsigmond párthi veit növeszték : addig 
Castald? k~z alatt párto~ta Mo~dvában az elégedetleneket, kik Istvánt (tán IX-et ~) feje
delemsegétol megfosztam akartak, s azt csakugyan a bojárok megölték, de utód a S á.n
d o r nem F e r din á n dn a k, mint Castaldo reméllé, hanem a lengyel korona hűbéresé
nek vallá magát, s mint ilyen János Zsigmond "igényeit mozditá elő." 

.Szalay ezen állitását kérdéses érmünk, ha t. i. eredeti - a miről egész valója ké
telkedm n~m enged - egészen tönkre teszi; mert hisz akkor nem magyar jelvényeket 
venn~ fel cimerébe, hanem a lengyel koronás sasot, és a litván lovagot. A szívpajzs feje
delmi országát, a többi jelvények családja címerét jelzik. 

J?e lássuk, mit mond Erdély érdemdus történetírója, Kőváry László. 
. 0 munkájának UT. kötete 170-dik lapján Sándor vajdáról csak annyit jegyez fel 

~ 561-ik év november .14-re, ho~y "Despotes Heraklidesz Laszky Alberttel (Jeromos fiával~) 
es Székely Antallal, ki Bornemisza püspök kíséretében volt, Sándor vn.jdával megharcol
tak, s a vajdai széket elfoglalták. Moldva usurpatora (Sándod) János Zsigmondtól Csicsót 
és Küküllő várát kérte, mint a moldvai vajdák hűbérét, de János Zsigmond Moldvában for
rada}mat, ké~zitett, s ?ogy .~ei:dinándot ~ Herakles v~jdáb~ vetett reményétől megfoszsza : 
Ra~ak Laszlot Moldvaba kulde, Szucsavan ostrom ala vete, s nehány hó mulva sehonnan 
segelyt nem kapván István, az elűzött fejedelem fejedelmi székét visszafoglalá." 

Ha Kővárynak imént idézett szavait mérlegeljük : ismeretünk ege nemcsak nem 
derül, hanem még nagyobb ködfátyolba borul. 

Szerinte, de más szerzők szerint is Sándor vajda november 14-én fejedelmi székét 
veszté; és ellenfele ült ~bba. Tehát a mi Sándorunkról van szó, csakhogy u s u r p a tornak 
van. belyegezve. Ezen kitétellel ellenkezik érmünk felirata melynél fogva Isten kegyelmé-
ből vallja magát Moldva urának. ' 

Még legjobban oszlatja a homályt, bár ez sem egészen Pierer Conversations Lexicona. 
Ő ugyanis, ha jó kutfőkböl me.ritett, igy festi Moldva történetét : „Miután II. Illés 1554. 
körül az izlamra tért, miért kényszeriték őt a bojárok az uralkodó méltóságáról lemondani 
s ezt IX. I~tván fejedelem fivérére ruházták. Midőn pedig ez 15 58-ban meggyilkoltatott ~ 
uralo~raJ.~.tott ~ztolni~ Péter, ~i m~r ,egy idő óta ellenvajda,volt IV. Sándor név 
alatt, es noul veve Roxandat, VII. Istvan noverét. A magyarok pedig Aront választák ellen
vajdául, de ez legyőzetett." 
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Ime uj felhőbe akad tárgyunk, melyből csak bővebb kutatás melegitő sugarai mel-

lett bontakozhatunk ki. · , , 
Ugyanazon Pierer szerint egy másik, kit Jakabnak hittak, ki görög matroz vala; es 

Drág család ivadékának mondá magát, S~ndor (~) fejedelem udvarában ?~.ert alkalmaz~st; 
cle tervei napfényre jutván, elüzetett onnet. Erre lengye} z~oldosol~kal utot,t ,be Moldvab~, 
megveré a gyűlölt Sándor csapata~t, elüzé őt, ~s, a ~zt~ltan al~al f~Jedelemsegeben megero-
sittetvén, I. János neve alatt magat Moldva kualyava ko~onazta~a. , „ • , 

Ime uj bonyodalmak, milyenekbe. nem egyszer J~t ,a torténetbuva;, de ko-v etven 
Ariadne fonalát, néha egy szerencsés véletl.en, ~?kszor e~y 1genytele~ gunyho mestergeren
dáján heverő poros okmány mindent kident. FaJdalorn, ily szerencses helyzetben nem va-
gyok, s igy a kérdés következő stadiumnál fena~md : . , , . . , . 

Pénzünk csakugyan IV. Sándor pénze, ~it ,sztoli:1k Pete~ ~ev alatt ,ism~rt ~ boJar 
világ, ki VII István nővérével házasságra lepven, mmt Ferdmandnak hodo~o feJe~ele~ 
gyűlölt vala, de nem ö, hanem utóda használt ~engyel zsoldosokat, hogy feJedelmi sze-
kébe ismét visszaülhessen, mig Sándorunk meggyilkoltatott. , „ , 

A.ront János Zsigmond magyarjai pártolták. Sán~or ~ll~nfele., tehat a torvenyes 
király Ferdinándnak híve lehetett, de ~int ~énzünk mu~atJa, hubere~e i~ vala. Erre az ered~ 
ményre vezf;tnek pén:tünk magyar jelvenyei, melyek raJta a legtekmtelyesb helyen szem 

lélhetők. d l' d · 1 ' · · ·a Vajjon a három rózsa a Sztolnik, és a. két lili,om a R~xan a csa a Je veny,ei-e, an , 
feleljenek Moldva cimertudósai, _vagy az?k, k;k a Di:agh .cs,al~d, m~lynek VII. Istvan utolso 
fi-, és Roxanda utolsó nőivadéka volt, cimeret okmanyaibol 1sme:1.k. . , , 

· Pénzünk nyomán legalább annak s-ejtjük. B~csánat, .ha hazank }rnleti hatar~n, .M?ldva 
tőszomszédságában e tárgynál több ideig voltam bator a tisztelt. osztaly ,fig~~ln;ie t ~genyb~e 
venni. Ez által csak azt akartam jelezni, mennyi homályos po~.tJa va;i ~e~ tort~I!.etu~knek, 
melyeket a történelem honunkban még csak gyéren csergedezo forrasaibol mentett ervek-

kel kell felvilágositanunk. , t t'l Mielőtt az ebből folyó teendő~rnt megh'.Ltároznám, szaba? legyen :neg a. · osz a Y 
. · t ·. ·t figyelmeztetni _ pénzünk hátlapjára, mely szerint Moldvana1~ is ~z volt 

::;z1ves ama1 , . , t' · t hirdeti Most 
patronája, a ki az anyaországé, mi csak ismét az anyaorszag n:an i viszony · · 

is ugy van-e, nem tudom. , d ·t' , 1 „ h ecsak 
Szükséges tehát a magyar birodalom történelmenek fel en ~s~re -~r, .?gy n , 

okmányokban buvárkodjunk, hanem az érmészeten kivül a herald1kanak is tobben szen-

t eljük buvárlatainkat. , k t t' ' · t"bb 
2-or. Szükséges, hogy régi hűbértartomá.nyaink tört~nelmenek u a as~ra ista~to-

figyelmet fordítsunk; mert csak így mutathatJnk meg, IDit tett ~agyar?rs~ag e . 
, k, t h t" "k ho' doltsa'gto'l megmentse vaay azt legalabb hatraltassa. Mi g manyo er , ogy a oro ' 0 

, · • k ' 1 
Magyarország hívei voltak a dunai fejedelem s egek: addig haJU sza a 

semgörbedtmeg! . , , ' kt ·t 
Csak a multnak ismerete hütheti le a Dákoromama-fe~e ".'errne.~ r~~e~~~ e ' s m -

heti hálára a jobb indulatu szomszédokat, valamint a hon hataram belul elo lmlonféle nem-

zetiségeket. 

35 



.. ' FUGGELEI(. 

I. 

Emlékirat. 

, ~em:s, Csikszr.;ék ,közönsé~e és a borszéki közbirtokosság a magyar orvosok és ter-
mesz~t~1zsl?al~k 1870. evb~n E,lopatakon megnyilt XVIII. nagygyüléséhez azon nagy becsű 
megh1vast, i~tez~e, hogy C~1ksze~, nev~z~te?en : Borszék gazdag természeti nevezete;;:ségeinek 
m~gsze~lelese es tanulmanyozasa celjabol, látogatná meg a gyűlés Csikszéket és Bor
szeket is. 

. Mi: ~ernáth József, Beke Mihály, dr. Bocz József, .dr. Dobránszky Péter Hámory 
La,JOS, dr. ~armay Gyula,, Jenő Béla, dr. Nagy József, Nagely István, dr. Személ; Kálmán, 
S~ala:y AlaJOS, Sztraka ~abor, Vadona János, d;-. Varg~ Géza, Viola Kálmán, Vőneky Pál, 
di. Tothfa~usy G?1~la, mmt a magya~: ~r;osok es . t:rmeszetvizsgá~ók Brassóban f. évi sep
tember 5-en bezarult XVIII. nagygyulesenek tagJai, meleg rokonerzettel és hálás köszönettel 
telve , v:nd~gs~erető székely testvéreink iránt, örömmel engedének nemes Csíkszék és a 
borsz:~1. kozbll'toko ~ág megtisztelő meghivásának, és eljöttek Háromszék bércövezett 
~ez~Jer~l,, h?g.J'.' a draga Székelyföld többi részét, nevezetesen: Borszéket is szemlélődésük 
es. VJZsga~.odasa1k ~ed~~s ,t~rgyá;á .t~~e~sék, é,s szei:zett tapasztalatainkat ugy a székely nép, 
mmt a ~ozhaz~ ?11velo~e,sene~ es JOletenek erdekeben, eröikhez képest, értékesíthessék. 

. -'"'zen celJO~ elerese veg~tt szükségesnek tartották, hogy rendezett társasággá. ala-
lmlJanak, szerzendo tapasztalatamk közlése és üdvös eszmecsere keltése véaett értekL·zleteket 
tartsanak, é~ ezen é.rt~l;:ezlete,k folya~áról szabályszerü jegyzőkönyveket ~ezessenek. 

, Az epen kifeJtett celból Cs1kszék első határállomásán Tusnádon szervezkedtek 
olyk~pen, hogy elnöknek: dr. Dobránszky Péter, alelnöknek: dr. Bocz József j egyzőknek : 
d;" Jarm~y Gyula és ','iola Kálmán társaikat választották meg. Ezen időtől k~zdve a társa
sagot elnoke dr. Do~ran?zky Péter vezényelte és képviselte a tisztelgő küldöttségek előtt, 
melyekke~ n~~es r Os1k~zek és a borszéki közbirtokosság több helyen fogadta a társaságot. 
, M1.?dJ~rt„ fusnadon ~en.:es Csíkszék 30 tagból álló küldöttsége fogadta a társaságot, 
es, meleg ~ldvozlo szavakat i:itezett hozzá, melyeket a társaság nevében, dr. Dobránszky 
Peter eln?k l:lkes hangon viszonzott. A kölcsönös üdvözlésre következett díszebéd után, a 
ne~nes Cs1kszek vendégszerető közönsége által rendelkezésre állított fogatokon folytatták 
ut0akat tová~b Cs~~-i:,;zered~ig, ho~ kitüntető előzékenységgel , díszkapuval és estelivrl 
fogadtattak, es az eJet vendegszereto házaknál töltötték. 
, Sept,em,ber hó 7-én reggeli 6 órakor vettek bucsut Csik-Szeredától és Sz.-Domokoson 
at: ~ol b~ratsagos vlllás reggeli és pihent lovak vártak reánk, délben Gyergyó-Szent
~:1klos;a erke~tek.. E helyen, a város értelmjségének megtisztelő és szívélyes társaságában, 
d1~zebedben, res~es1ttettek, és miután a várost megtekintették, váltott lovakon folytatták 
LÜJokat tovabb es estve 1/2 9 óra tájban elérték tanulmányi kirándulásuk sajátlagos célpont-

„ 
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ját - Borszéket, melynek nagyrabecsült közbirtokossága valóságm; fényárral, harsogó 
zenével, gazdag estelivel és kényelmes szállásokkal fogadta a társaságot. 

Borszéken, mint tanulmányokra kiválóan alkalmas helyen, september 8-án reggel 
szabályszerű üléseik tartisát megkezdték, melyeknek folyamáról alább következő, és A. B. C. 
jegyek alatt tisztelettel idecsatolt jegyzőkönyveikben van szerencséjök jelentésüket 

benyujtani. 
Kelt Borszéken, 1875 . september 8-án. 

A. 

A társaság nevében és megbízásából: 
Dr. Dobránszky Péter, 

a társaság elnöke. 

Jegyzőkönyv 

a magyar orvosok és természetci.zsgál6k XVIII. nagygyűlésének kebeléből Borszékre kirándult tctgok 
társaságának Borszéken 1875. septeniber 8-án reggel 8 6rakor tartott iUéséről. 

Elnök: dr. Dobránszky Péter, jegyzők : dr. Jármay Gyula és Viola Kálmán. 
Jelen voltak: a, társaság összes tagjai és nagyszámu vendégek. 
I. A borszéki közbirtokosság tisztelgő küldöttségének élén Dezső Mózes ur Szárhegy 

és Ditró községek nevében szívélyes bensőséggel üdvözli a társaságot, mire a t ársaság 
elnöke dr. Dobránszky Péter elfoglalja az elnöki széket, és megnyitván az ülést, fenkölt 
beszéddel viszonozza a jelenlevő társaság és a nagy anyagyülés nevében a küldöttség 
üdvözlését. - „A székely nép szentnek nevezi községeit, melyeken keresztül jövénk 
(Szent-György, Szent-Domokos, Szent-Miklós stb.) " - mondá az elnök üdvözlő beszédében 
- „ és valóban szent föld az, a melyen járunk: szentté teszi azt másfél évezredes történelme 
azon testvéreinknek, a kik négy évszázaddal előre megtörték a magyar testvérnek az utat 
Európába, és a kik megalkoták az ősi örökség ama hagyományát, mely mai birtokaiba 
vezérlé a magyart; szentté teszi e földet a tengernyi vér, mely az európai polgárisoclás e 
végfokain századokon át omlott az emberiség legdrágább javainak oltalmában, és szent e 
föld, mert szentté teszi a népszorgalom ernyedetlensége és a székely testvér törhetlen hűsége, 
forró vonzalma a magyar testvérhez. És mi eljöttünk, ide hozott bennünket a vágy, a szeretet, 
hoo-y kezet szorítsunk saját tüzhelyein, a néppel, mely a mi vérünk; hogy rnegujitsuk ama 
sze;t szövetséget, melyet őseink hulló véreikkel pecsételtek meg hajdan, és melyet meg-
8Zentelt egy ezredéves közös sors dicső történelme. Ide jö:Vénk erősödni, él~dni. ~ b~r~~k 
közé, a hol testvéreink tárt ka1jaiu kivül, a természeti kmcsek dusgazdagsaga es bubaJa 
övez; a hol forrás forrás után fakad üditeni és gyógyítani a beteg testet - lelket; a hol a 
lég balzsamot és illatot hord lenge hullámain, és a hol örökmosolyu virány koszoruzza az 
éghez közel tájat. Eljövénk tanulságért, hogy megtudjuk jobb~n: mit rejt e. föl~ .. öl~ és ~nily . 
vágya,k hullámzanak a nép kebelében, mely élni és boldogulm akar, m"'lynek JOVOre JOga 
van, mely nép a magyar testvér figyelmét, támogatását, - ha kell - á~dozatkészség~t 
méltán kérheti, mert azt hűségével, áldozafaival bőven kiérdemelte. Igen, m1 ellessük e nep 
vágyait, e föld szükségeit, és ha visszatérünk majd tul a h:gyeken ~ rón~n fekvő tü.zhel!e~re, 
elmondjuk majd otthon: mire van szüksége a székely testvérnek, es mwel tartozik verenek 
e bércek között a hálával adós magyar. 

Forrón köszönve a testvéries fogadást és a páratlan vendégszeretetet, szívünk 
egész mélységével üdvözlöm Szárhegy -és Ditró nagyrabecsült küldöttségét és közönségét, 
valamint székely testvéreink teljes egyetemét. Ezen érzelmektől éltetve és áthatva, már 
most fogjunk munkához!" 35* 
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E szavakat a jelen volt közönség hosszasan megéljenezte. 
TI. Dr. Dobránszky Péter a helybeli és vidéki jelenlevő közönség iránti tiszteletből 

és a társaság közkivánatára, értekezik 
„A magyar égalj és a magyar gazdálkodás" cimü tárgyról, mely értekezést a nagy

gyűlés tartama alatt Szepsi-Szent-Györgyön megkezdett, de idő rövidsége miatt akkor be 
nem feje,zhetett. 

Ertekező gazdag adathalmazra támaszkodva, élénk szinekkel ecseteli azon időjárási 
bajokat, melyek hazai mezőgazdaságunkat egészen sorsjátékszerüvé teszik. 

Egyszer hallatlan aszály, máskor megint késő fagy, vagy pedig árviz, egér, rozsda 
és más e féle bajok egyenként vagy együttvéve egészen vagy helylyel-helylyel látogatják 
meg hazánkat, és bizonytalanná 1.evén a termést, mindjobban elriasztják a külföldi termény
kereskedőt is piacainkról, a ki mezőgazdasági viszonyainkban époly kevéssé bizhatik, mint 
a gazda ,az időjárás titokzatos ötleteiben és végzetes ugrásaiban. 

Ertekező e bajok forrásait és okait kutatva, javaslatokat tesz, melyek munkára inték 
az egész országot, a törvényhozást és közigazgatást, épugy mint az egész társadalmat és 
annak minden tagját. Hangsulyozza értekező a minden tekintetben okszerű és belterjes 
mezei gazdálkodás szftkségét; álló és folyó vizeink gazdaságos felhasználá át, nevezetesen : 
a föld- és rétöntözést; okszerű erdőgazdaságot ajánl; kárhoztatja az erdők korlátlan irtását, 
melylyel nemcsak drága fakincseink pusztittatnak el, hanem elapasztatnak a források és 
patakok, áradások és talajpusztitások okoztatnak, megrontatik a kívánatos légmérsék, fék
telenekké lesznek a duló szelek és az időjárás szélsőségei támasztatnak. Értekező sürget egy 
okszerű, a mai erdő- és közgazdaság magaslatán álló teljes erdőtörvény t, melyben elő 
kelő helye legyen az erdővédelemnek. Ajánlja a klimatologiai állomi.Ísok berendezését és 
véderdők biztositását. Erélyesen ajánlja az általános befásitást, minden arra való helyen. 
Nagy sulyt fektet arra, hogy a fa hasznára, tenyésztésére és ápolására vonatkozó ismeretek 
a köznép körében terjesztes enek. Kiváló hivatást tulajdonit e tekintetben értekező a nép
iskoláknak, a hol a községi fai kolák területén minden gyermeket meg kellene tanítani a 
faültetés és faápolás ügyességére; meg kell kedveltetni a fákat már a gyermekkel, és minden 
gyermekkel egy-egy csemetét kellene ültetni és gondoztatni, hogy ez által a fa iránti szeretet 
és kegyelet nagygyá nőhessen a gyermekkel; mert értekező szerint, a legbölcsebb tör
vényeknek is csak akkor van üdvös hatása, ha azok a nép vágyaiban élő közszükségnek 
felelnek meg, és ha azok tiszteletben tartására és érvényesitésére a nép önkényesen és 
szeretettel vállalkozik; ha a törvénynek - ugyszólván - maga a nép az őre és végrehajtója. 

Elnök e nagy érdekkel hallgatott értekezése gyakori helyeslésekkel és az elismerés 
élénk nyilvánulásaival fogadtatott. 

III. A borszéki fürdőbizottmány gazdag tartalmu prograrnmot terjeszt elő azon ter
mészeti nevezetességek megtekintésére nézve, melyek a társaságra kiválóan fontosak és 
tanulságosak, és felkéri a társaságot, _hogy ezen nevezetességeket a ffu·dő szakavatott mér
nökének Margitay Gábor urnak vezetése mellett megtekintvén, azok~t a társaság vizsgáló
dásai tárgyává tenni sziveskednék, és véleményét, esetleg javaslatait a borszéki gyógyhely 
minél célszerűbb berendezése és tovább fejlesztése céljából a fürdőbizottmánynyal közölné. 

A társaság ezen becses felhiváshoz képest, miután még az ülésteremben beállitott 
és Borszék és vidéke t ermészeti viszonyait feltüntető ásványtani és régészeti tárgyakat 
megtekintette volt, - a figyelmébe ajánlott természeti nevezetességek megszemlélésére és 
tanulmányozására indult. 

A jelen ülésnek egyéb tárgya nem levén, elnök bezárja az ülést. 
Kelt Borszéken, 1875. september 8-án. 

Dr. Dobránszky Péter, 
elnök. 

Dr. Jármay Gyula, 
jegyző. 
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B. 
Jegyzőkönyv 

lt magyar orvosok és természetvizsgálók XVIII. nagygyülés,éne~ kebe~éből Borszé~r~l~~1:~~dult tagok 
társaságának Borszéken 1875. september 8-án delutan 7 orakor tartot i1 ese1 o · 

Elnök: dr. Dobránszky Péter. Jegyzők: dr. Jármay Gyula és Viola Kálmán. 

Jelen voltak : a társaság összes tagj.ai: , , , ·t kezését A 
r. Elnök megnyitván az ülést, felh1 VJ a ~e,rnath J ozsef urat, hogy er e " 

• 'l k k t felolvasni. A felhívott erre meg-magyarhoni ásványvizeli:ről" sziveskedne { öz ivana ra 

tartja értekezést. 1 :t dt t tt 
Előadó J. eles értekezése tetszéssel és köszönette oga a o . , . h 1 t e:iyet a 

1 „ · t, azon gazdag targ r a, rr1az ., In a 
II. Elnök tömör szavakka osszegez1 ezu a~ , . „ , , , f lh' . "l 's 

' 't t kintése és vizsgálodasa1 korebe vont, es e IVJa az u e 
társaság a nap folyaman a meg e ' . t , , 't le'ket a látott és tanulmányo-

. · h k" "l 'k . erzett tapasztalata1ka es eszreve e i „ 't 
i agJait, ogy ozo ne sz · , b 1.t. 1 o"k főképen a következőket: A foku 

' k ' e Ezen tárgyak sora an em 1 1 e n . zott targya ra nezv · ' d, l" 1_ , d, e. a töltőház raktárak és a borv1z 
és a szomszéd. ágában t ervbe vett ven eg o . ,er es ' e '.::r csak 'üve mosá.~ra használt 
töltése körül gyakoro~,t ,eljár~s _vi,zsgá~ata ; , a, ~el~~ b:n :i~ésére vonat~ozó terv; az ó és 
Erzsébetforrás; a felso es also setan3: es a seta Y, gy e 'd , 'ban ásott kut és az ahoz 

, f , . , f" d "be ·endeze~e . a Lobocro szornsze saga . 
uj Lobogo 01:ras~1 es ';r o. ,r . d;::, ,' k k o tartott úttöredékek; séta a fenyves hge-
füzödő jogi kerdes ; ~romai, utmara .;a~y~ n~h a medvebarlanghoz és a tündérkertbe; 
teken át számos ásvanyfo~rashoz, ,a Jeg. a1 angk?z~. . forrás az erdei kut, a malom mel
a Kossuthkut és berendezese' a p~tszto,~kut' ~ go~:~:s1 a méhészet a Lázárfürdő, az ó és uj 
lett fekvő kövületekben gazdag re ege11, az uve ' ' 

sáros fürdő. t, . , k k „ "l tett észleletek és az alkalmilag ismertetett te;vek !elett való 
Ezen a1g3 a oni „ „ 1, t , ~ ·nditja az eszmecseret az altal, hogy 

vélemények közlésére hívja feltkeln~k .a~ u :~.t :~rgmy.~~~ tárgyra előterjeszti' hogy azok a 
a felemlített tárgyakra vona ozo re ex101 . 

tanácsk0Ezlar'1so"kal;!ijb~~~:~ol;~~:i~~~n:.!1eletei élénk eszmecserét keltel~tekt, nelv:zde~esmene:golda' -
, l k' ' · th t ' azon e oze es rnr es A főkut közelében tervbe vett vendeg ő iep1 (" ese ' t ], , . főkutnak ~ 

, . . l' -1" f l 'pitése nem lenne-e ar a maia a 
sára késztette az ülest: vaJJOn ~ venc ~g 0 e e d, lő az uralkodó helyi viszonyoktól 
Erre vonatkozólag az ülés azt JavasolJa, hogy a ~en .e~ ~·1etén kivül épittessék. mert a 
fogva, a főkúttól minél távolar~b, h~ leh~t, anna r ~~:t::~{ fertőző anyagokkal (ammonia 
lakóház melletti ürülékek, ha ,celszeruen ~l ~err~ ~e,z:b mert a források tája igen likacsos . 
etc.) tisztátlanithatnák a fona::ookat, anna 1~ m, '~ ', sát na on me könnyitik. 
rétegekből áll, melyek az árta}mas an~agok :~s~iva~z:ut viz~y a töltŐházba szándékoltatik 

Azon tervre vonatkozolag, me yt:zenn, ab ható helyi vizsgálatok alap
levezettetni, e 1 n ö k e? Y, szak.a v ~ i 0 ; n esd,: t 0 1va 8 tat f e 1, melynek szerzője 
j á n kid o 1 go z o t,t , 11' ~s'?~ 1 ~ v e e.m n Y a a ~izelvezetés nem lesz ártalmára a borvíz 
Hel'bich azon fölfogasat l~ozh es ,md~~ol~~ ~~gyh y a forrás aljából indul ki a vezető cső, 
minőségének, ha a ve:etek olyk~p „sz1 lke 11 ' t o~ik a feles vizmennyiség levezetésére. E 
a forrás felületén pedig egy mas, cso a 1~ m~z a töltöházban végződő vezető cső végén 
javaslathoz az ülés azon megtoldast csato J.ad," og! a töltetik a cső a ceappal elzárat-

lk l t 'k hogy akkor a m1 on v1z nem ' , .egy csap a a maz asse ,: „ . . ' , . 1 a lerakodásnak eleje vétessek. 
hassék, mi által a vezeto cso mi~dJg ~ele le,~~n, v~~~~~ után az írásban benyujtott Herbich

Az ülés ezen eg!~an?u :velem 0,Y ~ 1 v~m,~: ajánlja annál is inkább, mert ilynemű 
féle véleményt a borszek1 kozbirtokossag ,gye me. b d tb) 
vizelvezetésre más helyen is akadnak példak. (Manen a s . 

--· - -· 
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A borviz tölté.sének módjára nézve ajánlja az ülés, hogy a csorgató csövek a 
palackok fenekéjg hosszabbittassanak meg, ez által a levegő a pa)ackból kiszorittatván, 
nem elegyedhetik annyira a kifolyó forrásvizzel, és nem veszithet annyit a viz a szabad 
szén;:;avból, mint a jelen nyilt töltési mód mellett. Ajánlja továbbá, hogy a palackok duga
szolása géppel történjék a borviz eredeti minőségének lehető megóvása végett. A duga
szokra nézve ajánltatik, hogy azok meleg vizbe ázlassanak, mert ennek következtében a 
dngasz viaszpuhává lesz, és tetszés szerint kezelhető, kihűlés után pedig kitágul, eredeti 
ruganyosságát visszanyeri, és az üveg száját egé zen légmentesen bezá1ja. 

Továbbá ajánlja az ülés, hogy borszéki víz mindazon források helyein elegendő 
készletben tartassék, mely források a borszéki yizzel versenyre törekszenek, hogy ily módon 
alkalom nyilhassék, a versenyző bor vizek saját lelhelyein kivívható győzelemre. 

A sétányok egyesítése- é;:; kibővítésére nézve ajánlja az ülés, hogy minél tágasabb, 
árnyasabb és kényelmesebb sétahelyek rendeztessenek be a végből, hogy az üdülést kere
sőnek jó alkalma nyíljék a szabad levegőn való kellemes és üdítő tartózkodásra, kiválóan 
pedig a fedett sétá.nyok minél teljesebb kiépítésére irányozza a.z ülés a közbirtoko.sság 
figyelmét, és melegen ajánlja Borszék érdemes mérnökének fargitay urnak, ugy egészségi 
mint szépészeti szempontból kiváló figyelmet érdemlő terveit. 

A Kossuthkút teljes é;:; célszerű berendezésére vonatkozólag ajánlja az ülés, hogy a 
kutat övező téren egy alkalmas étkező helyiség és testgyakorlásra használh<Ltó e;:;zközök 
állittassanak fel. 

Az ásványvizek forrásainak tisztán é;:; épségben való tartása céljából ajánlja az 
ftlés, hogy a források fedéllel láttassanak el. 

Azon magas közegészségi és emberiségi szempontok, melyek a borszéki gyógyforrá-
okat nemcsak e vidék, hanem a szenvedő emberiség közkincseivé teszik, meg nem enged

hetik azt, hogy közeli kútásások vagy bárminemű ártalmas érháboritások által a források 
gyógyereje veszélyeztessék, minélfogva határozottan kifejezést ad az ülés azon véleményé
nek, hogy a Lobogó szomszédságában á ott kút ezen gyó-gyforrás közelében semmi esetre 
sem tűrhető meg. 

, A Borszék és vidéke természeti viszonyait feltüntető ásványok közül különösen 
i;iagara ;onta az ülés figyelmét a d i t r o i t., mel,v gyönyörű kékbamva színénél, csiszolásra 
cs faragasra alkalmas voltánál fogva drága dfaz- és szoborművekhez szolgáltathatná a 
l;>ec;;ies anyagot, feltűnt t rwábbá a carraraival versenyző szárhegyi szép fehér márván y, 
melyet nagy emlékű Izsónk annyira becsült, és melyből nagy műveket alkotott; de kiváló 
fi~7elmében részesítette a társaság Borszék vidékének fekete gyémántját, a k.iállitott ki tűnő 
kosz e ne t; mely dusgazdag rétegekben terjed el Borszék vidékén, és habár több helyen, 
nevezetesen Bélhoron is feltárva vau, nincs szellem, mel.Y üdvös bátorsággal kiaknázására 
:állalk~znék: mert nincsenek szállításra alkalmas utak; hiányzik a fogyasztó közönség és 
ipar; nmcs befektetésre szükséges töke, - és igy elszigetelten, távol a munkás és haladó 
világtól, mind e dus kincsek elásva hevernek, és várjáJc, míg az országos j ólét és ha.ladás 
közérdeke, mig a székely nép megélheté::iére és boldogulására való tekintet, e dusgazdag 
helyekre js irányozni fogja az ország, a törvényhozás és a magánvállalkozás figyelmét, termő 
befektetéseit és jövedelmező áldozatkészségét. 

A keresethiányban szenve<lö székely népre való tekintetből méltányo;:;nak, köz
egészségi és közgazdasági szempontból pedig országos érdekünek tartja az ülés azon égető 
szükség által támasztott kívánságot, hogy Toplicától Borszékig a Szék patak mentében 
or;;izágut épittetnék, ha máskép nem lehet, állami segélylyel. 

f z ülés felkéri Bernáth és dr. J ármay urakat saját kebeléből, hogy a dit r o i tb ó 1 
mutatvanydarabokat vivén magukkal, azoknak, mint kitünö diszköveknek használatára az 
illető fővárosi mesterem berek figyelmét felhívják, és minél nagyobb hasznosítására közre-
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működjenek. Hasonlóan ajánlja az ülés a hazai vállalkozók és fogyasztók figyelmébe a bor-
székvidéki kőszéntelepek kitünő anyagát. . 

· Az ülés tárgyai a feljebb közlöttekkel ki levén merítve, elnök septemher 9-én reggeli 
8 órakor tartandó jegyzőkönyvhitelesitő és zárülésre meghiván a társaságot, bezárja az ülést. 

Kelt Borszéken, 1 8 7 5. september 3-án. 

Dr. Dobránszky Péter, 
elnök. 

, e. 
Jegyzőkön y Y 

Dr. J ármny Gyula, 
j egyző . 

ci magyar ortosok és természetvizsgálók XfIII-ik na.gy~yiilésének k:beléből Borsz~k;e, kfránrlult 
tagok társaságának Borszéken 1875. september 9-en re!J.CJPl 8 omkor tartott ulesero/.. 

Elnök: dr. Dobránszky Péter. 
Jegyzők : dr. Jármay Gyula és Viola Kálmán. , 
Jelen voltak : ::i társaság összes tagjai és nagy számu vendege k. , , 
I. Elnök megnyitván az ülést, jegyzőt az ülések jegyzőkönyveinek felolvasasara 

kéri fel, dr. Járrnay Gyula felolvasván a september hó 8-án reggel és este tartott ülések 

jegyzőkönyveit, azok hitelesittetnek. . , . 
n. Elnök a nagygyűlés megfelelő határozatával k~pcs~1atban fe] él~szti. azon ohat 

tást., hogy valamint más fürdőhelyek, ugy Borszék is gyüJtene azo~ t~rmesz~t1 vagy ~u
tárgyakat, melyek Borszék és vidékének természeti és m~1tö~ténel~m, v1szony~1~ e.gy, vezer
eszmék szerint rendezett, és átnézetes gyüjteményben tarnak elo, es egy v1cleki muzemn 
11agyranövésénr·k szolgálnának ~egőcödési pontjálll.„ „ . , , . „ . „ , . 

Ezen ajánlat közhelyeslessel fogadtatott, ::tfo~·dob.1zo~tmany annal nagyo~b oromere, 
mert a borszéki közbirtokosság különben is szándekoz1k es tervbe vette a szoba hozott 

tárgyak gyüjtését. . . , . „ , 
III. Elnök ezután következő iuditványokat tesz : mond.Ft ln hatarozatilag a.z ules, 

hogy e társas:íg borszéki kirándulá~áról szóló emlékir~t éR ,a Bo1:szék1m tartott ül,ések j egy
zőkönyvei , a társaság elnöke által, a nagygyülés el~ökenek atny~~Jtassa~,l:'"~ azon ke,re.lemm.~~' 
hoay ezen iratok a nagy ülés emlékkönyvébe felvetessem·k a kovetkezo 1_ndokokbol.. }-szor, 
me~t a Borszékre tervezett tanulrn:ín:yi kirándulás a nagy gyülés rn?nkapr?gra1;11mJ,ah~ f~l 
volt véve · 2-szor a Borszéken szerzett észleletek és tannlságok tovabb terJesztese es erte
k e2itése végett; 3-szor, méltányos és joggn,l megillető tisz~eletböl ,a v:ndégsze;·etö és áldo
zatkész Székelyföld, különösen nemes Csikszék köt:ö,nsége e,s B?rszek bn:to~rns~aga, ~zárl~eg! 
és Ditró derék községek iránt, melyeknek ismertetesükre es Javakra celzo kozlemenyeml.-
lrnl testvéri tartozásból és hálából is adósak vagyunk. , , . , 

Indítványozza továbbá, hogy nemes Csjkszék köz~nségének,„ ~orszel~ s,zarhegy: es 
<litrói közbirtokosságának és a förclőbizottmánynak azon paratlan eloz~keny,segert és s~1vé.
lyEs, semmi áldozatot nem lümélő ve1~clégszeretEtéé~t, rn,el~lyel ~ ~~rsa~agot ~eg~:~~.1' 
megtisztelni és kitüntetni szives volt., az ülés határozatilag es .~ ~gyzok~nyvll~g n;ely ko~zo
netet szavazzon; indítványozza, hogy n, nagygyűlés elnöke utJall az allando valasztma~y 
felkéressék hogv nc·rnes Csikszék közönséaének és a borszéki közbirtokosságnak aXVIII-1k 

' J 
0 

' , t' ' t' t 1 t' k nagygyülés emlékére, közlönyei és emlékkönyve a nagygyüles es e arsasag isz e e ene 

jeléül megküldessenek. 
Mindezen inclitványok helyeslő éljenzé ekkel viszhangoztattak. . 
V. Elnök végül, miután felhivására senkinek sem volt köz?lni v~lÓJa; bu;sut ye~z ~ 

Székelyföldtől, Csíkszék és Borszék derék közönségétől, és szavait ekep vegeze : "Es m1, 
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kik mesziröl, tul onnan, a hol a hegyormok kéklenek, zarándokoltunk e helyre tele epe
déssel, vágygyal, "\isszatérünk, mint a zarándokok az üdvözülés szent helyéről, gazdagodva 
érzelemben, tanulságban és tele üdvösséggel a sok széptől, jótól és nagyszerütől, melynek 
halmaza szivünk- és lelkünkre áradt, testvéreink között. Magunkkal viszszük az ujult frigy 
zálogát a szeretet és becsülés azon ki nem alvó tüzében, mely kebleinket átheviti; elviszszük 
e testvérnép vágyait és jogos óhajait, hogy tudjon segiteni a magyar azon, ki öt soha nem 
hagyá el; elviszszük a gyógyforrások h1rét ország-világszerte, hogy tudja, hol keressen uj 
erőt a törött test és üdülést a fáradt lélek: megmondjuk, hogy e földön mesés kincsek 
várják a munkás kezet és a vállalkozni merő bátor szellemet; elmondunk: mindent, a mit 
látnunk, hallanunk, élveznünk ada szerencsénk; elmondjuk otthon, hogy megtaláltuk a 
testvéreket, a lüket keresénk és magunkkal viszszük a reményt, hogy lesz még egyszer ünnep 
a világ_on" - és az akkor lesz, midőn a székely testvér leszáll bérceiről a délibábos rónára, 
és meglátogaija - mint mi tevők - atyafiát a magyar saját házánál. Addig pedig adjon 
az ég e földnek áldást, e népnek boldogságot. "Az Isten e földet és népét áldja meg!" 

Ezek után elnök ajánlva magát, indulásra intve a társaságot, általános éljenzések 
között bezárja az ülést. 

Kelt Borszéken, 18 7 5. september 9-én. 
Dr. Dobránszky Péter, Dr. Jármay Gyula, 

elnök. jegyzö. 

II. 

A „málná.si" ásványviz vegyi vizsgálata. +) 

Sepsi-Szent-Györgytől 2 óra távolságra a Tusnádra vezető utvonalban, jobb partján 
az Oltnak fekszik, hegyek által védve a szelektől, e kies t:elyzetü fürdőhely. Kétségkivül 
előkelő helyet foglalnak el Háromszék ásvány-forrásai között a "málnási" ivó és fürdő vizek. 

Az utóbbi időben a fürdő egy társaság birtokába jutván, ez első feladatának ismerte 
el a vizek vegyi jellegéről pontos ismereteket szerezni. 

Az ebbeli fölkérésnek engedve, közlöm itt vizsgálataim eredményét. 
A fürdő területén felszinre jövő, és már részben be is foglalt sok forrás közül külö

nösen kiválnak az u. n. "ivó kut" és a "Herkules fürdő." Ez utóbbi régente "Bugyogó" név 
alatt volt ismeretes. Ez alkalommal csak az "ivó kut"-ra vonat.koznak adataim. 

Az ivóvíz (borviz) kö viztartóba van fotrlalva, melybe az oldalvást a fenekén bugyog. 
E kő .viztartó átmérője 56 ctm., s a ben.ne foglalt viz magassága 91 ctm. mi által az körül
belöl 2/3-ig van megtelve; a viz mennyisége e szerint: 224,13 lit. 

A viztartó felső részének oldalán, a fölös víz elfolyására alkalmazott csövön per
czenként 2,83 lit. foly el. A kő víztartó pár lábnyi távolban egy magas kőfal által van 
félkörben védve. 

I. M i n ö 1 e g e s v i z s g á l a t. 

Frissen rnel'itve a v.:iz kristálytiszta szagtalan, egy ideig állva hagyva, más napig, 
aká1' légmentesen lepecsételt üvegekben is, gyönge fehéres zavarodást mutat, s ezután sárga 
ülepedés képződés mellett tökéletesen m_egtisztul. 

*) Miután a magyar orvosok és természetvizsgálók a meglátogatott helyeket kutatásuk tárgyává tevék, azt 
hiszszük, jó szolgálatot teszünk az ügynek, midőn Málnás fürdö, s a torjai „Büdösön" elöforduló kénforrásokról 
Fleischer Antal tr., kolozsvári egyet emi tanár ur vizsgálatának eredményeit, melyre a gyülés vizsgálata gyors átvo-
nulás közben ki nem terjeszkedhetett, s nagygyülés helyének bövebb ismertetése céljából itt közöljük. Szerk. 
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A frif:;sen meritett viznek kevéssé vasas ize van, az állás után megtisztult azonban a 
· zek ismert kellemes izével bir · , d, 

savanyuL:~mus papir a frissen meritett viz által megveresittetik, de a beszara as-

nál meg~~~~~nenyre különösen és sokszor tétettek igen. gondos észlele~ek, m~vel több ad~t 
. · kb de különösen az ehez közel fekvo Herkules forrasban Jele~ volna. ) 

szerint az e v1ze en, , , f "l"d' t tk ·k mmden leg-
Félig megtöltött üvegekben rázva, jelentékeny gaz eJ o es mu a oz1 , 

· bb 1 ' k„ y szag nélkül · k1se rnn . onen . . . . , b,. , hoz kalilúgban feloldott óloméleg adatott - a leg-
A frrnsen mentett v1z egy pro aJa , 

csekélyebb barnulás seII1: mutatkoz?tt:. üveg erősen felrázatott, és most égvényes-ezüst 

oldatos,Ava~~~!in~ri::én:~~=; :~~~~~!i meg~edvesitett ólompapir-szeletek függesztettek 

belé - ~l;~~;s:~~s ~~~::!~z~~é: :=~~~~~u~~~:~ozott, mely ammon hozzáadásával töké-

letesen feloldódott. k' ődött a zavarodásnak. 
Chlorbarium által savanyu oldatban nyoma sem epz „ . , d 
Gallus savval erősen kék violaszin mu~:tko,zik, .~~g c:~~~ag:ó~:~s ~~~!r:: ~rŐs zöldes 
A friss, tiszta viz sósavval megsavany1 va es voros v ' _ 

kék szint ad. .. . T k r ldatból J. elentékenyebb mennyiséget 
A savanyu oldat folmangansa' as a mm o . 

szintelenit el. , , d 1 t„1„ ásványvizben tökéletesen feloldódik. 

~é:zv~:~:~z;:~~k1:;:;~0:v~t t~~s~t' :,esyer~s
0

~sapadék jön létre: a leszűrt folyadék 

kk 1 O" en pezseg s égvényes hatasu. n „ , . 'k ' k sava a er s ' „ , , k" , letek szerint a levego bomerse ene 
~ltvi~ ?ő?11 é~·sémk~J· ~~:

01~;:~ie~::::v~IT~nd~~~~z észleletek' mindig egy Geissler-féle 
nagy va ozasana is 
normal hőmérővel eszközöltettek. 

187 4. oktober havában levegő 7,6° a viz 
3,2° 

" " " " 18,5° 

10,5° e. · 
10,5° e. 
n o e. 2) 

1875. augusztus 25-én levegő 
A viz fajsulya 18° - 1.002516. . , . 

Az egyes alkatrészek a szokásos módon kerestettek föl, s alább a mennyisegi meg-

határozásoknál részletezve lesznek. " . 
Találtattak és meghatároztattak a következo alkatrészek· 

Tevőleges alkatrészek: 
Kalium 
Natrium 
Lithium 
Ammonium 
Calcium 
Magnesium 
Aluminium 
Vas 
Mangan 

Nemleges alkatrészek: 
Szénsav 
Chlor 
Jod 
Brom kétes nyom 
Phosphorsav 
Kovasav · 
Légecssav nyom 
Bórsav 

és szerves anyagok. , 
A gázok a vizből igen gyéren-fejlődnek, s igy nem is voltak felfogbatok. 

. " 6 k h H s tart 1 polg. fontban. Dr. Sigmond v. I~anor 
1) Igy Dr Pataki elei;nzése ~.zermt ~ "Bu~?'~gó 3~~ite · 7)· ;dig kénecs say (Schweflige sa~re) lenne Jel~n. 

szerént (lásd Űbersicht d. Mmeralwasser Siebe~buSO~n) s, . t . k~ntartalmuak volnának a málnás1 források. 
Hauer és Stache (Geologie Siebenbürgen's Seite szenn is 

2) Saját észlelés. 36 
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II. M e n n y i 1 e g e s e 1 e m z é s. 

I. A ,málnási" ivóvíz vegyalkata. 

Lithium 
Ammonium 
Kalium 
Natrium 

Calcium 

Magnesium 

Vas 

Alumínium 

Mangan 

Szénsav (COa) 

Chlor 
Kovasav (SiO:a) 

Bórsav (Bo4 01) 

Phosphorsav (PO.) 

Jod 
Alkatrészek összege = 

Félig kötött és szabad 
szénsav C02 

Egészen szabad szénsav 

1000 rész 
vízben 

0,000280 
0,001370 
0,043012 
0,801165 

0,263867 

0,0507Gl 

0,017022 

0,001630 

0,001673 

1,202501 

0,428110 
0,055780 

0,155520 

0,005650 

0,000679 
3,029023 

3,25622 
2,35772 

egyenérték 
százalékokban 

0,07 
u,13 
2,03 

64,12 

24,29 

7,78 

1,12 

0,31 

0,11 

73,79 

22,20 

3,67 

0,32 

0,01 

Li 
H.N 

Ka 
Na 
Ca 
2 

Mg 
2 

Fe 
2 

A.I 
3 

Mn 
2 

COa 
2 

Cl 

Bo.01 
2 

PO. 
3 
J. 

II. A ,málnási" ivó viz vegyalkata. 

A szénsav sókat mint közönyös vegyületeket véve. 

Chlor lithium . 
" kalium . 
" magnesium . 
" natrium . . 

· Jod natrium 
Szénsavas natrium 

calcium 
magnesium 
vas . . 

" mangan 

1
) Kettedszénsavas Natrium . 

„ " Calcium . . 
" Magnesium . 
" " Vas . . . „ Mangan .. 

1000 rész 
vízben 

0,0017 
0,0821 
0,1499 
0,4542 
0,0008 
1,3288 
0,6597 
0,0452 
0,0352 
0,0035 

2,1060 
1,0687 
0;0785 
0,0540 
0,0053 

16,173 
8,207 
0,603 
0,414 
0,041 

1 polgári font 

0,013 szemei• Li Cl 
0,630 K Cl 
1,151 Mg Cb 
3,488 Na Cl 
0,006 Na J 

10,205 N a2 cos 1) 

5,066 Ca C03 
0,347 Mg COs 
0,270 Fe COa 
O,Ó27 " Mn COa 

NaHCOa 
CaCOs, füC0 3 
Mg003, HBCOa 
FeCOa, H2COa 
MnCOa, HBCOs 

Szénsavas ammonium 
Phosphorsavas alumínium 
Bórsavas natrium 
Kvvasav . . . . . 

Alkatrészek összege 
Félig kötött és szabad 

szénsav 
Szabad szénsav 
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0,0036 
0,0073 
0,2014 
0,0558 
3,0292 

= 3,25623 
= 2,35772 

0,028 szemer (H4N)2 COa· 
0,056 .Ab3P04 
1,547 Na2Bo401 
0,428 Si02 ---23,262 

25,007 COi 
18,107 C02 

A forrás hőmérsékére 11 ° C és norma] barometer állásra számítva, lesz térfogatok
ban a szénsav mennyisége: 

1000 grrn s köb cent víz tartalmaz egészen szabad C02 = 1240,98 köb cm. 
1 polgári font „ 68,18 köb hüv. 

Hogy ha ezen elemzési eredményből az „ivó" viz vegyi jellegét akarjuk megismerni, 
legcélszerűbb annak „százalékos képletét" a következőkép összeállitani: 

Na I 
tevőleges alk. ~i ·· 

H4N ~ 
Ca l Mg = 32,48 
Al 

Fe l 
Mn Í = 1,23 66,35 

nemleg. alk. COs = 73. 79 Cl = 22,20 Bo4Ü7 = 3,67 j 04 
[ = 0,33 

s igy látjuk, hogy : a szénsav, az égvény férnek, s az égvé n yes földek a tul
nyomó alkatrészek; jelentékeny vas és chlor mellett kiváló mennyiségű bórsavval. 

Az eddig szokcísos osztályozás szerint tartozik e viz: az „ égvényes, földes vasas" 
savanyu vizek közé. 

Nem hagyhatom itt ismét emlités nélkül azon feltűnő nagy bór-mennyiséget, mely 
ezen hideg forrásban foglaltatik; tudtommal más savanyu vizekben még csak megközelitő 
mennyiség sem foglaltatik. Azt hinném, hogy legcélszerűbb volt ezen „hideg és égvényes" 
vízben a bórt, borax alakjáb.an hozni számításba; (habár ez, mint tudjuk, már szénsav vagy 
sok viz által is elbomlani látszik). 

III. 

A torjai „Büdösön" előforduló „kénsav-forrásokról." 

A torjai „büdös-barlang", annak gázai, valamint a közelében előforduló neveze
tesebb források vizsgálatára szükséges műveleteket és anyagokat a mult szeptember havi 
szünnapokban a helyszínén eszközölvén, illetőleg azokat összegyűjtvén, azok tüzetes vizs
gálata eredményének közzététele előtt, a mivel jelenleg foglalkozom, szükségesnek tartom 
ez alkalommal leginkább a cimen nevezett forrásokról röviden megemlékezni. 

Annak idején bátor leszek dr. Koch Antal tr. tiszt. barátommal együttesen, ki egy
idejűleg ott a földtani viszonyokat tanulmányozta, a torjai Büdös vegy- és földtani viszo
nyairól értekezni. 

A büdösbarlangtól délkeletre 250-300 méternyire egymástól vagy 75 méternyi 
távolságban bugyognak fel ezen nevezetes források. Hármat constatáltam és vettem vizs
gálat alá, az u. n.: „kis timsós (közép)", felső timsós" és „befedett timsós 
(a 1 só)" nevű forrásokat 

36* 
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. 
Alig pár négyszög lábnyi területen bugyog föl mindegyik, felszinök a rohamos gáz-

fejlődés által folytonos erős forrongásban tartatnak. 
Már izök által is azonnal felismertem szabad savtartalmokat, különösen a „ befedett 

timsós" oly erős savanyusággal birt, hogy izlésénél a fogak erősen elváslottak. Valami nem 
definiálható szag volt érezhető a források közelében, de nem igen erősen. · 

A kitóduló gázok sem ezüst, sem ólompapirt nem barnitottak meg. Mindegyik for
rásból fel lettek külön fogva, s vizsgálat alá vétetnek. A viz által a kék lakmusz erősen 
megvörösödik. Hamuval összehozva igen erősen pezsgett. Néhány köb centimeternyi bepá
rologtatva és cukor porral gyenge hőnél melegítve erősen megfeketedett. Chlorbariummal 
igen erős csapadék keletkezik. 

Mind a három forrás összevágólag mutatta e kémhatásokat. 
Tehát e források „ szab ad kén savat" tartalmaznak. A többi főbb alkatrészekre, 

szintén a hely színén tett kisérletek mutatták, hogy jelen van: alumínium, vas (élecs) és 
kevés mész. Légenysavas ez\].sttel nem jön létre csapadék. E szerint szabad kénsavon kivűl 
a timsó a fő alkatrész. · 

Összefüggésben áll a vizekkel azon „csepegés", mely a büdösbarlangban nem épen 
nagy mennyiségben, de folytonosan észlelhető. Kétségkívül a barlang tetején összegyűlő 
légköri csapadékok szivárognak keresztül a falak repedésein, s ennek köszöni létét azon 
gyógyszer gyanánt szembajoknál a vidéken nagy becsben álló csepegés. 

Ezen folyadék tökéletesen azon alk_atrészeket tartalmazza mint az előbbi kénsav
források; kimutatatott benne a „s zab ad kénsav" és pedig aránylag jelentékeny mennyi
ségben. Egy körülbelőli meghatározás szerint 1/2 °lo H2S04 találtatott. Tartalmaz e mellett 
alumíniumot, vasat (élecs és éleget), ugy szintén meszet és kevés chlort. 

Különösen fontosnak tartom e barlang „ csepegésének" és a forrásoknak hasonló 
alkatát, 'a mennyiben ez által az utóbbiak kénsav-tartalmának eredetére is lehetne 
következtetni. 

Mielőtt ezen vizek szabad kénsavának eredetéről szólnék, először még a barlang és 
gázairól akarnék röviden említést tenni. 

A barlangban összegyűlő gáztömeg a nap folytán változó magasságu gázréteget 
kP-pez, 1,5-1,9 méter magasságut. 

Kénköneny szag sem távol a barlangtól, még kevésbé pedig bent nem volt érezhető. 
A barlang hőmérséke jóval alacsonyabb a külső levegőnél, de kevésbé ingadozik, 

mint hasonló körülmények közt a külső levegő. 
Dacára hogy a barlangban kénköneny szag nem érezhető, ezüst és réztárgyak, ugy

szintén savanyu ezüstös és ólmos papírszeletek rögtön megbarnulnak. 
A gázok a barlang legbelső alján lévő hasadékokból aspirator segélyével először 

savanyu, azután ugyanannyi időn ammoniakalis légenysavas ezüst oldaton vezettettek keresz
tül. Mind a két esetben látszólag ugyanannyi, s nem több mennyiségű csapadék jött 
létre. De mind a két esetben, dacára hogy hosszabb időn (10 perc) vezettettek keresztül, a 
létrejött csapadék igen kevés volt. 

Hasonló tünemény mutatkozott más fémek oldatainak alkalmazásánál. 
Ez tehát csupán kénköneny jelenlétére mutat és pedig ebből is aránylag csekély 

mennyiség van jelen. . 
A kénecssavra tett vizsgálatok szintén negatív eredményt adtak. Ugy hogy s zén

a von, mely túlnyomólag van jelen, és kén h y drog e n e n kívül csakis 1 e v e g ő van 
!lég jelen a barlang gázaiban, mi annak kalilúgban való nem tökéletes elnyeletéséből 
(Övetkezik. 
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A barlang falainak alsó része, oly magasságban mint a gázréteg terjed, kén lepellel 
van bevonva. Továbbá azon részein, hol a levegő inkább hozzáférhet, timsó képződik . 

A „büdös" barlang falain ugyan a timsó csak szórványosan fordul elő, de a szom
szédos „timsós" barlangban, mely az előbbihez tökéletesen hasonlít, csakhogy mintegy 
kihaló félben van, - énnek falain a timsó sokkal nagyobb mennyiségben találtatik, mig a 
kénmajdnem egészen hiányzik. 

Ezen észleletekből már most úgy a szabad kénsav mint a tim só keletkezése 
kimagyarázható. Nézetem szerint ugyanis a következő vegyfolyamat van ott folytonosan 
actioban. 

A gáztömeg kénhydrogenje a jelen levő levegő által elbontatik a kén kiválása mel
lett. Ezen kén képezi a fentemlitett lepelt a barlang falán. Most ennek egy része a soha 
nem hiányzó nedvesség jelenlétében tovább élenyül kénsavvá. Ez a.z által bizonyitható be, 
hogy a kőzeten a szabad sav kimutatható. 

A kénsav már most a kőzet aluminium égvény fémeinek egy részét kioldja, képez
vén velök a timsót. 

Egy része az igy képződött szabad kénsavnak az átszivárgó VÍ?; által föloldatik, s 
igy jön az a „ e s epe g és be." Igen valószinü e szerint az is, hogy a föntebbi kénsav 
források kénsav tartalma hasonló vegyfolyamatnak köszöni eredetét. 

Ezen magyarázat megerősítése végett szükséges leend a barlang trachitját ugy üde 
mint átváltozott, elmállott állapotban elemzés alá vetni. Ezen elemzésekkel, ugy mint a 
kénsav forrásokéival foglalkozik jelenleg a laboratoriumban Koch Ferencz úr, kinek eddigi 
elemzési eredményej tökéletesen megegyeznek a föntebbi következtetésekkel. 

IV. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók pályakérdései. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók a XVIII-ik nagygyűlés határozata folytán, 
következő pályakérdések megfejtését tűzik ki : 

I. „Kívántatik a magyarhoni ásványvizeknek kimerítő leírása, 
k ü 1 önös tekintett e 1 azoknak a 1 e g uj ab b nézet e k s zerinti beosztására 
é s v e gy e 1 e m z é s ér e. " 

Jutalma Kovács S. Emlre tr. szíves adományából száz darab arany; beküldési határ
ideje 1877-ik évi május hó 15-éig terjed, és ugyanez évben tartandó nagygyűlésen fog az 
ötöd ízben kitűzött jutalom is a pályanyertes mű szerzőjének kiszolgáltatni. 

II. „Irja meg valaki az orvosi tudomány Magyarhonban való 
fej 1 ő dé s ének történetét, a 1 e g régibb időt ő 1 a mai napig." 

E pályamunkában különösen tekintetbe kell venni: a) mikor, miféle népnyavalyák, 
járványok és kiválóbb tájkórok (himlő, mirigyvész =pestis, hányszékelés = cholera, mocsár
láz sat.) dühöngtek hazánkban, melyek orvosi · kutatásnak alapul s anyagul szolgáltak; b) 
miképen jártak el a kormányférfiak e kórok elleni óvintézkedések körül, mit használtak 
orvoselődeink a betegek gyógykezelésében, nevezetesen miben állott koronkint a gyógy
gyakorlat, s miképen fejlődött az a mai álláspontig, a hajdani dogmatikusoktól kezdve a 
legujabb élettani gyógyászatig, és vajjon hazai orvosaink melyik orvositanodának elveihez 
csatlakoztak~ ..... 

Jutalma Poor Imre tr. adományából száz darab arany; a pályamű beküldésének 
határideje három év; a pályázat ideje 1879 május 15-én jár le. . 

III. „Előterj esztendő a hazánkban honos kelevény (furunculus) és 
pokol var (anthrax, carbunculus) okainak tapasztalati adatok nyomán való 
m e g h a t á r o z á s a. " 
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Jutalma Sz1mnák Vilmos tr. adományából kétszáz forint; e pályamunka beküldé
sének határideje 1877 május hó 15-éig terjed, és ugyanez évben tartandó nagygyűlésen 
fog a pályanyertes mű szerzőjének a jutalom kiszolgáltatni. 

Mind e három pályakérdésre vonatkozó, idegen kézzel tisztán leirt, és a pályamű 
szerz0jének nevét magában foglaló, jeligés levéllel ellátott pályaműveket, a magyar orvosok 
és természetvizsgálók állandó központi választmánya alolirt elnökéhez (V. kerület fürdő 
utca 3. sz.) kell beküldeni. 

Kelt Budapesten az állandó központi válaszmánynak 18 7 6-ik évi május hó 12-én 
tartott rendkívüli üléséből. 

Dr. Nendtvich Károly, 
az áll. kp. választmány elnöke. 

Dr. Gerlóczy Gyula, 
az áll. kp. választmány titkára. 
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