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HALÁSZ GEJZA 
OR\'OSSEBÉSZTUDOR, A. MA.GY. TUD . AKADÉMIA LE\"ELEZŐ, BUDAPEST FŐVÁROS BIZOTTSÁG! TAGJA, A FŐrÁROS XYUGAL!IA.ZOTT1 S 'l'ÖBH 

TÖRVÉNYHATÓSÁG TISZTELETBELI FŐORVOSÁTÓL. 

A magyar irodalom egyik ága sem mt that föl több remekművet, mint az, mely 
a haza elhunyt nagy embereinek emlékbeszédek általi megörökitésével foglalkozik. A leg
jelesebbek közül csak nehányat említünk. 

Ki ne ismerné Kölcsey Ferencz, b. Eötvös József, Péczely József, Toldy Ferencz, 
b. Kemény Zsigmond, Csengery Antal, Nendtvich Károly, Gyulay Pál, Zsoldos Ignácz. 
Poor Imre, Ipolyi Arnold, Szász Károly, Tóth Lőrincz és mások remek emlék beszédeit ~ 

Ezek a külföld ilynemű műveivel bátran megmérkőzhetnek, sőt azokat nagyré zt 
felülmulják. 

Ezekkel szerzőik, mint a tudomány s ihletség fényével ragyogó szónoklatokkal, 
nemcsak az elhunytakat, hanem önmagukat "is megdicsőiték. 

Valóban büszkék lehetünk, hogy elhunytaink iránt a hála, a kegyelet adóját, ügy a 
politikai, mint a tudományos téren, annyian s oly meghatóan igyekeznek leróni. 

Mig egyfelől elismeréssel tartozunk, s tisztelettel hajlunk meg a magy. tud. akadé
mia s egyéb intézetek, egyesületek, testületek előtt, azon kegyeletes eljárásért, mely sze
rint jeles halottaik emlékének ekként áldoznak : másfelől mindenki megütközik azon, hogy 
még a magy. tud. akadémia is tud egyesek, - s éppen a legérdemesebbek - iránt, érzéket
len lenni; el tudja feledni Győry Sándort. Győry Sándor hamvai már rég a sirban porlanak, 
a nélkül, hogy az akadémia mathematikai osztálya megemlékezett volna érdemdús tagjáról. 

Mielőtt tovább haladva ünnepeltünk Pólya József életirásához jutnánk, azt hiszem, 
hogy hozzá, ki Győrynek benső barátja, s a tudományos téren hosszú évek során bajtársa 
volt, méltón járunk el, ha Győry Sándor sirjára egy nefelejts szálat illesztve, szerényen 
kérdezzük : miért mellöztetik az ő emlékénél a kegyeletes szokás és szabály~ Miért nem 
tartatik felette emlékbeszéd~ Nincs senki, ki az ő érdemeit ismerné~ ismerné azon férfiút, 
ki a legmostohább viszonyok között, midőn még Magyarországban a mathematikai s ter
mészettudományok tanulmányozására s mivelésére, mind az eszközök, mind az intézetek 
hiányoztak, lángeszével küzdötte fel magát az exacttudományok szinvonalára, s azokban 
ifjú korában annyira kitűnt, hogy már 1832-ben a mathematikai osztályban rendes tag
nak választatott; ő tehát az akadémiát bölcsőjében ringatta, s azt viszontagságaiban soha 
el nem hagyva, 1832-ik évtől 1870-ig, közel 40 éven át szakadatlan munkássággal támo
gatta. Midőn Győry akadémiai rendes taggá választatott, hogy egészen ez intézet tudomá
nyos czéljainak élhessen, az "országos kir. építészeti igazgatóságnál rende 
fizetéssel s nyugdijjal ellátott, magasabb rangú hivataláról lemondott, s egyéb jövedelmező 
mérnöki vállalatait is abbahagyta; s azonnal buzgón hozzálátott a mathematikai tudo-
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mányok hazánkba leendő átültetése s meghonosításához, s mint úttörő küzdött az elébe 
gördülő akadályokkal, melyek a nyelvre is vonatkoztak, magyar műnyelvet, műszavakat is 
teremteni kellvén. 

Győry kezdettől fogva egészen az akadémiáé volt, nem vállalt sem tanárságot, sem 
semminemű egyéb hivatalt vagy foglalkozást, egyedül akadémiai feladatainak akart meg
felelni. Megfelelt-e~ s mily sikerrel~ arról sz9lnak s tanubizonyságot tesznek az akadémia 
„Évkönyvei", "Jegyzőkönyv .ei", "Ertesítői" és az ő számos művei, melyek 
közül egy, a 200 aranyos nagy jutalmat is megnyerte. Fájdalom, Győi·yre anyagi tekintet
ben 40 éves föláldozása szomorú hatású volt, ő maga szegényül élt és halt meg, igy csa
ládja is, t. i. neje és leánya az "irók segélyegylete" gyámolítását élvezi. 

Vállas Antalról, ki Győrynek hivataltársa, az akadémia mathematikai osztályában 
rendes tag, s nem csak Magyarországon, de messze földig, a világ más részében - Eszak
Amerikában is - szakmájában elismert tekintély volt, szintén megfeledkezett az akadémia. 
mathema.tikai osztálya, úgyhogy az emlékbeszédre más osztályból, a természettudományi
ból, vállalkozott egy hálás férfiú. Reményljük, hogy e correctivumra Győry emlékénél nem 
lesz szükség, találkozni fog magának az illető osztálynak kebeléből, ki Győry Sándor ham
vaira írott eme jelmondatot: "Exoriare aliqnis nostris ex ossibus ultor " nemcsak elolvassa~ 
de átérzi s megfelel ebbeli hivatásának, s helyrehozza az eddigi halasztást, miszerint a mi 
halad, el nem marad. 

Tárgy és érdekrokonságnál fogva, ide tartozólag, szabad legyen érinteni, miként 
mi a magy. tud. akadémiánál kivételként fordul elő, az a magy. kir. egyetemi orvos
karnál rendszerré kezd válni. Itt már, úgy látszik, megszűnt a kegyeletes szokás, - az el
hunyt tanárok felett emlékbeszédet tartani. 

Ha nem csalódom, újabb időben csak Csausz Márton, elhunyt derék tanár emlékére 
rendeztetett az egyetemben gyászünnepély s tartatott emlékbeszéd; de a többi megdi
csőült tanárok: Stáhly, Bene, Birli, Fabinyi, Bugát, Gebhardt, Sauer, Balassa sat. ily meg
tiszteltetésben nem részesültek. 

Eme nagynevű tanárok, kiknek emléke embertársaik szivében örökre élni fog, 
csendesen aludhatják örök álmukat, még csak hivatalutódaik s az egyetemi orvoskar rész
v é te sem háborgatja nyugalmukat. 

Az egyetemi orvoskar ezen rés_zvétlenségével ellenkezőleg a magyar orvosok és 
természetvizsgálók nagy gyűlése, a kegyelet érzetének hódolva, úgy a régibb, mint az újabb 
korban, elhunyt szakférfiak arczképét s életrajzát évkönyveibe fel vevén, ezzel az érdemdús 
orvosok s természettúdósoknak örök emlékű csarnokot akar emelni. 

A halhatatlanok im e csarnokába vannak már elhelyezve orvosrendünk bajnokai: 
Bene Ferencz, Bugát Pál, Frivaldszky Imre, Flór Ferencz, Sauer Ignácz, Balassa János, 
Balogh Pál, Szabó József. 

Hogy e csarnokba Pólya József arczképe, és az évkönyvekbe életrajza föl vétessék, 
a legközelebb ~!.-Szigeten tartott XIX-dik nagy gyűlés kegyeletes határozata, melynek kivi
telével csekélységem bizatott meg. 

E megtisztelő megbízás terhe alatt leroskadna gyenge erőm, ha nem látnám Ariadne 
fonalát, mely feladatom megoldásához némi reményt nyujt. 

Legyen a vezérfonal, mely tollamat vezesse, a legnagyobb egyszerűség s igazság. 
Távol minnen szónoki s költői diszítménytől, mihez különben sem értek, lássuk az 

elhunyt pályafutá át a maga természetes folyamában. 
A tettdús élet főbb mozzanatait, az események fejlődéséhez képest, 3 korszakra 

oszthatjuk: 
I-ső korszak a ·zületésnél, 1802. kezdődvén, az orvostudori avattatásig 1830-ig ter

jed, magában foglal 28 évet, a gyermek- s ifjukor idejét, a. tanulás éveit. 

1 

1 

1 

1 
1 

f 

\ 
' 

1 

1 

1 

1 

:' 
1 

1 

- vn -

, II-~ ko;·szak a ~udorrá lételtől 1830-tól 1850-ig számittatván, 20 évig tart e kor-
szak kepezi eletenek delet. ' 

. „ ,III-dik koysz~k !850-től haláláig, t. i. 1873-ig terjed, s magában foglal 24 évet, az 
idosb kor- s aggsag eveit. 

1. korszak 

a születésnél, 1802. kezdődvén, az orvostuclori avattatásig 1830-ig terjed, 1nagában foglal 28 évet, 
a gyermek- s ifjukor idejét, a tanulás éveit. 

. E korsz~~~.a vo,natk~zó. adato~ leg1:1agyobbrétizt Pólya József saját életirásából, úgy 
mi;it azo~r Di:. Torok Jozsef ·) J~les,.~z?noki,t?llal írott, de mint ő maga megjegyzi, hézagos, 
meg a fobb eletmozzanatokat IS roviden e11ntö akadémiai emlékbeszédében is foglaltat
nak, - meritvék. 

PólJ'."a J Óz~~f 1802.~ben,j.anuár hó 1-ső napján, Bars megyében, N agy-Szecse nevű, - a 
Garam ~oly? par~Jan fekvo - kies faluban született. Szülői Vár ad i Pó 1 y a András és 
Oroszi_ Sara JObbmódú földművelők valának. ' 
. Hét tes~vé; ~özöt~ ~.v?lt a leg;~ata.lab~: s egys~ersmind gyönge testalkatú és gyak
rnn betegeskedo leven, szuloi ot tanuloi s illetoleg papi pál ·•ára szánták. Anyja gondozása 
mellett, kiről az elhunyt mindenkor a legkegyeletesebben :mlékezett öt és fél évet töltött 
el a helybeli falusi iskolában, hol Fügedi Ferencz néptanító vezérlete alatt nemcsak az elemi 
osztályokat, hanem. egysz~rsmind . az első gymnasiumi osztály tantárgyait is elvégezvén, 
1813-ban a losoncz1 ref. fogymnasmm növendéke lett, hol 6 éven át a gymnasiumi osztá
ly~kat, s az akk?ri szólásmód szerint, a logikát is bevégezvén, 1819-ben a bölcseleti tndo
manyok h~~gatas~, s .egys~e~smind a német nyelv elsajátítása végett, Selmeczbányára ment , 
s az o~~an,i a~?,stai hitvallasu lyceumban a bölcseleti tudományokat két éven át tanulta. 
Tanulo.i palyaJanak ,ezen ko~s~akából három egyéniséget emel -ki, különösen saját életiratá
ban, ln~ne~ tud~manyos kikepzését főleg köszönhette, s ezek: J enei Jeney János, ki a 
gymnasmmi osztalyokban magán ta.nitója volt, Kovács István losonczi tanár kinek úoy
mo~d sokk~l - és Sche':erlay Má~y.ás, akkor selmeczi, később pedig pozsonyi na~yhirű tanár, 
"k i n e k 1 e ny e m e g e s z v a l o J á v a 1 t a r t o z o m. " · 

„ Pólya József ezen gymnasiumi tanulói pályáján, a rendes tantárgyakon kívül kiváló 
elosz~re~ettel ~oglalkozott a rajzzal és zenével. A zenének minden hangszerét átkisérlette, 
de mm tan egyi.ken sem tu?ott, . csak a, köz~pszerüségig is magántanulás útján felvergődni, 
~ e mellett atyJ~ az akk?n, maJdnem altalanos gondolkodásmód szerint azt, leendő paphoz 
illetlen kedvteles1:1ek ~ek~ntet~e, - ~zza! fe~hagyott. A rajzot ellenben élte fogytáig gyako
rolta, s annak, mmt latm fogJuk, egesz eleteben sok hasznát vette. 
, . A.~e~meczbányai lyceumban elvégezvén a bölcseleti tanfolyamot, 1821-ben Pestre 
oh~Jtot~ ~om, az or~osi rálya megkezdése végett, de atyja, ki öt minden áron a papi pá
lyara kiy~nta terelm, s kmek kedveért már 1817-ben az egyházi ~zótizékben is fellépett, s 
~z egyhazi szónoklatokban magát 3 éven át gyakorolta, a theologia tanulmányozása végett, 
~t D?br.~c~enbe akarta külde~i. Ez eltér.? néz~tök foly~án,. s~ólalkozásra került a dolog apa 
es ~u ~oz?tt, s az apa hol szigorral eroltetm, hol szep igeretekkel akarta kecsegtetni a 
pa~i ~alyara; a fiú ellenb~n, egyedüli óhajtása lévén az orvosi tudományok tanulmányozása, 
eltokelve hangsulyozta apJa előtt, hogy őt ettől semmi sem leend képes eltartóztatni. Ekkor 
a~ apa az~n fo~adással akarta őt elrettenteni az orvosi pályától, hogy többé nem fogja őt 
fiana~r tekmtem, s egy fillérrel sem segélyezendi, mire _a fiú daczosan azt felelte, hogy kérni 
nem is fog. Ez meg is történt, apa és fiú nem érintkeztek egymással. 

*) Pólya József emléke Dr. Török József rendes tagtól. Budapest, 1876. 
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. Pólya Józs~f ekként ~nagára hagyatva, _atyja által nem segélyezve, a pénzhiány 
miatt P es,tre me~m n~m ~.e,re,szelt;, ha:i:i~m an1ag1 szükségein segítendő, visszatért Losonczra, 
hol a tanarok s iskolai elolJarok elott JO emlekezetben levén a aymnasium első osztályá-
nak köztanitójává választatott. ' 0 

E~y év m~lva ~?Y el~ke_lő családnál magántanitóságot vállalt azon igéret mellett, 
hogy az ev elteltevel novendekevel együtt Pestre fog küldetni. 
, . Ez~n várakozáisában azonban megcsalatkozott, s igy egyedül indult útnak a rég 
ohaJtott varosba, Pestre, s oda az 18_23., év, november hó elején megérkezett. Itt azonban 
nem ~ezdhette meg .azonnal az orvosi palyat, hanem az akkori tanrendszer szerint a böl
csel,eti tanfolya~ 3-ik évi tanulmányainak hallgatására útasittatott. A bölcseleti 3-ik évet 
te~at a magy. ~·,egyetemben kitűnően végezte. 1824-ben kezdette meg az orvosi tudo
manyok hallgatasat, s 1829-ben végezte azt be. 

Orvostanulói pályája küzdelemteljes volt. Hazulról nem segélyezve rajz-. szépirás-
és magyar nyelv tanításával tartotta fen magát nagy nehezen. ' ' 

. _Ezen k?~de~emh~z ~.á~:ult az .a~yjá_val meghasonlás szomorú érzete, mely arczára a 
hide~. komolysag belyeget utotte, mi ismet környezetét is lehangolta. De volt mi kedélyére 
emel~leg h~tott; s sze~b j,övővel kecsegtette: tanárai s tanulótársainak figyel~ét, mint or
vosnovendek, mar_ a 3-ik evben felébresztette; nevezetesen, oly tökéletes orvosi rendel vénye
ket. - Recept~ ir~, hogy tanára azt kérdezte tőle: orvos-e avagy gyógyszerész az atyja~ 
s ahg akarta elhmm, hogy egyik se, hanem egyszerű szántóvető földműves. A 4-ik 5-ik év
b~~ ~ed~encz~ vol~ a nagyhir~1 S~áhlyn~k, ki a mütősebészetet tanítván, a kó;odájában 
e!ofo~.dulo sebeszeti eseteknél abrak s raJzolatok elkészítésével bizta mea melyek kitűnően 
sikerültek. o' 

„ „ O~·vosi pályáját a~onb~n bevégezve, egy levélben számot adott atyjának a Pesten 
el~oltott ~vekr~l s vele kibék~t, s mint már orvostudor, meglátogatta szülőit, kik az elta
~z1~ott s, evektol fogva nem latott fiút} örömkönyekkel szoriták keblükre. Pólya József 
1ment vazolt tanpályájának adataiból érdekesnek tartjuk kiemelni: 

~-Öl'. Hogy ő is azok közé tartozott, kik az ó classikai irodalom szárnyain emelked
tek a m1veltség oly magaslatára, hol maguknak több nyelven sajátságos irmodort terem
tet~k. Az e~h~nyt nag~ szorgalommal, s valódi lelki élvezettel tanulmányozta a görög és 
la,tui,. remehr~ka~, s mily tökélyre vitte, látszik az ezen nyelven irott munkáiból. Az ő 
peldaJa ,megc~afolJa azo,n vádakat, melyeket némelyek újabb időben az ó-classikai művek 
t~r:ulma~1,r:~za~a el~en .~amaszt~~ak. Mintha ezek tanulmányozása a reáltudományok mive
l:s~~ek utJa~ allan~; .o . a kettot, a real és humanisticus irányt egyesítette; s már fiatal 
ko~aban az o-classikai irodalommal foglalkozás mellett magát a reáltudományokban sőt 
~eg. a művészetben, kiválólag a rajzban képezte s ez által mind szellemi mind testi t~het-
segei fokozódván, mint iró s gyakorlati szakférfiŰ egyaránt kitűnt. ' 

.. 2-or: Meg.hatók azon kegyeletes nyilatkozatok, melyekkel ő tanárait elhalmozza, külö
nos~n kiem~~1 , „ S ch e v e r 1 a y M át y á s selmeczi tanárt, kinek úgymond : „ 1 én y e 111 
e g e s z v a 1 o J a v a 1 t a r t o z o m." 

, Emléke~te~ ez Deák ,li'erenczre,, k~ Ipolyi Arnold előadása szerint *) épen igy, vagy 
m~g nagyobb _d1csere~tel szolt e!5y tanararol, Czinár Mórról, ki Győrött a benedekiek lyceu
ma~~n a physika tanara volt, kit Deák mint szigorú, de e mellett kedves modorú és mivelt 
lelku. tan~rt nagyon szeretett; elmondja róla, hogy: „ minden tanárai közül e volt hozzá 
legszig?rubb, ez arra oktatt~, hogy miként kell tanulni s gondolkozni." ,;Nem az a valódi 
tudomany, mondotta volna ismételve Czinár Deákhoz, a mit megtanultok, hanem az, mit 

*) Emlékbeszéd Czinár Mór m. akadém.iai lev. tag felett Ipolyi Arnold rendes tagtól. Budapest, 1876. 
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jól meggondoltok. A ki az iskolában jól s alaposan gondolkodni megtanul, az végezte jól 
az iskolát." Végre igy szólt Deák: „Ha lettem valami, általa lettem." 

Nagy horderejű, ha oly emberek, mint Deák és Pólya, annyit tulajdonítanak tanító
juk hatásának. 

Mivel egyszersmind az is constatálva van, miszerint a régi tanrendszer nem volt 
oly fekete, milyenre az újitók festeni szokták, constatálva van az is, miként abban az idő
ben a jóravaló tanár nem elégedett meg azzal, ha leczkéjét a tanszékből leolvasta, de egy-„ 
szersmind nemes hivatásának s édes kötelességének tartotta, tanítványai felett mentorként 
őrködni, s mindeniket tehetsége s hajlamai szerint a tanulásban atyailag buzditani s fej
leszteni. 

Ezek a viszonyok megváltoztak, megszűntek; most már tanár, tanítvány alig isme
rik egymást. Ez is az újabb, annyira dicsőített szabad tanitási s szabad (nem) tanulási 
tanrendszer vívmánya. 

Elvégezvén Pólya tanulási éveit, s 1830. év augusztus havában orvostudorrá avat
tatván fel, önálló pá.lyáját roppant tevékenységgel nyitotta meg, s azt életének mind a 
II-dik, mind a III-dik korszakában, utolsó lehelletéig folytatta. 

Az ő működése, mind a két korszakban, két fő irányban nyilvánulván, orv o s i és 
tár s a cl a 1 mi r a osztható, mind a két irányban gyakorlatilag s irodalmilag munkálkodott, 
a mely tárgyakkal naponta foglalkozott, azokról irt is; szóval a gyakorlatot elmélettel, és 
megfordítva az elméletet gyakorlattal kötötte össze; miszerint őt mint irót, s az ő irodalmi 
műveit nem külön, a megfelelő tárgyaktól elszakítva, hanem egyéb alkotásaival együttesen, 
a fönebb jelölt két fő irányban, legczélszerübb megismertetni; megismertetni akként, hogy 
azok felett bíráló szemlét tartsunk, mire nézve az·itészet elfogulatlanságának igazolásául, 
több helyütt ünnep e 1 t ü n k műveiből idézetekre lesz szükség, mely idézeteket egyszers
mind arra valóknak is hiszszük, hogy Pólya József egész valóját feltárják, mert ha valakiről, 
az ő egyszerű, de mégis fenséges irmodoráról áll az, hogy: „Le style c'est l'homme." 

II. ko1.•szak. 

A .titclorrá lételtől, 1830-tól 1850-ig számittatván, 20 évig tart, e korszak képezi életének delét. 

Orvosi ~níUwdés. 

Ide tartozik Pólya minden művelete, mely gyógygyakorlatával összefügg; tehát 
gyógytani; s az ezzel kapcsolatban levő orvosi segédtudományokra vonatkozó dolgozatai is. 

Pólya József 28 éves volt, midőn orvosi pályáját megkezdte. Mindjárt orvostudorrá 
avattatása alkalmára irt értekezése (dissertatio inauguralis) „A z ember bé 1 férgei r ő l ", 
mely 4 iven és a mi még akkor szokatlan volt, magyar nyelven jelent meg' nagy figyelmet 
keltett. Mind terjedelmére, mind belbecsére, messze túlszárnyalta az ily ünnepélyekre íratni 
szokott, többnyire fölületes obligat-férczműveket. Belbecse e munkácskának abban állt, 
hogy egy újoncz, midőn még a tudományos pályának küszöbét át sem lépte, első értekezé
sül ily nehéz tárgyat, mely nemcsak több oldalú orvosi tanulmányt, hanem egyéb termé
szettudományi, jelesül állattani ismereteket igényel, merészelt választani, s azt kimerítően 
tudta tárgyalni. E felavató értekezéshez vannak csatolva a megvitatandó „ Tételek" (The
ses), melyek felett, előbbeni szokás szr.rint, czáfoló s védbeszédek tartattak. Sajátságos, hogy 
ezek közül egy az akkori tudományos nézetek szerint igy hangzik : 

„ E n t o z o a o r i gin a r i e g e ne r a ti o n e a e q u i v o c a o r i unt u r." Azaz : A 
bélférgek eredetileg önnemzés útján támadnak; később ellenkezőről győződvén meg, e tant 
megdönteni igyekezett, s hirdette a bélférgek petéből való származását. Ezt mutogatta ama 
nevezetes értekezésben, melynek czime : „ 0 m ne v i vu m ex ovo." 
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b h . Ezzel me~ ;an czáfolva az is, mintha ő elfogultan makacs lett volna. Igen, jellem-
en aJt~atla~ sz~lard ~olt, de tudományban jobb meggyőződésének örömest enaedett 

.d tUgy latszik, elem~e _Pó,lya ~belgyógyászat mellett a sebészetet is gyakorglni akarta 
i e mu at a t~dorfelavatasi tételemek egyike, mely igy hangzik: ' 

"M e d i c u s n o n ch ir u r g u s i m p e r f e c t u s e s t." 
Erre mutat az is, hogy legel ·ő munkái közé tartozik: 

f . ":13, ~a, 11

1
m 0 n t l Y o ni s ér '.7 o ,r v o s , a .s érv e k r ő 1 i r ott ért e k ez és ének 

iancz 1!1„ o magyarra forditasa, megJelent, Pesten 1830-ban. " 

k tt 
Kesobb azonban sem irodalmilag, sem gyakorlatilag a műtősebészettel nem foal·•l 

ozo . i5 <• -

Mihelyt gyakorló orvos lett, azonnal elkezdett az Orvosi Tárba" dolgozni Az el ő 
soit·okzat„ban: mely~t Schedel ('1

1
oldy) Ferenczczel Bugát, l S3 l - 1833. szerkesztett. tőle l~ö-

ve ezo czikkek Jelentek meg: ' \. 

Tárban.:'A víz rák 6 á b ráz o 1atta1. E volt az első értekezés a meginditott "Orvo i 

"A mályváról." 
Időnként "Több j el e s kóreset." 

"A z ü t é r s o d r á · r ó l. " 
"V e g y e s k ö z 1 é s e k k i v o n a t o k b a n. " 
"A rüh r ől." 

"AE fr ~n? z iák k Ó re lf oj tó gy óg ymó dj a. Monfalcon szerint." 
„ mp i r i c u m." 

kk 
. Már u~yanez időben foglalkozott több könyvismertetéssel s bírálatai· zi.nte' 1 a' 

a 01·i Orvos T' ·b " · 1 t k , . . , ' · 1 z 
reperto;iumát). ar an Je en e meg (lasd Szmnyei Jozsef, hazai és külföldi folyóiratok 

. Pólya Jó:sef orvo.~g~akorlatának első évében nagy csapás érte Europát, mel az 
orvosie~det leg~ozeleb?rol erdeklette, lázas izgalomba hozta. Ekkor 1830-ban Europrba 
egy, addi_g nem ismert, iszonyú hírű vészkór jelent mea: az ázsiai ch 0 1 e r a 'ma· ' ~ 
„ k e 1 e ti h á n y s z é k e 1 é s." 0 

e , 1 neven. 

_ E00vil~gcsapás Pólyánkat gyógygyakorlata küszöbén egyszerre hírneves orvossá s 
nagy em rre tette. · : 

. ~ rettegett betegség __ 1831. j?niusban Oroszországból, Gácsországon keresztül Ma
g~~roiszag~a ~akugyan betort, s Maramaros, s több felső vármegyében dühöngvén, a fő
v~ros~ B~dat es. Pestet fenyegette. Rémület fogta el, úgy a kormányt, mint a naa közön-
seget' mmdenk; remegett _a ragályos járványtól, mint a dögvésztől. oY 
. t, k d~ k~rm~n3: nagy, sietséggel s szigorral rendelte el a határzárokat, veszteglő s egyéb 
1~ ez ; ese et es ovszabaly~kat. P~s~ városa is készült úgy, hogy midőn 1831. julius 14-én 
az e~s? ;set mu~at~ozott~ mar a kulon cholera-kórház felszerelve készen állott melynek 
ve~e e~t - mmta? arrol Eckstein Frigyes, híre~ tudor és gyakorló orvos, lemo~dott má
~o l?e g elfog_adm vonakodtak - Pólya József, az újoncz vállalta el· s nemcsak ne~ félt 

e vagyott, az 1s:i;neretlen szörnyetegnek szemébe nézni. ' ' 
. ~lva~lalvan a, ch?l?r~-kórház vezetését, fáradhatlan szorgalommal, éjjelét, na )alát 

be~egei apolasa s gyogyitasanak szentelé. Mindent elkövetett megkisérlett hoay az Pfsme
~: t~n ~~~aly.~ tei:~észetét, sajátságait kikutassa. Hetekig ~ kórházból kÍ se~ ment s e · 
k s 1 s :De erofeszite. nek következménye lőn, hogy a kórházban hova midőn belépett Íiai· 

oroi:n ekete volt, 2 hó alatt teljesen megőszült de a tudom'ány s tapasztalatokb „_a. 
ann~a ~regbedett, miszerint kórházi magasztos ~űködése után az orvosok ált 1 . an. Its 
t e kint e 1 y ünnepeltetett. a is mm 

Még nagyobb mérvben emelte tekintélyét azzal, hogy a cholera elmultával, rögtön 
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kiadta a keleti hányszékelésröl kórházi észleleteit, tapasztalatait, s ezeken alapuló kórtani 
s gyógykezelési nézeteit, elveit, a következő czím alatt: 

„ S u m m a o b s e r v a ti o n u m d e ch o 1 e r a o r i e n t a 1 i" a d i e XXIV. J u _li i 
usque diem XX. Septembris anni 1831 , cum iconibus morbi, ac rela
tionibns numericis tabellaribus: Pestini, 1831. 

Annak, hogy szerző latinul írt, okai : 
a) köztudomásu dolog, miként abban az időben a hivatalos, s főként a tudományos 

nyelv, a deák volt; 
b) szerző e müve, az ország nagy nádora, József föherczeg, ki az országos óvintézke

déseket nagy buzgalommal kormányozta, a cholera-ügyben történtek iránt a legnagyobb 
érdeklődéssel viseltetett, tudta s beleegyezésével, ő fenségének - Patri Patriae - ajánlva 
jelent meg; 

c) e munka világra szólt. Hazánk egyike levén Emopa azon szerencsétlen országai
nak, hol a cholera dúló pusztitásait megkezdette, a külföldnek érdekében állt, tudni, ·is
merni s felhasználni az itteni tapasztalatokat. 

Szerző e világcsapásnál a külföldnek is szolgálni akart, s tudván, miként munká
ját a tudorok, a szakemberek várják feszült figyelemmel, közvetlenül ezeknek irt. 

Egyébiránt szerző munkáját magyarul is megirta, de kézfratban maradt. Németre 
forditva azonban, mások által kiadatott. 

E mű mind a bel- mind a külföldön nagy elismeréssel találkozott. Nyelvezete szép 
clas ·icai ; tartalma tanulságos mind elméleti, mind gyakorlati szempontból. 

Nem czélom e mü kimerítő bírálatába ereszkedni, abból csak néhány kimagasló 
mozzanatot akarok idézni, miből szerző tollát, és e kór körül tett mély buvárlatainak 
alaposságát megi télhessük. 

Szépen iija le szerző a cholerát megelőző - 10 évi - időközben uralkodott kór
nemtőt, mely a hasbeli bántalmaknak kedvezett; ez időköz végén, 1831. május közepén 
közvetlen a cholera megjelenése előtt, Pest-Budán s környékén makacs hurutos járvány 
= Influenza jött közbe, melynek elmultával minden egyéb betegség, még a népnek is fel
tünően, szünetelt; mint ezt szerző az előzmények - Praemissa - 2-ik szakaszában oly 
érdekesen ecseteli, miszerint e szakaszt idézni érdemesnek látszik : 

„ Fueritne, cedente hac influenza, aeris atmosphaerici constitutio propria, vel sobrius 
hominum, exaudita cholerae orientalis adpropinquantis fama, vitae modus, se ad conflictum 
cum hoste atroci praeparabant, causa; cur morbi, chronicis exceptis, fere generale observa
rent silentium ~ Satis est: morborum et mortalitatis numerum perexiguum, quamvis veris 
terminus et aestatis initium imbribus quotidianis mox gelidum, aut sole ardente mox urens, 
simul incederent, non medici solum, sed et plebs infima animadverterunt." 

Teljes szakismerettel tárgyalja szerző a keleti hányszékelés minden mozzanatát, 
hú képét adván a kór folyamatának. A kórisméretet, jóslatot, gyógykezelést a részletekig 
elemezi. Meglepő azon határozottság, melylyel minden kérdésben, még a kóroktaniban is, 
nyilatkozik. A kóroktaniban, mely óriási cbolera-irodalmat idézett elő, melyhez mind a 
mellett még most is félve memek szólni, ő egyszerre határozott véleményt mondott, mint 
erről a következő idézetből meggyőződhetünk : 

„Morbus, qui in hac urbe strages edidit, hic omnino novus est; comparatus cum illo, 
quem Angli, Galli et Germani nomine cholerae orientalis, cholerae indicae, chol. asiaticae, 
descripsere, idem est. 

Unice epidemicum statuere morbum non valemus, imo et contagiosum, certis 
rerum adjunctis vigentibus, esse, experientia admoniti, asserere, defendere, tueri cogimur. 

)forbus, quoad symptomata essentialia, in individuis aetate, sexu, constitutione 
JI* 
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cor~oris etc._ div.ersissimis ita sibi similis est, ut quis unum vidit subjectum morbo evoluto 
adfüctum, v1dent omnes. Ovum ovo similius non est." 

Ezután elmondja szerző a többi érveket s tapasztalati tényeket, melyekkel a cholera 
ragályosságát bizonyitja. 

Tudjuk, a ragályvédők és ragályellenesek között milyz keserű harcz keletkezett 
meg megújuló hévvel folytattatott. ' 

, Pól~a ragályos~~~i tanát helyben Pesten is sokan, még pedig tekintélyes orvosok 
m~gtama~tak, ezek koze tartozott az irodalomban is hirneves gyakorló orvos Eckstein 
F~igyes, ki sokat összeirt a cholera ragályossága ellen, - Ü be r di e ni ch t C ont a g i o
s i t a t di e s e r K r a n k h e i t. *) 

Egyideig a ragályellenesek többségben látszottak lenni, de később hatalmas ra
gályvédök - Bécsben Skoda, Budapesten Sauer tanár, - szállottak síkra. Az idő és a tudo
mány Pólyá:nak igazságot szolgáltatott. Most már a ragályosság átalános érvényre emel
kedett, csak az értelmezésben van a különbség. . 

Kétségen kivül van helyezve, miként Europában ered e ti 1 e g valódi cholera be
~egsé~ nem szá~mazván;, a~. mindig kivülröl, közlekedés útján hozatott be Magyarországba 
is, t. i. a choleras helyrol JOtt ember és annak eszközei ruházata élelmi szerei s egyéb tár-

k 'l al ' ' ' g_y~ ~· t , .~elyekhez, a ragály~ó ,;1'nyag tapadhat. E tények által be van bizonyítva, hogy 
ko_1g~1~e~zto ok a rag~ly, a f~rtozo anyag; de ezen anyagnak - choleraméreg, gerj, gomba
cs~~' el?leny--:- c?ntagmm ammatum - természeti minősége, a ragályosság foka, a ragálynak 
a.Jar~anybozi visz?ny~, .~ egyé? tul~jdonai, még mindig kérdés tárgyai, melyekre az eddigi 
vizsg~at~k eredmenyebol megallapitott feleleteket nem adhatni; ez azonban a többi ragá
lyos Jarvanyokról is áll. 
. , ~övebb_en. tárgy~ltuk Pólyának e téren nagy mérvű munkásságát, mert ez öt leg
mk~?? Jellemzi; Jellemzi a magasztos hivatását átérző orvost, jellemzi az irót, ki nemcsak 
hazaJanak, de az összes emberiségnek hasznos szolgálatot tett s nevét az ország határain 
messzetúl megismertette. ' 

Mennyire elismerte az akkori föko1mányszék, a magy. kir. helytartótanács, Pólyá
n~k a. cbo;erajárván:y alatt szerzett tudományos érdemeit, megmutatta azzal, hogy Károly
var Fmmeba 1832. Január havában őt küldötte ki ez ügybeni intézkedések és az orvosok
nak adandó utasítás végett. 

. „, Ugyanez évben Pestváros meg akarván hálálni nagybecsű szolgálatait, öt tisztelet
beli foorvosnak nevezte ki, s ezután csakhamar kórházi orvosnak is megválasztatott, s mint 
elsődorvos, előbb a fiók, majd a szt. Rókushoz czimzett anya-kórházban mintegy 10 évia 
hivataloskodott. 

0 

" Kórházi működé~e alatt buvárlatainak különös tárgyává tette a járványokat, 
b o r b e t e g s é g e k e t e s a z e 1 m e k ó r o k a t. 

A járványok közül a cholera mellett legtöbb gondot fordított a világ kezdetétől 
fogva uralkodó kórra, a hagy m á z r a. 

Ide vonatkozó tapasztalatait, nézeteit ily czím alatt adta ki: 
„Az 1835-1836. és 1837-ben uralkodott ragályos hagymázról, kór

h á z i é s k ü 1 ö n t a p a s z t a 1 a t o k u t á n." 
Megjelent az „Orvosi Tár" 1842. évi II. kötetének 2-3. számában. 
A bőrbetegségek közűl „A sömörröl és bonyodalmairól" önálló munkát 

alkotott, s ellenök új gyógyszert talált fel. 
E nagyobbszerű munka czíme a következő: 

. *) Di_e epidemische Cholera. Über die nicht Contagiositat dieser Krankheit. Beobachtet in Pest von Dr. Frid-
nch Eckstem. Pest und Leipzig 1832. 
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„Observationes de herpete, ejus c_onplicationibus et remedio 
novo Antrakokali . . Pestini 1837." 

E műnek belértékéröl, én a bőrbetegségeket o1y tüzetesen, mint a ·cholerát nem ta-
nulmányozván, nem szólhatok. Az előttem ismert adatokból felhozhatom, hogy szerző _hosz
szas kórházi tapasztalatok nyomán állította fel rendszerét, mely mellett és e1le~ mmd a 
a bel- mind a külföldön illetékes szakértök nyilatkoztak. Az általa felfedezett, s Javaslatba 
hozott új gyógyszer, mely kétféle volt: „Antrakokali simplex" és „Antrakokal~ 
s u 1 p h urat u m" Magyarország legtekintélyesebb orvosai, p. o. Stáhly Ignác_z egyeten;i 
tanár, sőt a külföldiek által is jó sikerrel használtatott; később azonban, mmt ez mas 
hatásos szerekkel is megtörtént, kelendősége megszűnt. . , 

Imént érinténk, hogy az e lm e kórokkal és elmebetegek ke 1, mmd a kor-
házban, mind magán gyakorlatában a megboldogult előszeretettel s tüzetesen foglalkozott. 
Jeles értekezést irt a „ Sz e 11 e m kórok ró 1," - megjelent az „ Orvosi Tárban" 183 9 
december 8-ikán, - melyben elméletét s nézeteit e károkról kifejti, s azokat kórházban ~sz
lelt kóreaetekkel támogatja. Fötényezö volt ama városi intézkedésekben, melyek a szegeny 
tébolyodottak kórházi és azon kivüli á1;olása s gy?gykezelésének javit_ására ;ezettek. 

Mindezekkel Pólya meg nem elegedett, s lat~a, tapasztalva az i~~on~u elha~yatott
ságot, melylyel hazánkban a szerencsétle.n elmekorosak, tébolyda hianyaban, SUJtattak, 
jótékony érzületének engedve, nagy tettre, ha.tár,ozta e~ ~ag_át: ama s~erencse~l~ne~~ek 
saját vagyona feláldozásával menhelyet, gyogymtezetet alht~m, ~ annak igazgatasat, JOV?· 
delmezö kórházi főorvosi állását odahagyva, magára vállalm. Mar 1841-1842-ben a va
rosliget háta megett levő kültelkén állott az e czélra épített , „ E 1 m e k ó r i ~ t é z e t!" -:-;; 
melynek a kiadott programm szerint czélja volt: „Az elmekorosakon orvo~ilag. segitem 
és az orvosoknak az elmekórok észlelete s tanulmányozására alkalmat nyuJtam." 

" Átaláno~ ,Aszh~ngra talált ez ~rszágos szüksége~. pó~ló „ E l.1;11-? ~ ó ;·gy ó !S Y ,int é-
z e t ·" mind a mellett elóre lehetett tudm, hogy e ro1)pant koltsegekkelJaro mtezet, Polyanak a 
dijkÖvetelés s minden pénzbeli kérdésben példátlan engedékenysége miatt, soká~g fenn 
nem állhat; mi be is következett, mert az 3 év múlva a veszteséget tovább nem viselhet-

vén, megszűnt. „ . , , . „ . 
Pólya József életének delén s orvosgyakorlata, tetopontJan ~l:t, mmdon az orv?s1 

tudomány és művészet lényeges változásokon n;enve at! n~gy1;é~z~ ~Jra ,alakult,, me:y at
alakulást, mondhatni új korszakot, a termeszettam v1zsgaloda:ii mod, a targyilagos 
kórjelek fölényre jutása idéztek elő. Az új korszak r~ndsze,;·~ a. kór ,hon c z tan, k o P o
g a t ás, hallgatódzás, szerves vegyta.n .s„go~csoi„ v~zs~alato,kra vai:i al~
pitva. Nem tartozik ide részletezni e koi:szak kifeJlod~s~n.ek t~rtenetet, ---:- res~lete~~i s ln
mutatni, mily érdeme volt ebben a franczia avagy a be?si iskolanak, - mily t,enY:e~o vo~t .a 
kezdeményező Auenbrugger, Corvisart, Laennec, Rokitans~ky, Skoda. Ez utobb1r~~ me?1s 
futólag ki kell emelnünk, hogy ö volt ~ bécsi. gya~orlati iskola ~el~e, n:ieg~er~m~oJe, -~i ~ 
kopogatást és hallgatódzást a physika es. acu~ti~a valtozhatl~~ torveny~ir~ alh~~an: ~onto 
hatással birt az új tanok rohamos elterJesztesere. Hogy ez UJ tanok. mikent ~orte~ utat .. s 
jutottak hazánkba bővebben taglalni szintén nem tartozik ide, de ide tartozik, barh~ ro
viden jelezni, bog; e tanokat hazánk fövárosának orvosrendj~, s különösen Pólya J ozs~f 
mikép fogadta. Tudjuk, hogy valamint külföld~~1, _úgy nálunk is sok~n volt~~ az ellen~ar
czosok; Pólya József ezek közé nem tartoz?tt, o ~1 a h ~s o n s ,zen :V e s z e~ r o 1, ~ ~z akl~o
riban szintén lábra kapott P r is z ni t z f e 1 e v i z? y o gy m o„d r o 1 tt~dm se akar,t, e re
formot tárt karokkal fogadta; minek oka abban reJlett, mert o ~ ter~esz~.ttudom~ny~k- s 
orvosi segédtanokban, a boncz-, élet-, vegy-, kórboncztanban; s~t a gorcso haszna~ataba17 

' · ·' t lt leo·i'nka'bb csak a kopoo·atást és ballgatodzast kellett tanulmanyozm amugy is Jar as VO , 0 e · e o · 
R gyakorlatilag elsajátitnia. 

~-i~~~~~~------------------„ ... ~ 
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Ezekbe megboldogult barátomat én \'Oltam szerencsés be e • ~n:e egy, kissé böveb ben kiterjeszkedni, Én 1S3 9-184 0-ben é ,:::etheJ;m ; _szabad legye_n 
sakor, Becsben Rokitanszky tanár s segédje Kolecsk, t 'l . k: ·bI a be?si iskola alakula
hall~atódzásból pedig Skodától vettem magán lecz:é~~t. a Sk~~ ,on~tan?ol, : ykopo~~tás, és 
oszt~lya nem levén, mások osztályán, leggyakrabban Seelmr ~~; ~eg akko,r saJat kor
ffi;agan tanfolyam~it. Csakhamar azután 1841-ben esti g . els~d orvosen, tartotta. 
van, a kopogatás és hallgatódzásról a bécsi iskola~ ell eg~~te~i seg~dnek megválasztat
tam: *) egyszersmind az orvosnövendékek ·zámára z re~me Jen ;rott, ertekezésemet kiad
hallgatódzásból magán előadásokat tartottam mel k ~elt korodaban a kopogatás és 
h,anem,' mint az élők közül még sokan emlékez~i fo ~:k e nem~s~k„ az orvosnö_ve~dékek, 
tak; latogatta szorgalmasan Pólya is ki mé k, "bt 's a pes,ti idosb orvosok is latogat-
a mellbetegek számára nyitott osztályomra . g el-~~ ~ zt. R~kus,hoz cimzett kórházban 
tesb eseteknél gyakorolni. i. Jar ' a opogatast es hallgatódzást neveze-

,. ~ze~et elmondottam, hogy lötűnjék ünne eltünk . , . , 
UJabb vivmanyai iránt, de nem tagadhatom 1 P dt m:1'~3:tartasa az, orvosi tudomany 
az akkori eseményekre vi szaemlékeznem' e mon am,azert,is, mert veghetlenül jól esik 
nemes barátságára, melyről én is elm;ndhato ez~k 'l z~lgaltat~an alkalmat a . megboldogult 
dalom immár csak egyik legszebb emlély " m · "e e em egyik legna,gyobb kmcse volt, fáj-

P' l \.e. o ya eddig ismertetett orvosi működése . bb "l. k"f , 
kálatai, úgy a közéletben mm· t az . d 1 b · ' s az e 

0 
i olyo nagyobb szabású mun-' iro a om an a gyakorlati D'y ' t tk " 

azonban pályája kezdetétől fogva a D' ·ó t ' 1 „ .• f" „ o og:y anra vona oznak. O 
jegyeztük, a termé zettudomán okat o~ :I o~nna_ ~:s:~e uggoleg,_ .mmt i:iár ~öbb:".lzör meg
a nemzeti irodalom érdekében i y kötele sé()'én vosi ::>~5~dtano~at uodalmilag is m1velte, ezt 
ban az ily vállalatok kevé. pártolásra t l'l ' ek t~rt~an. s~~nos, hogy akkor még hazánk
adá ·át félbe.ke~lett zakitani. Ilyen ;olt a van, Polyanak tobb nagyobbszerü munkája ki-

il 
. Jardm es Freit chke féle állattan, melyből 1841-ben csak az elso" ko'·tet · 1 t 

Y 
czim alatt· A ' 11 t . , , e Je en meg ', · ", z a a orszag termeszettörténeti ké terme " ' 

Hanak J anos „ A z á 11 a t t a n t ö r t ' t , · p · go n" czimű na · becsli " , , e ne_ e e 8 
11" 

0 da1 ma Magy a r o r s z á-
ki; azt érdekes ~iöszóval :~:~a,,:oe'llyeat ·l ?~9-bken ?al~átt,költs?gé;i, a szerző arcképével adta 

. , ·IaJzana vaz a aval latvan el. Al orvosi ~eg~dtudon:ányok _ köréből jelentékeny műve Pólyának a következő ·: 

csak I. "füz~t j:r1en: ~en·~ ::I1 t;e~:tst'e tb e n '" melyből 1,84 7.~ben részvéthiány miatt, 
arról mindenki megg "g "d"k Yk. f"e eg, h?,gy e d?l~ozat~ol tobb meg nem jelenhetett, 

yozo i , i e uzetet kozelebbrol ismen. 
E dolgozat boncz- s élett· · 1 ' t 1 , . _ . am even, arta ma szaraz mmdemellett a tud ' -

e::;zmemenet annyira érdekes az ·rál 1 , . ' omanyo::i 
zetet, az e~ész „Bevezetést" 'közl~ni, :i~l~ ;:;~~Ól~nszerint helyén látjuk itt nagyobb idé-

" Mmden mao·asabb szervezetű**) 'll tb „ , szenvedély rejlik, m~l a két i . 
1 

. a ~ a~ e~y e;·o~, az eletfentartással hasonértékű 
tűnik föl. y varna ~ egymashozi vagyodasa - <:t szeretet s szerelem által 

A szeretet, mint a teremtési törvények v' . . h 't' h 1 . . 
dásban a szerves lényeket. általa t . t, k eg~e _aJ o ata ma, tartJa folytonos ifjo-
kadás nélkül folytatta tik. ' a e1 em es or kifeJlett általános élet minden megsza-

Szeretet és szerelem zsarnokilag kormán 'k , . , 
nek változatlan törvényeit kikerül . . k' k yoz1za az allati Iei:yeket; sors azok, mely-

111 sen me sem ehet; az vezeti össze a különböző iva-

*) Értekezés a kopogatás és hall<„1tódzásr61 . ·t d . 
**) Az eredetiben s z e r 

111 
e z e 't' ü" áll ' u. a abas1 Halász Géza. Pesten, 184 l. 

;.~;iye~ r e:i1
6
r e~öszö~·, a s~~r gyöktö1, szerme .:... i~:~;.11~:l:i~i-iz ·~'::lttn~nu" -nak„ „életmü" -r.~ roraitását helytelcnit-

e ya is használt. aJ. o , ezekbol lett késobb a szerv, szervezet, 
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rokat, szeliditi a hímek természeti vadságát, képzi a habozó nőt szilárd akaratúvá, növeli 
az erőt az erősben, széleszti a félénkséget a gyöngében. 

A szeretet következménye a nemzés. 
Az alsóbb rendü állatokban, a természet egyéb gazdászati kivánatainak megfelelvén, 

ezen működés teljesültével az élet célját érte. - Azon testalkotvány, melynek finomsága, 
könnyedsége, szinezete, fénye, vilulata, szóval pompája, például a kiképzett rovaroknál 
bámulatra indítja a vizsgálót, úgy látszik, főkép e czél elérése végett van teremt re; 
ugyanis a termékités megtörténvén, .a himek, - a jövő nemzedéket magukban foglaló pe-
ték lerakása után pedig, a nőstények halnak el. 

A középrendű, piros, de hidegvérű állatoknál a nemzési vágy korszakokhoz levén 

kötve, az ivari szeretet is időnként újul s múlik el. 
A magosb rendü, piros, de meleg vérűeknél a természet szinte korszakokat határo-

zott; hanem a nemi szeretethez kevés kivétellel a nemzedékit is csatolta. 
Az okos és bölcs ember a nemzési gyönyörök élvezetében nincs idöszakilag meg-

szoritva, hozzá védangyalként egy erkölcsi érzelem van társul adva, mely állati szeretetét 

szerelemmé :finomítja. Szerelem alkotja az embernél a házi, családi, rokoni viszonyt: az ezer gyönyörnek, 

de egyszersmind ezer keservnek kútfeje. 
Szerelem két ivarilag különbözö egyed - férfi és nő között létezhetvén, az a.nnál 

erősb, tartósabb, minél nagyobb az ellentét e kettő között, minél férfiasabb a férj, és nőibb 
az asszony. Ezen tulajdont pedig a nemi részek, s ezekkel összhangzólag alkotott test 

egyéb tagjainak kifejlése határozzák meg. 
Az ivari részek a két ivarban eredetileg ugyanazok, hanem más idomúak, s vége-

lyileg - polariter - ellentétben alkotvák; működésök nem az egyedi test föntartására, 
hanem magához hasonlónak képzésére és igy nem belülre, hanem kivülre irányzott. Te
hát azok úgy szólván a természettől mintegy kamatra adott töke, melynek beruházásáYal 
az oly kikeresett gyönyört, s ennek élvezetére annyi vágyat kötött össze, hogy bízvást az 
egyedek szabad akaratának engedheté át annak használatát. 

Méltó tárgy minden művelt ember vizsgálódására, fontolóra vételére mindaz, mit 
eddig a természetvizsgálók az emberen nemi tekintetben kifürkésztek. E tárgy, a kifejlési 
történetet tekintve , oly kényes , annyira beleplezett, hogy magán az emberen ismételt 
igenyes tapasztalmányok jobbadán hiányzanak; mindazáltal a vak eset mégis szolgáltatott 
annyi tényt, hogy ezek, s az állatokon igenyest e czélból tett kísérletek már megengedik 
a természet ezen bámulatos műtermében a leendő lény képzésének körülményeit csu-

dálhatni." Pólyának orvosi és természettudományi működéséhez csatlakozik a buzgalom, 
mely ly el e tudományok mezején a magyar nyel vet mivelni, m ü s z ó k a t, mű ny e 1 Y e t 
a 1 k o t ni, tanuló korától fogva törekedett; ő mint irodalmi szakfér:fiú, több önálló mű 
szerzője , ennek égető szükségét a legnagyobb mérvben érezte, ez érzelem vezette öt azok 
közé, kik irodalmunk újjászületését eszközölték. 

Az orvosi s természetrajzi műszótár újjáalakitása- s létrehozásában, 
Bugát Pál után nekie legtöbb érdeme van, annyival inkább, mert Pólya a nyelvújításnak 
barátja, de a túlzásoknak ellensége levén, e tekintetben Bugát ügytársára visszatartózta
tólag hatott. Bugát, s vele többen elismerték tapintatos tősgyökeres magyar nyelvér
zékét, s találó ítéletét a müszavak alkotásában. Pólya látván s tapasztalván a nagyérdemű 
elődök dr. Földy, Diószeghy és Fazekas által kezdeményezett műnyelv hézagosságát, elég
telenségét, kora ifjuságában hozzáfogott egy „T e r mész e t rajzi műszótár" kidolgo
zásához, s az már a 30-as években készen volt. Münyelvészeti készletét szakadatlanul 
talpraesett új szavakkal szaporitotta, melyek jelenleg a természettudomány és orvosi iro-
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dalomban kifogá&talanul használtatnak; pedig az ő műszó tára önállólag sajtó alá nem 
került, mit irodalmunkra nézve mindenesetre veszteségnek tartunk, jóllehet tudjuk, mi
szerint Pólya e művét barátai az ő beleegyezésével kiaknázták. 

Igy Bugát az 1843-ban általa kiadott „Természettudományi Szóhalmazában" Pó
lyának érdemeit mindenek felett kiemeli, következőleg nyilatkozván : ,,Művem igen ·egész
telen maradott volna, ha terhes munkám kivitelében barátaim által, kik közt Dr. Pólya 
J. szeretett ügyfelemet mindenekelőtt, hálával kell emlitenem, t. i. ki nekem természet
történeti szógyűjteményével kedveskedett, elő nem segitettem volna. Fogadják ezek a köz
ügy nevében hálámat; fogadja különösen Pólya ügyfelem, s barátom szi
v e s köszönet eme t, kinek műszavaihoz szóhalmazomban nevének első betűje mindenütt 
oda téve, legyen egyszei·smind hálám jele is." 

Ezen kivül a „Német magyar tudományos mliszótárba" is felvétettek Pólya műszavai. 

Tá1·saaal1n·l niűlwdés. 

Társadalmi müködés alatt értjük a kormány, törvényhatóságok, a magy. tud. aka
démia, egyesületek, társulatoknál $tb. kifejtett tevékenységet, melylyel Pólya József a kitű
zött czélok elérésére irodalmilag vagy egyébként közrehatott. 

Mielőtt e téren tovább haladnánk, itt lesz helye Pólyának családi vi zonyairól, ba
ráti köréről néhány> szót mondani, ez is az életirás kellékéhez ta.rtozván. 

A megboldogult háztüzéről, családi életéről, értve életének nagyobb részét , sok 
kedvezőt, boldogitót nem mondhatunk. Láttuk a gyermekkor szülékkel való szánalmas 
megha::;onlását. Ugyanezt kell constatálnunk első házasságáról, mely a 30-as években kez
dődvén, mintegy 10 évig tartott, s ekkor megszakadván, Pólya soha többé ezt előhozni 
nem engedte; hagyjuk tehát mi is nyugodni, annyival is inkább, n:ert első neje Pólya előtt már rég sirba zállt. 

Legközelebbi rokonaival ·em lehetett megelégedve, mint ez végrendeletéből is kö
vetkeztethető; de élete vége felé megtalálta az ég küldött~t, kivel a házas ág csakugyan 
nemcsak az égben, de itt a földön is megköttetett. 

Pólya Józef már öreg korában másodszór is házasságra lépett Krengel Idával, és 
e frigyet áldás kisérte; a nő, ki férje iránt már sokkal előbb gyengéd részvétet tanu itott, 
valódi feleség, erényes házastárs, a megboldogultnak a végperczig hű gondviselője volt. 

Mind a két házasság gyermektelen levén, Pólyának utódja nem maradt. 
Számos barátjai közül e helyütt csak a legközelebbieket emlitjük, kik úgy zólva 

a crnládi körhöz tartoztak. Ilyen volt: Fáy András, Nyáry Pál, Bugát Pál, Flór Ferencz, 
Tóth Gáspár, Poor Imre, szerényen magamat is ide számitom. Ezek közül a két elől neve
zett főként Fáy András - kivel már orvosnövendék korában megismerkedett - nagyon 
emelték Pólya hirnevét, s sokat tettek a társaskörökben befolyása megalapitására. 

Ezeken kivül számos barátja volt. Minden téren, a melyen működött, kellemes 
. megnyerő, bizalomgerjesztő modoráért szerették. Szerették különösen orvostársai ügyfeli
ségeért. Szerették tisztelték a Pest megyei s Pe&t városi törvényhatóságnál. Nagyra be
csülték a magy. tud. akadémiánál, - melyet akkor magy. tudós társaságnak hivtak, - hol 
még 1832-ben levelező tagnak választatott. Nem csak a m. tud. akadémiánál ismerték el 
tudományos érdemeit, de külföldön is, nevezetesen az osztrák állam fővárosában Bécsben 
a „cs. kir. bécsi orvosok társasága" szintén levelező tagjának választotta. 

Voltak azonban Pólyának is ellenei, sőt tán ellenségei is, de csak azért, mert egye
nes határozott természeténél fogva, az igazságot mindenkinek leplezetlenül szemébe 
mondta, s ha tudományos polemiába keveredett, ellenfele tárgyilagos gyengeségeit nem 
kimélve, az álérvekből szőtt támadásokat élesen verte vissza. 
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, , d, ·, 'l ' · té' eteknél társadalmi Eayébiránt a nevezett hatósagoknal, aka emiana' s mkabs mt'z· d 1 i· mu"ko"de'se 0 
, " · t k' "bb E korsza an a1sa a m mllködése e korszakban nem oly mervu, mm eso · · 

is leginkább ~r;osi iránk:yú. 1 d" buzgalom melylyel „A budapesti kir. orvoseg1esü-
Ezen iranyban ie~e en ° ,azon. , , , ' ülése" A kir. magyar termeszet-1 t " A magyar orvosok es terme8zetviz:sgalok nagygy ' " 

t~dom"ányi társulat" létrehozá.sán buzgólkodott: . sület" létrehozá.sa mely 1837-
Különös nehézségekkeljárt, „A budap~sti k~ orvo5se~3'.'ek .. d, tánjöttl~ a legfelsőbb 

ben kezdődött, s csak 1842-ben ért v~get, ,t.,1. ~sa e~ evI „uz e!b:n miként 1837-ben, 
kir. engedély, az egyesület megalapithatasaI:a' megJe~yzendo azo 'l' me érkezése előtt 
Szuhányi Márton elnö~ete alatt ~~k~~~i~~~~i~.z~~~a~~~~1~1~:, ~~:e:ze Igyes~let létes~ését is szakadatlanul tudomanyosan mu 0 ? , fi" 

0 8 
protomedicus - és orvoskari ta

minden áron ellenez~ék. .~zek az aklkon ors~agos ~1~ élén is tekintélyes gyakorló orvosok, 
nárok voltak. - Eros kuzdelem vo t ez, mer az e~v E k t . F . es p ó 1 y a Jó zs e f 

, 1 ··k J k · h Antal nádon orvos, c s em ngy · , .' 
Szuhányi Marton az e ~o ' an ~~:i k E kn k lehet a fönnebb jelzett sikert tulajdonitam. 
Flór Ferenc, Wagner Janos stb. ak ~·k: ze 1 e 'tó Bene Ji..,erencz 1841-ben kibocsájtott egy-

" Pól3'.'a ,e~yike volt azo~n~ ~, I k :~ :e:.~észetvizsgálók Pesten tartott első n~gygyű
. zeru meg_lnvas~ra, ~ ~agy~r ,orv~s~ tt az ·ala szabályok megalkotására, s e gyüleseknek 
lésé~ me~e]env~_n, fot~~yezok~nt, a o , ta P.a . zakadatlanul hű munkása maradt. 
ugy Is, mmt a koz~onti allai;ido v~lasztrnt~Y 1 /i1' a József a kir. magy. egyetemi orvoskar 

Kiemelendo az?n erely~ss~_g,, me y ye . ,Y, udor külta -társaival együtt szor-
táirnbb körű szerkezetet, s hataskorenek fenntdartlasat a" tEz azta'n fO'azán hosszú elkesere-

""' f d · · bes renovare o orem. :s , 
galmazta. „ln an um r~gma JU é ek előtt kezdődvén, némely ker-
dett, s változ~tokka_l telJeS harc~ vo_l~; me!,y ,a negy_vent~lh:ladná a történteket elmondani; 
désben máig is befeJ~zetlen. Ez eletu,~s ~o~et. n;ess~:t csak azt említjük, miként 1848 vé
ez ügyről még a 3-dik korszakban szo m, a a~~an, . " czikket. 0 r v o s ügyi baj a i n k, 
gén, az "Orvosi 'I'ár", 24. szá~ába~ ~~ly~ I ~ ~zU::~emi orvo.sk~r rendezésére vonatkoz
m i kép segithetnenk, raJtlokl n .. ,t ·~~ ttg~lő a mi azonban az országrenditő ese-ván Sauer és Balassa tanarokka po emia I eze ' 

, ' · o · T' l" együtt félbeszakadt. , , 
menyek miatt az'.' .rvosI ,arr~ ,. l'thatárt teremtettek Pólya érzelmeinek; köteles1:iege-

Az 1848-d1k1 esembenye ·' UJt a . Eltekintve egyéb áldozatkész hasznos tetteitől, nek érzette a mozgalmak an 1 esz venm. 

csak a következ?ket ho~z~k, e~l~kezetbe :l , kra magatartási, egészségi szabályokat 
A honvedek felall~t~~anal aOz~nn~ T'sz;i:;i~48-ki 13-dik számában jelentek meg, ily irt; ezek egyéb lapokon k1vul az „ 1vos1 ar 

czím alatt : , d 
„Egészségi VIT parancs. Az e.~~tren 

1 y a i hon v é d e i n k s z ám ár a." Nagyon rovidek, de 
méltók a felhozásra: 

"I. Bőrödre ügyelj ! 
II. Evés-ivásban mértéket tarts . 

III. Kósza szerelmet ne űzz. 
IV. Tested, elméd egyaránt gyakorold. 
v. Kedélyed józanul igazgasd. 

VI. Bizz és ne félj ! 

alkalmazott alapszabá
tartalmasak levén e parancsok, 

VII. Betegséged korán gyógyitsd.: . enként kimeritö magyarázat, 
E rövid szavakban foglalt. ~gés~s~gi paran~~okat eg!snál szívére köti a nemzet ka

s czélszerű életrendi úta~itássa~ ~ilagosit~ta fell i. ; 'l · pa:~~ hamarább sérÜl, s esik el, de 
,., k h b" él esne felJen mer . a n ie' nem lb. l 

tonaJana , ogy Izz ~ „ b ' , .· M 1 "lö bözteti ezután a bizalmat az e Iza rn-azt a betegség s halál 1s konnyeb en eu. eg rn n rn 
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dástól, a vakmerőséget a bátorság s elszántságtól; e parancshoz végül jegyzetet csatol, 
melyben a magyar katonaságot következőleg buzditja: 

„Ha az előjelek nem csalnak, tizezernyi honvédeink és sorkatonáink a köröskörül 
ellenün~ iz~atot~ szláv ~aj e~enében, aligha azon magasztos szerepre nem hi~atvák, hogyha 
nem gyoznenek IS, addig, m1g nagyobb eregünk fölkészülhetend a jelen barbárság roha-
mának föltartóztatói legyenek! ' 

~é.~i- ne ,csügge~j kis s~reg !, ne csüggedj nemzet! ki voltál törülve Európa jeles 
nemzetei kozul harom szazadon at, mas rakta fejére ez idő alatt babérjaidat a véres verej-
ték tied, a kenyér másé volt! ' 

De Jelenleg, mid~n m.~ga~ számára magad irod történeteclet, jó istened, ki azért 
fordult el toled, mert SaJat torv~nyedet me?szegve, idegen istenek után kapkodtál, látva 
olthatatlan hon zer~lm~de~, n:egmt ~el~d h~Jol, s ha akaratod erős, meg is segit !" 

Lehet-e ennel tündoklobb nyilvanulasa a nemzeti érzelemnek ~ 
„ ~g.~éb cs;:i,páso~ között 184~-ban a cholera is sanyargatta az országot; mely ellen 

teendo mtez~e~e~ek, veget~ a kormany „ országos choleraügyi" választmányt biz ott meg, 
melynek elnokeve Polya Jozsef neveztetvén ki, a choleráról tüstént értesitést bocsátott a 
lako sághoz, s az általa jól ismert ellenség ellen oly erélyes és czélszerű intézkedéseket tett 
melyek következtében a vész teijedését s pusztitásait korlátok közé szoritani sikerült. ' 

Midőn 1849-diki május hóban, a magyar sereg diadalmai után, az új kormány 
Debrecz,enb~n megalakult, Szemere Bertalan belügyminister által négyen, Bugát, Pólya, Ba
~assa s, en h1vattunk Debreczenbe, az egészségügyben javaslatot előterjeszteni. Mi ott meg
J~lenv_en, a tervet„azonnal beadtuk, s ennek következtében alakittatott ezután a belügymi
rnstermmban a k o z egészségügyi oszt á 1 y, melynek élére országos főorvosi czímmel, 
Bugát Pál, egyik tanácso ává Pólya József, s titkárává Török József neveztetett ki. 

Pólya elérkezettnek gondolta az időt, ·melyben, rég táplált ohajtása szerint, ma
gasztos egészségügyi tervei való ulandnak. - Ezek azonban a haza reményeivel együtt 
rneghitísultak. 

III. l.:orszal.:. 

1850-tól haláláig t. i. 1873-ig terjed, s magában foglal 24 é1;et, a.i idősb kor, az agg~ág éveit. 

E ·korszakban Pólya kevésbé bel-, mint külteijesen munkálkodott; nagyobb szabású 
önálló műveket többé nem alkotott, a gyógygyakorlattal és a gyógytanra vonatkozó iro
dalommal alább hagyott; de társadalmi téren: a közegészségügyben, valamint a gazdászat 
mezején tevékenysége fokozódott. 

Lássuk úgy az orvosi, mint a társadalmi működést. 

<>rvosi működés. 

Éppen érinténk, hogy Pólya e korszakban 50 évet tulhaladm, miután már előbb 
minden orvosi hivataltól visszalépett, magán gyakorlatát igyekezett kisebb körre szoritani · 
a nagy közönség azonban nem könnyen vált meg csaknem imádásig szeretett életmentőjé~ 
től. Végre nem győzvén a gyógygyakorlattal járó fáradalmakat utolsó éveiben kénytelen 
volt városi lakását odahagyva, kültelkére vonulni; honnét a városba ritkád csakis az 
akademiába járt be. ' 

A 48-diki események után Pólya az orvosi segédtudományok közül leginkább az 
é 1 e t tant mí velte. Ezt a pesti reform. papnÖ'Telde s főiskolában mint tanár minden tisz
teletdíj ~lfogadá a nélkül előadta, tanította. Tanítványai számár~ az egész ~ m b e r é 1 e t
t a n t kidolgozta, mely azonban csak kéziratban maradt. Az élettan köréből az akademia 
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természettudományi osztályának üléseiben felolvasta, és az „ A k ad e mi a i Ért e s i tő" -
b e n kiadta e következő értekezéseket : 

"Az idegrendszer tevelléseinek alapjai;" , , . „ . 
A z e m é s z t é s k ö r ü li j e 1 e n n é z e t e k r o 1 a lt a 1 ab a n, a m a J k o v ér e g 

kész .it"ő szerv lettéről, s a máj összehasonlitási physiologiájáról kü-
1 önös e n." 185 9. 

Továbbá: 
„ A f ü 1 f é 1 k ö r ü e s a t o r n á n a k gy a n i t ó 1 a g o s s z e r e p e." 18 6 5. 
„Omne vivum ex ovo." 1865. 

Tá1•sadalrmi működés. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi választmánya, a kir. 
budapesti orvosegylet, a természettudományi társulatnak mindvégig tagja maradt. , 

A magy. kir. egyetemi orvo~karnál sz~tén mindvégig ~~?maradt azon a ~eren, 
melyet a kültagok elfoglaltak; a tanarok elleneben a szélesebb koru orvoskarnak sz,erkeze
tét védte, s kimutatta, hogy fennállása nemcsak kor- és czélszerű, de szüksé~es: R~~ztvett 
a magy. kir. egyetemi orvoskar ama hires ülésében, melyet 1868-ban a vallas es kozo~ta
tási minister br. Eötvös hivott össze, s melyen Tanárky államtitkár elnökölt. Pólya, ~ ez 
ügyet mindenek felett szívén viselte, e gyűlésben is felszó~alt. Az ő és töb? kültag -~relyes 
sürgetésére e gyűlésből egy vegyes bizottság k~Hdet~tt ki,, mely?e~ a tan~rok ,s kult~gok 
képviselői vettek i·észt, mi eredménye lett e b1zottsag. tanacskozasan,ak: s altal;1b~n miben 
áll ez ügy története, azt főb_b . von~sokban megtudhatm azon „ E m 1 e k ir ~tb o 1, melye~ 
c.L magy. kir. közoktatási mmistermm 396/ 1868. sz. a. kelt rendelete folytán ta~tot.t e~!e 
temi orvoskari gyűlésből kiküldött vegyes bizottsá~ tudortagjai, mint a kültagok k,ep:'18eloi, a 
magy. kir. közoktatási ministeriumnak b~adtak., *) Haszta~.a~ volt ~e~_c,s~k ~olya~ak, d~ 
a,z egész testületnek törekvése, mert a divatos aramlat eltoru1t~ .a regi, JO mte~etet, .azon 
ban ma is kérdés, máig se tudjuk, mi tö;tént az?n t~bb ~en~beh. Jelent~keny penzbeh ala-
pítványokkal, melyekhez a kültagok jogat a tanarok is mmdig elismertek. , 

A magy. tud. akademia Pólyát 1858-ban levelező tagból rendes tag:r;iak val~sztott~ 
meg, mely elismerés őt még ,nag!obb .t~vékenr,ségr~ ?sztönö~te; fönnebb J~lze,tt e}ettam 
és az alább megnevezendő egeszsegügyi es gazdaszati ertekezeseknek nagyreszet Polya az 
akademiában olvasta fel. , , , 

Ebben az időben Pólya erélyesen buzgólkodott Pestv;ármegye, es, ~es~ varo~a hato
ságánál; ő ugyanis mind a két törvényhatóságnak, s e~~kn.~l a~ e~es.~se~1 .biz?tt~agokn~~ 
tagja levén, e bizottságok kebelében több nagy hordereJu kozegeszs~gu~yi md1tvanyt s J~ 
vaslatot tőn, melyek a hatóságok által többnyire elfogadtattak. A jar:~nyokat, ~ cho!e~at 
és hagymázt, mip.t előbb, úgy később is a legnag!ob? fi,gyelemmel ~.is~rt~; e ~orok idon
kénti kitörésekor soha se mulasztotta el orvostarsa1t es a nagy kozonseget sok tapasz-
taláson alapuló tanácsaival ellátni. . . . . 

Az ide vonatkozó dolgozatok vagy önállólag, vagy a p~htikai hufapokban,. vagy 
és leginkább a „Gyógyászat"-ban, mely szaklapot kezd~tétol fogv~ nagyrabecsülvén, 
- épen úgy, mint előbb az "Orvosi Tárt" - folytonosan tamogatott, Jelentek meg. Ne
v e z e t e s e n a járványok tárgyában : 

" 
Észrevételek a cholera körül." 1865. 

„Choleraügy." 1866. 

--- -· -- ~ · k · · t d e etem orvoskara iigyében Havas Ignácz, Flór Ferencz, Kovács Se
bestyén E:1r~~lsé1H~~ls~'t Jej:!1 ~~~s\art\a:ok, !Int a kültagok képviselői. Lenyomat a „Gyógyászat" „Álhtmorvos" 
mellékletének máius 7·iki és 14-iki számaiból. Budán, 1870. 

' " DP 
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~Ak.~al~jv~z és hagymáz állitólagos oki viszonya" 1867. 
11. ozegeszsegügy érdekében : · 
„Táp .. szer;ink, egészségi tekintetben.* 1865 
„A kozegeszsegügy népsze · „ k' · k ·· ·, 
Ak" , , iu ez1 onyvetargyában"l867. 

" ozeg.e~zsegügy bölcselete." 1868. · 
„A l~v?g? id~gen,elegyeinek vizsgálata." 

. , . „Az ivoviz kozegeszségüayi teki t tb ' , , 
ivoviz-szűkségletekülönösen. Pest j 72-b ,?E e le~ ~ltal~ban; Pest varos 

Látjuk ezekből hogy ünne eltfuik en. z uto so muvét Polya nev nélkül adta ki. 
föiskolában, és ahatósá~i közegészs~gi bizot~ ~a\Y. ,iud. aka~emiánál, mint tanár a reform. 
lett idejét úgy tudta beosztani, miszerint a:a5g_ na, ~eOnnyi~e el volt foglal~a; mind amel
szetet beható tanulmán ozásává t , es es . -as .~vekben a gazdaszatot, kerté
holdat haladó - pesti ~ltelkén t:!!e'k. ,~~\ g~a~orlatilag uzte. Nagy terjedelmű - 100 
nagy közönség elé teijesztette. iser e e ' apasztalatok eredményét sajtó útján a 

A fölmerülő, még a külföldön is füg "b 1 " k' d' 
sukhoz adatokat gyakran szolgáltatott , A ~o en k~~~ d ~r esek:t m~gvitatván, megoldá-

- hasonló volt az orvosÍhoz itt mint ott z .o dmun ka lo t~sa e ~ere~ is áldásos, s teljesen 
akkor mikor Ma arorszá~on is .. „ ' mn1;, gya ~r a i ag, mmd irodalmilag működött 
hogy az addigi ~~detlege~ áll~p~~~~~t :~z~ga~da~~g dváls~go.s .órája, s elérkezett az idő: 
kiemeltetvén szerte e hazában a ne 't· eimesze d~ omanyi ismeretek felhasználásával 
ság felvirágo~zék. mze I vagyonoso as egyedüli alapja az okszerű gazda-

A sikerre annál több kilátás lehetett mert a "t ' 
által előidézett szomorú helyzetben a Jolit"k '. . z o ven~s evekben, a Bach-rendszer 
egész haza tevékenysége a földmivelésl ke \ :11, ~ mmde~ ,egyeb mozgalom szünetel vén, az 
- Az akkori nyomasztó viszon ok ' r esze s a 9az aszat egyéb tényezői felé fordult. 
hogy találkoztak szakemberek k[ ' a, s~k szerencsetl~ns~g ~özöt~ nagy szerencse volt, 
gazdászati eljárás tanait, gyakor~t~:1~e:~i~:o~b~~l m~r erve1!-yre JU~ott újabb okszerűbb 
hírlapokban s önálló munkákban „~-·de'tt 'k e ~za atytai~ s modozata1t meghonosították, 

E „ , llll e , megismer e tek. 
zek koze tartozott Pólya József - k · · t d 

id~jét a gazdászatnak szentelte, s felka~·olta ~in~: t moi: at~tt ,- e k~1·s:akba~ legtöbb 
meszet- és vegytanból a mező azdasá e , . .z ' nn az asvany-, noveny-, állat-, ter
tészet szo"llo" " l' , b , g g gyes agaira, nevezetesen az állattenyésztés ker-

' muve es es oraszatra tényezők' t b ~ 1 ' t k ' 
kozó értekezések száma igen nagy ezek .d" ke;i t e o ~as gya -orolhat. - Az id~ vonat-
t őj ében" „Gyógyászat" p'est· ~ on le?,, aH„ ~gy. tud. akad~mia Ertesi
sági Lapok" „Ralusi Gaz"da"' é: K'tp.t a" odn ,"~agy~r SaJtó" „Gaz-da-

E k „ „ , " e 1 i az a s a g -ban Jelentek meg. 
.· t , ~de k~z.ul ~ehanya~ Pólya sokoldaluságának kitüntetéseül a szakok k··1·· fi'l , 

szeim ei emes ide Jegyezm: u on e esege 

Átalában a mezőgazdaságra vonatkozók: 

„Az aszál.ross.ág physikája." 
„A francz1a t1zedmérték." 
„H~~ánk földrengéseinek okaüól." 
„M1ert kell hazánk fővárosában állandó t 

e s a r n o k o t ép i t e n i. " e r m é n y ki á 11 i t á s i 

„ N ö :' é n ! } é s á 11 a t i t r á gy a é r t é k e. " 
„A v1zh1any ·és inség körül." 
„ Takarmányt e r m eszt é s." 
„A harmat, eső, jégeső, vihar stb. phys 'k' · " A a a z d , · .. , 1 a J a. 
" o a 8 a g I n o v e n Y e k m e s t e r s é g e s t e r m é k e n y i t é s e." 

h állattenyésztésre vonatkozók : 

„ A marha v é sz." 
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„A haltenyésztés ábrákkal." 
„ S e 1 y e m b o g ár t e n y é s z t é s. " 

A kertés.iet, gyümölcsészet, s.~őllőszet, borászat tárgyában: 

„A kertészeti műszavak megmagyarositása." 
„N övén y é 1 e ti ismeret e k a 1ka1 ma z ás a a növényi p a r b a n." 
„ Kert é s z-g az dá s z a t un k ügy e." 
„Az ojtó ág eltartásáról." 
„A gyümölcsészet körében litteraturai ujabb mozgalmak." 
„Gyümölcsismertetés ábrákkal." , 
„A szőllö a légből vagy a földből táplálkozik-e~" Abrákkal. 
„E sz m e cser e a bor keze 1ésrő1." 
„Phyloxera vastairix." 
Emez elhirhedett uj szőllővé&zes rovarra, ha nem csalódom, Pólya volt az első, ki 

akademiai értekezésében a figyelmet felhívta, és kimutatta, mily rengeteg károkat fog 
okozni, ha meg nem gátoltatik Magyarországra behozatala és elterjedése. 

A helyett, hogy ez értekezések tüzetesb szemléjébe avagy bírálatába bocsátkoznánk, he
lyesebbnek vélem, ha mutatványul a fönnebbiekben nem foglalt, de a „Magyar Néplap" 1876-
diki 31. számában megjelent, Szabó Alajos akkori állatgyógyintézeti igazgatóhoz, mint a 
nevezett lap szerkesztőjéhez, levélalakban intézett hírlapi czikk egy részét adjuk, hogy ki
tűnjék Pólya a gazdászat mily magaslatán állt, s mily nyelven beszélt olvasó közönségével. 

„ Ügyfelem s Barátom ! 
Ön emlité egy izben, hogy ismeretet is terjesztő lapjára előfizetői főkép papok 

és gazdák; tehát azon osztálya magyar népünknek, mely eddig a tudományosságot ha
zánkban föntartotta. 

Én, mint hivatásomnál fogva orvos, az egyéb természettudományoknak is ked
velője vagyok s ezeket, mint kertész és gazda a gyakorlatban alkalmazom, e gya
korlat szórakozásom. A sors úgy akarta, hogy a természettudományokból némi csekély 
részt a pesti protestans növendékpapoknak tanítsak is; s meggyőződésem ugy hozta ma
gával, hogy kötelességül ismerjem tanitani magyar fajomat képességemhez képest. 

A természettudományokból némelyeket nagyobb, pap és gazda-közönség 
előtt elmondhatnom attól függ, vajjon megfelelnek-e azok a szerkesztőségi kivánalmak
nak. A tárgyakat, melyekre szorítkozni fogok, a papi és gazdasági (psychologiai és oeco
nomiai) szakmákból leszek veendő. 

Jelenleg a gazdászatban és szellemészetben elvviták vannak. Az első
ben a növények eredeti táplálkozása felett, a másodikban a test és lélek fölött áll a vita. 

A gazdászatban, mióta a termesztvényeket a természetbuvárok tudományos czélból 
megégették, tudva volt, hogy a mi elégett, azaz tűzzé és füstté vált, az a s z e r v e s ( orga
nicus) anyag volt: a mi pedig, mint hamu hátramaradt, az a szerv e t 1 e n (anorgani
cus) anyag. 

Tehát kétféle anyag, ú. m. sz e r v e s és szerv e t 1 e n együléséből áll a gazda
sági termesztvény; hanem, hogy mi körülmények segítségével és befolyása alatt alakulnak 
egygyé ezen kétféle anyagok~ - e tétel a vita csomója. 

Az egyik fél azt állitja, hogy a meglevő szervi anyagnak (ma?vnak),Jő~é~ ~ze1:ve :; 
anyagok (állati, növényi trágyák) kellenek :::thhoz, hogy a termesztveny az o kifeJlese ide-
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álj~~ megk~zeli~.se, ~lgyanis történvén ez, azon szervi anyagok a szervt:tleneket körükbe 
fogJak vonm a foldbol, hol azok elegendő mennyiségben vannak J. elen · a f o" 10 1 d 0 z o' d ' 
(fölolulás) útján. ' a s 

A m~sik fél azt állitja, hogy ha a földben a szervetlen anyagok föloldható minősé _ 
ben vannak Jelen, azok a szerves anyagokat, főkép a légből körükbe vonják a t ' ~ 
kellékeit magukban foglalják. ' ' s enyeszes 

„ „ Jelenle? a ~é~ félnek képviselőiül a szerves anyagok mellett La w e s angol gazda, s 
mogotte az eges.~ vilag g~zdak?zö~s~ge (ta~aszt_alatá~ál fogva) áll; a szervetlen anyagok 
mellett (de legkozelebb mar modositolag) L ie b i g nemet vegyész tanár tanuskodik. 

A vitá~ a physiolo~ia: mint életműködés- és élettan, ugyan már rég eldönthette 
vol?-a, .. me~t fol , vannak taraiban halmozva a fegyverek, melyek hatása ellenállhatlan s 
tala~ o1:bi~tons~gban hallgat, vagy diplomatiai úton legalább egy formulázandó jegyzék
kel is elmtezhetonek véli a vitát, mely igy hangzanék: 

A termények szükséglik a szerves és szervetlen anyagokat· 
n a g Y o b b m e ~ n y i s é g b e n a s z e r v e s e k e t, k i s e b b e n a s z e r v e t 1 e n e k e t. ' 

A tal„aJn,ak, mely a termesztvényeknek alapul szolO'ál mel v
hez azok kotvek, azt kell a gazda részéről adni melyben ~z ~ "k ", 
g e t s z e n v e d · t h ' t · d · ' z u s e-

„ „ , e a maJ szerves, majd szervetlen anyagokat; s ezek 
k o z u 1 azokat, m e 1 y eke t az egyéni növény, ki fej 1 és ér e igény e 1. stb, stb. 

b „ A ~.ás~k_tárgy, mely kö~·ül a vita foly; e kéi:dé~re ~ihetŐ: a~ a~1y~g ~a~a-~ a~, a.mi 
ennunk m~ko~ik, vagy van mas valami, a mi az anyag sorába nem tartozik~ 

A vita Jelszava: erő és anyag (Kraft und Stoff). 
k, . Min~i,g s,zép, az„ e~beri. elmét jellemző és megillető dolog, az anyag sajátságait für
v:szm, e, saJats~g?k torven1eit kuta:tni; azon körülményeket, melyekben az anyag így 

gy, amugy nyilv~nul, n;eg1sm~rtetm; de gyermekies jelen ismereteink szűk köre között 
magat a~ anyagot onma~anak elegnek lenni á1litani arra, hogy belőle a magyarázat kiteljék. 

. Dgy va~ emberi szervezetünk alkotva, hogy nekünk az an:yagon kivül még va
~am~, ,azt a kmi a~ anyagot tevékenyiti is, neki egyszersmind mintegy eredményül szolgál 
is, va~nun ~el '. S ~zt akár.m,i néven n.evezzük : E r ő ne k v agy erők ű 1ö1 é s n e k 
(hozv:ona~-~ttractio, ;1ssz~taszitas - repuls10, válatyafiság - Wahlverwandtschaft, életerő 
- vi~ .:,1tahs stb.), v,egre is lényegben csak abban különböznek eszméink egymástól hog 
egyémtJuk-e ez eszmeket ~ · . ' y 
, Ezen egyé.~ités ellen cs_ak akkor lehetne kifogás, ha az a tudománynak út· ában 
~llana. ~e azt ~ to.~·téne~ mu~atJa, h?gy a tudomány folytonosan halad a tökéletesedé~ felé 
s azt mmden vita oregbitbeti csak, es sohasem kisebbitheti. ' 

. Jó viz az anyagászok malmára azon körülmény hogy akármikép igyekezzünk 
:niaf l:g gond~lk~~ni, szólni, ü:n~ egy oly lény felől, 'melynek nem anyagiságát ben~:~ 
. :~a §aittlev~~~ozn"?nk az, anyasisagot, vagy az anyagiságtól tisztán képzelni azt nem tud
J · . a i _s~g~~ a te~o~ázas?a~, mely _ellen. nincs fegyvere az anyagászatnak. A hit 
ugyams a meggyozodés szulotte leven, ez mmdemk vitaféllel közös tőle a ~„ll bb é 
harm~dikho~; ~z o~ossághoz annyi, mint új erőt adni a hitnek. s' igy a ké~ ~ta~;l sk~gtY. 
ellentetet erosbitem." ' oz i 

tanu .. Pólya. e hirla~.i czikk~ nemcs~k a ~azdasági tudományokban jártasságát, hanem 
~~J: . ~zt is, hogy o,. v~lammt tettei?en, ugy gondolataiban s vallásos meggyőződésében 

~e~n ° o . az an,!agisagnak; pedig helyesen mondja Dr. Török József miként na -
Jamkban divatszeru az orvosokat s természetvizsgálókat materialismus, sőt atheismuss~l 
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vádolni; holott a legnagyobb természettúdósok, milyenek: Darwin, Lyell, Helmholtz, V ir
chow, stb. irodalmi műveiből az atheismust kiolvasni egyáltalában nem lehet; sőt épen az 
orvosok és természetvizsgálók közül válnak a humanismus, erkölcsiség legedzedtebb baj
nokai, ilyennek kell Pólya Józsefet is tartanunk, kinek minden tette elárulja, hogy kebele 
emberbaráti szeretettől lángolt. 

Most már az életrajz végére érve, érzem, tudom dolgozatom hiányait, több tekin
tetben gyarlóságát, ámde megnyugtat az öntudat, hogy a történet komoly múzsája ellen 
sehol semmiben sem vétve, a hizelkedést, fellengzést kerülve, egyszerűen ugyan, de az 
igazsághoz hiven állitám ö::isze az életadatokat, jellemvonásokat, tényeket, melyek bár
mely művészietlen ecsettel s halavány szinezettel rajzolvák, mégis azok b ó 1 a sz i-
1 á r d j e 11 e m ü e m b e r , a t ö r h e t 1 e n a k a r a t u h a z a, fi, a m a r a d a n cl ó b ec s ü 
m ű v e k e t a 1 k o t ó n agy r é s z t ú t t ö r ő i r ó a 1 a k j a t e r m é s z e t e s n a g y s á g á,-

b a n magától kidomborodik. 
Hátra van még az életdrámáj ának lezáródása, a halál, mely a va-

lódi nagyság utolsó próbája; méltán érdeklődhetik mindenki a megdi
csőült végperczei iránt. - Pólya József meghalt 73-dik évében, 1873. junius lü
kén éjjeli 1 órakor, szerves szivkórban, melyről azonban sokáig senkinek sem szólt, csak S 
nappal halála előtt közlötte velem idült betegségét, de ekkor már ütött a feloszlás órája. 
- Temetése a mindenki által ismert, diszes kültelki lakából, junius 12-dikén történt, ám
bár akkoi· a choleravész dúlt a fővárosban, mégis igen nagy számú díszes közönség jelent 
meg a végtisztességtételen, s kísérte a köztisztelettel környezett hamvakat a kerepesi út 
melletti sirkertbe, örök nyughelyére. 

Utolsó napjaiban folytonosan végrendeletével foglalkozott. Még halála előtt nagy
értékü könyvtárát a ref. főiskolának átadta, ugyanannak hagyományozta szép birtokának 
- melyért kevéssel előbb mintegy 200,000 forintot ígértek - legnagyobb részét ; bán
totta azonban azon körülmény, miszerint birtoka némileg adóssággal levén terhelve. a 
megváltozott pénzbeli viszonyok miatt az ő halála után majd mennyiért leend értékesíthető: s 
valóban aggodalma s előérzete alapos volt, mert e nagy birtok, a pesti ingatlanok ára le
szálltával, a fennforgó mostoha pénzviszonyok miatt, birói árverésen, csekélységért kelt, 

úgy szólva vesztegettetett el. 
Hogy mindezekről a kínos válperczekben, fennkölt lélekkel, miként gondolkozott, 

hogy akkor is a közügy feküdt szivén, tanúsítja a halál óráján 1873. junius 9-dikén éjfél
kor saját kezűleg írott, szellemdús és jóslatszerű levele, melynek ide vonatkozó részét érde-

kes záradatul állitjuk ide: 
"Tekintetes Polgár Uihály ügyvéd úrnak. 
Kedves Uramöcsém ! A mint látom, hamarább fogok elköltözni őseimbez, mint 

fekvő vagyonomat pénzzé tehetném, s ezen pénzről forintról forintra rendelkezhe~né:r:i. ~ 
Tehát csak álmok voltak azon akaratnyilvánulásaim, melyeknél fogva a pestvarosi ref . 
iskola mint melyben fogna idővel összpontosulni egész vagyonom, oly állapotba helyeztet
nék, hogy mind a két ifjuság az ,oly tanokban, melye~ az életet perc~ről perczre, körny~zik, 
jeles tanárok által neveltessék. Almok azon föltevéseim, h?gy legelebb ily ta~~rok, kepe,z
tessenek, és ezek oly állapotba helyeztessenek, hogy csupan csak feladatuk kivitel~mek el
hessenek. - Álmok továbbá azon reményeim is, hogy a Pólya és Polgár családb~l éven
ként néhány nő azon csekély össz~g. által, melyet neJ?ek szán~am, ,figyelrne.~tessek az?n 
nemzeti öntudatra, mely nélkül valod1 magyar nemzedek nem varhato, mely o~tudat mm~ 
den nőnél szükséges arra, hogy az első életkor~an csepegtessék a gyer~ekbe mmdaz, a m1 
később a férfi és női kornak díszére válik. - Almodtam, hogy a pénzze tett vagyonom el
sőbb évi kamataiból a tudományos és jótékonysági intézetek bizonyos összegekben réRze-
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~üljenek; hogy kézirataim szintén a későbbi kamatok egyrészéből kinyomathassanak. -
Azon végrendelet, melyet junius 8-án 1873. irtam, nem fejezi ki tehát akaratomat más
kép, mint félénken a miatt, hogy talán annyit sem fogna fekvő vagyonom folyóvá tétele 
eredményezni az esetben, ha az nyakrafőre eladatnék. Volna ugyan reményem azon eset
ben, ha az első hazai takarékpénztár, mint f őhitelezőm venné kezébe fekvöségem eladását, 
és aztán a bejött összeg nála maradna kamatra. - E kamat mennyisége mutatná, hogy 
kedves uramöcsém, mint végrendeletem végrehajtója mit létesíthet nyilvánitott vágyaim 
közöl. E levelemet a junius 8-án 1873. irt végrendeletem codicillusakép kívánom tekin
teni. Emlékezetébe ajánlva magamat, vagyok kedves uramöcsémnek szíves atyafia Dr. Pó-· 
lya József, s. k. Pesten, junius 9-én 1873." 

E volt Pólya József utolsó szózata. 
Hű tükre ez azon férfin életének, kinek szíve utolsó dohbanása, elköltöző lelke vég

gondolata a hazáé volt. 
Ily ember emléke halhatatlan, - örökké élni fog, s ha le s z e 

n e m z e t n e k p a n t h e o n j a, P ó 1 y a J ó z s e f e t a h á 1 á s u t ó k o r az o r v o s i 
t e rmészettudományi o s ztályban az el s ők közé helyezendi. 

MAGYAR 
TIJl>OM.-.IY05 AKADbilA 

KÖNYYIW 
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GYÖRGY JÓZSEF ORVOSTUDOR 
rövid életrajza. 

SZIL_t\..GYI ISTV ÁN-tól. 

Gy örgy Józsefnek , Máramaros megye egykori főorvosának, hamvai felett, 
melyek a szigeti hh. temetőben nyugszanak, m. é. augusztus hó 27-kén állitotta fel az öt 
oly méltán megillető e m 1ékosz1 o p o t a gyermeki kegyelet. 

E uéhány sorból álló egyszerű jelentés "Napi Közlöny"-ünkben adá tudtunkra, 
hogy a sirhalom, mely fölött 14 év lefolyása alatt csak a családi néma bánat állt őrt, 

nem jegytelen többé, hanem van immár, a mi mindnyájunknak felköltse emlékezetét, 
a mi figyelmeztesse a látogatót, hogy az a hely, a melyre lép, a mely mellett elhalad, a 
legneme.sebb .'zellemek egyikének földi maradványai által van megtisztelve. 

És e sorok tartalmának elgondolásakor ugy hittem, T. Gy., hogy nekünk, sem mint 
máramarosiaknak, sem mint e gyűlés tagjainak, ezt a jelentést nem lehet egyszerűen csak 
tudomásul venni. Intő szózat gyanánt tekintettem én azt, hogy tegyünk mi is egy koszo
l'UCskát arp a szerény oszlopra. Huszonhat éven át volt György József nekünk dicseke
désünk, közéletünknek munkás férfia, Isten után bajainkban erős köszálunk, és ugyan
ennyi esztendőn át dísze a haza orvosi karának. Azért, mikor nagy választmányunk az ő 
emlékezetének megülését napi rendébe fölvette, mikor akarta, hogy ez legyen mintegy 
zárköve a magyar orvosok és természetvizsgálók Szigeten tartott gyűlései sorozatának, 
hitem szerint nem tett sem fölöslege'3, sem meg nem érdemlett határozatot. 

Kiválóbb emberek emlékei mindig fölemelő hatást gyakorolnak a maradékra. Hova 
is járnának akkor ei a Themistoklesek sirni a nagygyá lenni törekvés könyeit, ha a Mil
tiadesek porait nem jelölné meg a kor, a melynek éltek~ A haladás, a tökéletesedés aka
dályokkal terhelt utain ezek azok a kimagasló pontok, melyek a törekvés határai felé 
mutatnak; mint megannyi zái:!zlók az égbe nyuló bércek csucsain, melyeken ott rag_vog
nak az Ex c e 1 s i o r !-nak láng betűi; a mik ha nincsenek, hol vegye a,kkor a még olyan 
tüzlélek is az eszményképet, a melyet elébb elérni, azután meghaladni érezzen vágyat 
magában~ 

György József életének egész folyása oly nemes vonásoknak tündöklő sorozata 
nem hosszura nyult tartama alatt is, hogy jóravaló ifju, kit magasbra vívó szenvedély 
tüze hevit, mindig pályaképül választhatja azt magának. 

Sok, nagyon sok kincse volt ő nála letéve a gondviselésnek, melyeket az emberiség 
boldogitására kamatoztatott. Értelem, tudomány, tapasztalat, szív ritka mértékében egye
sültek nála a nagyságnak; s természet és tanulmány egyiránt összemunkáltak benne már 
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korc fiatal á.O'~tól fog a, hogy egyikévé képezzék őt a legfeltűnőbb embereknek és tudó
. oknak a mmokkel nem mindennap lehet az életben találkozni. 
. ... . Z~m~l~n v~rmeO'~ei j h e 1 y, a Sátor-hegy aljában, s z ü 1 te György Jó zs e-
f e t ! . ~3. ,e~1 JUhu · ho 1 -kán. zatmár és árospatak részeltették a gyermeki kort 
· _1 ? llJ~ a, at az eze~et megillető oktatái okban; a neve 1 és t, mig az lehető volt, a 
~ul. k peldanyképe, utobb zatmári lelké. z é e peres György József, személyes barátja 
~:azi~czy ~ei~ ne~ k, vezetvén é · adván meg a szentpáli buzgalmu pap s családjában 
Jan ~1 .-zelidnegü ed apa. 

, A bámulato ·an ritka é ztehetségü és fékezhetetlen tudás-vágyu gyermek 13 éves 
~oraban már b~végezt~ a. humaniorákat (1 26); s a mint haladtak az évek s fejledezett a 
1 lek ~ burokbol: annal JObban nőtt a szomj, mely a tudományok vizével nem győzött 
b telni. két éve bölc é zeti tanfolyam után csakhamar elkövetkezett a j o g i pá 1 y a, s 
ne"?1e ~er ~~yre ~el,ve ott a~ életének 16-dik évét taposó, mondhatni inkább gyermek 
meg, mmt ~fJu, grof releky Laszlóval, Jászay Pállal s többekkel az elsőség koszorujáért, 
~ 29-ben diadalmasan zállott le az iskolai palaestra fövényéről, ő osztályának legkisebbje 
e legnagyobbja egy zemélyben. 

A magyar hazának 1 25/1-tel kezdődő politikai és socialis ébredése abba a korba 
e ,ik, a mikor e mi Gyö~gyünk az ifjukor küszöbére lépett. Kövy-ne k, a nagyhirü jogta
~a;~,ak P.a~ak?n,, szav~1, ,tüze, lelke az eddiginél nagyobb küzdelmet, de nemes fényt is 
igero pohtika1 palya kepet festették az ő ifju lelke elé is; s kit azelőtt a „ Corpus Juris" 
mellett a zent t e rm észe t titkai s szépségei is kiválóan lebilincselve tartának most 
föltéve magában, hogy ezekkel szakit, egészen a politikai élet felé irányzott ~óvárgÓ 
zemeket. 

Az ifju György egy évig tartott otthoni joggyakorlata után az akkori szokáshoz 
képest 1830. Pe s tre tette át lakását, hogy a királyi tábla mellett mint annak felesküdt 
„ „. , ' 
JegyzoJe, vegezze be tanulmányait, s azután ügyvédi oklevéllel ugy té1jen haza jövő mun-
kásságának szinhelyére. 

Az első pár hónap Pesten csakhamar meggyőzte a s z e r te 1 e n v á o- y u ifjat hogy 
e tér, mely előtte van, nekie szűk; hogy a törvénytudományi kör mely ak;or nálunk még 

'l , ' 1 ' sem ~ze ess:gev~ , sem mélységével nem bírt a v a 1 ó di jogtudománynak, s casuistikájával, 
rabuhsmusaval mkább csak gyakorlati ügyesség volt, melyet elsajátitani lehet inkább 
mint tanulmányozni, elég tápot szellemének nem ad. Visszatért azért e 1 s ő sz e re 1 m é~ 
ne k tárgyához, a kimerithetlen titku termé s zethez, s mivel csekély egyéb teendői 
m~llett ezt teheté, föl vétette magát az orvosi egy e te m hallgatói közé, inkább csak 
azert, ~ogy a le:kében élő tudáwágynak tegyen eleget, s hogy a természeti tudományok
kal melyebben e3 rendszeresebben foglalkozzék. 

, Az, hogy orvossá 1 egy e n, most még nem volt áltafa sem gondolva, sem elha-
tarozva. Arra: hogy_ ez,t tegye, egy országos nagy csapá3nak kellett szemtanujává lennie. 

.. ~ Az, 1831-,et irtak; a rettenetes dolgoknak feketével jegyzett esztendejét, mely míg 
egyik kezenek verpallosaval egy nemzetet irtott ki az élők földéből, a hol a romok felett 
~os~. cs~~ halvány szellemei járnak az elhullott hősöknek, másfelől egy ismeretlen 
0 1d 0 k1 ~ ~, ~ g Y a 1t bocsátott e mi hazánknak boldog téreire, hogy megtizedelje a 
népek nnlho1t . 
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Serdülő korom első éveiben voltam még akkor: de azért jól emlékezem a látás 
fájdalmára, midőn hullottak kicsinyek és nagyok jobb és bal kezünk felől. Betegesen 
rajongó képzeletim koporsókat formáltak a felhők rongyaiból~ s keservesen számitgattuk, 
kinek számára készülnek e haláljelek ~ Betört a pusztító ragály a szegények védtelen 
házikóiba, betöi·te az a paloták záros ajtait. Rettegés fogott el mindent. .A. hívőket oltá
rokhoz űzte egy belső szózat, s ott a szent hely lábainál lehellettek utolsót . .A. könnyelmű 
világfi.a habzó poharak közt várta a félelmes ellenséget: s a kehely ki nem ürithetve bu
kott alá elmerevült ujjai közül. Futott házától az ember, vélvén, hogy az erdők rengetegei 
elfedik az üldöző elől. Nem volt menekvés sehol. Sem óra, sem nap nem volt az emberé; 
óra is a halálé volt. Oh az az érzés, mikor minden pillanatban belehangzik az ember imád
ságába v~gy káromlásaiba az ablaka alatt elhaladó temetési menet Di e s i r a e-j e! az 

valami rettenetes volt. 
És e rettenetes napok érte, ez áldozatok látta nagy erővel ragadta meg a fiatal 18 

éves György lelkét. Igy lett mintegy isteni ujj mutatás reá nézve e rémkorszak, hogy félre
t evén választott szakmáját, a helyett az orvosi pályán maradjon meg végképen, 
érezvén magában bátorságot is, hivatást is, segíteni ily nyomoruságban, küzdeni egyikét 
a legnemesb küzclelmekne k, melyek csak lehetnek az emberi társadalomban, annak j avára. 

Orvosnak lenni sz ép s dic~ő is a pálya. Parancsolni a dühöngő, a pusztító vésznek: 
Eddi g menj és ne tovább; mondhatni a kórágyon sinlőnek: Vedd fel nyo s zo-
1 y á d a t é s j ár j ; vissz ahozni az eltünt örömet az aggódó -családba, s százak, ezerek sze
rencse-kivánatait fogadhatni a megtartott életért : ki nem mondható érzések, minők csak 

az alkotó kebelében lakhatnak ! 
Ez események, e gondolatok forditák meg a nagyratörő ifju teneit elhatározólag; 

s a hová elébb inkább csak a tudás vág) a vitte, ezután kizárólag az orvosi egyetemnek 
lett rendes hallgatójává, kiváló di<ize nem sokára kor- és kartársainak, a hol éjet, napot 
egybetéve, szorgalommal és szenvedélylyel buvárolt nagyhirü tanárainak vezetése alatt, és 
kutatott mindent, valami csak elméletileg és gyakorlatilag egy tökéletesen képzett orvos 

kimüveltetésére megki vántatik. 
Növendék évei 183 5-tel értek véget, melyeknek utolsójában az a megtisztelő biza-

lom is érte, hogy a mivel azelőtt is egész szenvedélylyel foglalkozott, mint segédre reá bi
zatott az egyetemen a növénytannak előadása. A tudori koszorut 1836. évi már
cius 15-kén nyerte meg , abban az évben, a mikor kortársai közül Eötvö s Ágoston, 
Nendtvich Károly, Argenti Döme és Engel József is , hogy a nagy sorból csak 
ezeket említsem meg, avatta ttak fel az 01·vo si tudományok tudoraivá. Iktatási értekezésé
nek tárgya a t e r m é s z e t i t e s te k ki fej 1 ö d é s é 11 e k előadása volt magyar nyel
ven. Korát megelőző természetphilosophiai mű egy még nem is egészen 23 éves ifjutól, 
mely egyiránt tanuskodik ugy mély gondol kozásáról, buvárló lelkének áttekintő erejéről, 
ismereteinek sokoldaluságáról, mint arról, hogy korának irodalmi színvonalon álló művei
vel teljesen ismeretes volt. A testek származásának ma teljes forrongásban levő uj tbeoriája 
felett gondolkozván s olvasván korunk tudósainak e tekintetben fenforgó véleményeit, meg
lepően sok oly pontra akadunk azok között, melyeknek nyomai György Józrnf ez é:i:teke
zésében már szintén feltalálhatók, de az a korbeli magyar nyelvű művek felőle még telje
sen hallgatnak. Hajnali csillámlása nálunk a fa j ke l etkezés elméletfoek. 
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Igy és ekkor vált meg Pesttől, vivén magával tanárainak becsülését, sőt többeknek 
barátságát i , az ifju orvostudor. 

Alig, hogy letevé az orvosi szigorlatot : gróf Vay Ábrahám főispán előgondoskodá
sából, mert mások is vágyva-vágytak a már is jeles hírű ifju orvos után, Máramaros vár
megye egyik főorvosi állomása ő vele töltetett be. Tettek híre nem előzte meg az érkezőt: 
de hozta magával a legszebb reményeket; s hogy e remények nem voltak hiuak: fénye en 
igazolta hu zonhat évre tölt hivatalvi elé e, melyet alapos tudomány, buvár szellem, az 
i mereteknek majdnem minden oldalu s oka ága, áldozato ság, kitartás, hátralépni nem 
tudá elannyira kiemelnek, hogy bízvást merem mondani, nem ·a hely, melyet elfoglalva 

· tartott, adott neki diszt, hanem ö adott annak, kétlem, ha Máramaros megye főorvosi 
székében ült-e valaha előtte valaki, pedig sok derék férfiu emlékezetét őrizik évlapjaink: a 
ki György József nevét e1homályo ithatná. 

Tizenhét esztendeig tartott belső barátság kötött engem hozzá, s ő benne és általa 
t anultam becsülni ez isteni tudomány hatalmát, tisztelni az orvosi kart; benne é · általa 
láttam, hogy orvosnak 1 enni mi 1 y nehéz a pálya. Ki a tanulás kötelességét ott 
hagyt a az utolsó viták padjainál, s átadja magát a divatvilágnak; kinek szive el nem zo
ru1, midőn a halálos ágy küzdelmei felett áll; ki egykedvűen veszi, ha tudományával majd
nem győztesen küzd a halál makacs angyala; ki, a hol szembe kellene szállani, kitér a baj· 
előtt, és saját tehetetlenségének bevallása helyett Istenre appellál: az viselheti tőlem a 
szép "Dr." cimet, de nem több előttem egy ügyes kalligraphusnál, ki orvosi rendelvénye
ket ügyesen másol. György József nem ilyen volt, s nem ezek által érdemelte közöttünk 
meg az emlékezetet. 

És mit mondanánk az emberről, a ki, midőn a csatakürt megriad: az ágyuk dör
geni kezdenek, midőn kiáltják: E 1 ö re, vagy e 1 vész az or s zág. nyomoruan kinc. ·eit 
szedné össze, dugdosná meg nem található helyekre, s csak akkor jöne elő rejtékéböl, mi
kor saját dolgai rendben, de a haza elveszett~ Nem kellene-e ketté törnünk kardját, 
s öt magát cégérül adnunk, hogy lásson a világ egy eleven szégyenoszlopot a közromlás 
felett, a hol minden veszve van, csak ő él - egyedül~ Az orvos épen ily fegyveres őre az 
emberiségnek; s György József nem ily magáért remegő, ;magáról gondoskodó ember volt, 
s nem ily tettek által szerzett nevének közöttünk emlékezetet. 

Huszonhat évi működése e megyében csaknem szakadatlan láncolata az ok s zer ü 
orvosi tudomány általa vivott diadalainak. Megvetve, t. i. a rideg és hagyományos empiris
must, lépést tartott haladásával a tudománynak, s annak tanait, tapasztalatait lángerővel, 
nem hátráló merészséggel alkalmazta. Lett bár előtte bármennyi akadály, ő azokon majd
nem vakmerően tört keresztül, s meg csak ott állott, a hol a tudomány elégtelensége ha
ladásra immár többé utat nem. nyithatott. Ez szerzé meg számára azt a feltétlen bizodal
mu ragaszkodást, melylyel eljárásaiban mindenütt találkozott. 1I gy tekintettük öt, mint 
katonái a hadvezért, a kinek szemei előtt ha a cél kitűzve, nincs, a mi többé visszaillvja. 
Egy lángoszlop világol lelke előtt, a diadal lángoszlopa, s nem nyugszik, mig az ellen leti
porva nincs. 

Ezért hagyott ö maga után, mi n t orvos, közöttünk oly nagy emlékezetet. És 
ha mindazok, a kikkel jót tett, a kiket egykor az é 1 e t n e k visszaadott, egy-egy kö
vet tehetnének sírhalmára, ma nem egy kisded oszlop, hanem pyramis emelkednék azon. 
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Mikor gr. Vay Ábrahám Máramaros egyik physikusi állomására György Józsefet 
szemelé ki: egy második cél is lebegett előtte. Elgondolá, ~ogy e roppant teijedelmü me
gye mennyi áldásával van elhalmozva a természetnek föld alatt és föld felett; hogy ezek 
az áldások nemcsak nem használtatnak, de még nem ismertetnek. Egy oly tudós férfiut 
akart meghonosítani kebelében, a ki mindezeknek urává tegye a megyét, s bevezesse azt 
azoknak valóban birtokába. György Józsefben hitte ezt feltalálni, a már akkor szép hirü 
fiatal természettudósban. Esnem is csalatkozott. György, a mint hivatalát elfog
lalta, két tárgyat tűzött ki előlegesen is magának, u. m. a megye ásványvizeinek fel
kutatását és n öv é n y v i 1 ág á na k megismerését. 

A mennyit Kit a i b e 1 Máramaros ásványvizeiböl Hydrographiájába fölvett, legföl
jebb mutatványul lehet tekinteni arra nézve, hogy vannak ilyenek. György egy nagyobb 
szabásu, kimerítő le- és e gybeirását tervezte e nembeli gazdaságunknak. Egészségügyekben 
tett hivatalos körutait mindenütt arra használta fel, hogy saját látomás után vegyen tudo
mást minden egyes helység létező fonásairó1. A föltaláltakat följegyzette; a fontosbakat 
analysálta; rólok az akkmi egyetlen orvosi szaklapban értesítéseket adott; gyógyjavalla
tokat állapított meg, s annyira vitte elő az ügyet, hogy mikor Tognio tr. a megyét meglá
togatta (1843), tóbb mint 170 ásványvizünknek szemlélhette, részint sorozatba vételét, 
részint leírását György József irodalmi munkálatai között. 

A n öv én y o r sz ág átkutatását, példányok gyűjtését, részint régi barátai dr. K o
v ács Gyula és G ere n da y, részint a most is közöttünk élő V a g n ~ r Lajos egyetértő 
működésével kezdette, folytatta és gyarapította, s e nembeli példányai oly tekintélyes 
számra növekedtek, hogy csak az idő hiányzott még, hogy a teljes F 1 órát meg nem 

irhatta. 
Ez nem volt elég. Egy nagyobb szabásu tervet érlelt, kivált 1842. óta, magában, 

melyhez az e gy e s e r ő elégtelenségének érzete adta neki az eszmét, s az, hogy Pesten, 
a haza központjában, ez idő alatt jött létre a Természettudományi Társulat. A 
tervet többekkel, azok közt velem is, közölvén: egybangu helyesléssel találkozott az, még
pedig azzal a m egpótlás sal, hogy a megalakitandó társulatnak "Má r ama r o s m egy e i 
T ö r t é n e t - t e r m é s z e t t u d o m á ny i T ár s a s á g" cim és munkálkodási kör adassék. 
Ez 1849-ben volt. Tudjuk a nehéz viszonyokat, melyek a haza fényes napját sötét fellegbe 
borították, melyek minden oly mozgalmat, mely tár s u 1ássa1 járt, már csirájokban el
fojtottak, lehetetlenné tettek. De ha M u z e u m -Egy 1 e t ü n k, melyet, az eszmét ujra föl
élesztve, 1872-ben megalkotnunk sikerült, munkálkodását meg is kezdheti, azon a lapon, a 
hol az eszmének megszül emlése fölemlittetik, első sorban a György József nevének kell 

állani, mert ennek ő a valódi apja. 
A vitorla tehát bevonatott: de azért folyt a csendes munka tovább is. Gyűjtött, 

rendezett folyvást, várván azt a kedvező tavaszi szellőt, mely megtöri jegét a dermesztő 
hidegnek s a s zab a d o n 1 i heg ő természet uj é 1 e t r e k ö 1 ti az elzsibbadt tagokat. 
Mert, ho~y a halálnemü álom nem fog mind végig tartani: arról szentül meg volt gyö-

ződve ő is. 
Hivatalos elfoglaltatásaitól ment üres óráiban nagy előszeretettel egy Növény-

t a non dolgozott, mely nagyobb, kimeritőbb legyen a Debreceni Füvész könyvnél. 
Itt akará most felhasználni tetemes megyei F 1 óráját. Górcsövi vizsgálatokat tett az 
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ujabb fölfedezések érdekéből a növényphysiologiában. Nem volt szoká8a, de most némi 
megelégedéssel emlegeté, hogy mennyire haladt a mű : mikor egy borzasztó éj egész élete 
fáradalmainak minden gyümölcsét semmivé tette, semmivé reményeit, semmivé egészségét, 
s ezzel kiszabta a rövid határt életének is. Az l 859. évi augusztus hó 9-kének éjszakáján 
támadt tűzvész, melynek az emlékezetre vi szasütő lángjai még most is borzadályt kelte
nek azokban, a kik romb"oló hatalmának tanui voltunk, mely házsorokat pusztított el, 
mely elpusztitá megyénk székházát, e templomot, a tanodát, nekie is mindenét s e m
m i v é tette, s a mi kevés menthető vala, az nem volt az ő szellemi munkásságának gyü
mölcse. Azoknak csak hamvaira vethette má,r szomoru világát a felkelő nap. 

Tragikai sors, T. Gyűlés, azzal a vigasztalás nélküli tudattal hagyni itt munkás 'á
gunk szinhelyét, hogy mindaz, a mit tettünk, a mihez annyi reményt kötöttünk, por és 
hamu, semmi. 

E megrendítő csapás sulyos következménye nem váratott magára sokáig. György 
József 1862. dec. 21-kén 49 éves korában maga is a halálnak, melynek 
csiráját 3 év óta hordta magában, áldozata lett. Neki a z ö 1 d öregség koszorujára volt 
igénye számot tartani; ha valaki, ő volt az, a ki követelhette azt á 1 do z a t a i ért, me
lyeket embertársainak hozott, remény e i ért, melyeknek még teljesülését kilátásba t ette 
kora, hogy élvezze a j öv ő ne k kéj e i t, melyek akkor támadnak a kebelben, mikor a 
vándor, eljutva zarándoklásának utolsó határpontjához, visszanéz még egyszer az elhagyott 
tájak felé, s elvonultatván mintegy lelkének szemei előtt a multak változatos képeit, azok 
emlékezete mellett s emlékezetével hajtja le fáradt tagjait a nyugtató álom pihentető 
kebelére. 

Neki ez az öröm nem jutott; s nekünk annál nagyobb kötelességünk volt, hogy fel
ujitván emlékezetét, letegyük sírhalmára elismerésünknek koszoruját. Lesz még, a ki, h-a 
fölkeresendi e hantokat, ösztönt merit példájából, hogy hasonló lenni igyekezzék hozzá a 
munkásságban; lesz, a kinek megengedendi sorsa azt is, hogy, h::t ugy munkálkodik, sze
rencsésebb legyen, mint ő, és a boldogságnak nagyobb mértékben osztályosa. 

Áldás legyen emlékezetén ! 

ELSÖ RÉSZ . . 

A XIX. NAGYGYÜLÉS ALAKULASARA S MUKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ OKMÁNYOK. 
~O"if-----

I. 

.A. XIX. nagygyiilés tiszti kara. 
Elnök: 

VÁRADY GÁBOR, a magyar országgyűlés alelnöke. 

Alelnökök: 

P rugbe1•ger József, magyar királyi bánya- és jószágigazgató. " 
Dr. BÓtlogh Albert, megyei főorvos, a budapesti kir. orvosegylet levelezo, s a buda-

pesti orvosi kör rendes tagja. , . 
Dr. Batizfalvy Sámuel , egye~en:ii magántan~1~,. m,agy~r akad,~nna levelező tagja, 

fővárosi bizottság tagja, magán sebesz1 s orthopoedia1 mtezet igazgatoJa. 

Titkárok : 

S 'l ' · ( t .' nagyar akadémia levelező tagja, a máramaros-szigeti reform. 
Zl agy1 S V<lll, a I e , • tt ' ' k t . 

lyceum igazgatója, „Máramaros" lap szerkesztője, s Sziget varos b1zo sagana ~gJ~· . " 
Dr. Dulácska Géza, az „Első bölcsőde egyletne~" ~uclapesten ~rv~sa, a „G!.og_Yaszat 

szerkesztő kiadója, a fővárosi bizottságnak tagja, a fovaros IV. keruletenek esküdtJe. 

Dr. Badzey László, megyei főorvos . · 

Pénztárnok: 

Sztupa Györwy fővárosi gyógyszerész , magyar országgyűlési képviselő, a fővárosi 
bizottság tagja, több Jótékony egyletnek választmányi tagja stb. 

Ellenőr : 

Dr. Gerlóczy Gyula, műegyetemi tanár, ~z ~ll~m~uclo~á1:yi vizs~~ló bizottság 
magyar akaclemia állandó nemzetgazdasági statistika1 b1zottsaganak tagJa stb. 

Levéltárnok: 

é a 

Dr. Rózsay József, királyi tanácsos, a fővárosi ~ntéze~e~ főorvos.~, magyar akadémia 
1. tagja, fővárosi bizott ság tagja, az izraelita kórház b1zottsaganak ·elnoke stb. 

1 
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II. 

A XIX. nag·ygyülés elörajza. 

Beiratí&s. 

Augu ztu 19., 20. é 21-ik napján, délelőtt 9 órától déli 12 óráig, délután 3-6-ia 
z t u p a Gy ö r gy pénztárnok zállá án (Várady Gábor laká án). 

0 

Elszf1.Ilf,so lás. 

, A~ el, z~ll~ olá ,a m.- ~i?et~ :~ uti álloi:17á indóházától történik, a hol a vendégeket 
az elszalla ola ·1 b1zott ag tagJaI varJak, fogadJak aug. 19., 20. és 21-ik napjain reggel és 
este a vonatok megérkezé ekor. 

A megérkező ta~ névre szóló ·zállá jegyet kap, é kocsin, vagy tetszése szerint 
gya~og, a m~llé ad~t~ k1sér~vel száll~ ára vezettetik. V ~zetökül az önkéntes tűzoltó-egylet 
e vegre felkert tagJaI szolgalnak, a kik egyszersmind arrol is gondoskodnak, hogv a városba 
gyalog bemenni akarók podgyásza utánuk zállitta ék. v 

Minden tag a városi lakosok által önként felajánlott magán háznál szállásoltatik el. 
Hintóbér az indóháztól a város bármely részéig kézi podgyászszal együtt nappal 

80 kr., este 1 frt, szekérbér nappal 40 kr., este 60 kr. 
A szállás iránt felmerülő kérdéseknél az illető tag Ha 1 ász Ferenc városi bel

kapitány urhoz (váro háza), vagy Urán y i Imre urhoz, mint az elszállásolási bizottság 
elnökéhez, forduljon. 

A u g u s z t u s 21-i k é n a 12. számu vegyes vonat Királ yházáról este 6 óra 5 perc
kor indul és 8 óra 35 perckor érkezik Szigetre. 

. A 1:1,agygyü~é · tiszti kara é az állandó választmány augusztus 
21-dik naPJan d. u. 5 orakor a ref. lyceum nagy termében értekezletet tart. 

Első közü lés. 

„ • Augus~~s 22-ik napján d. e. 10 órakor a helvét hitvallásuak templomában. Az 
elnoki megnyito beszéd és Asztalos Albert m.-szigeti polgármester üdvözlő beszéde után 
tartandó értekezéselmek, valamint a tanácskozásoknak sorrendjét az aug. 21 -iki elöérte
kezlet állapítja meg. 

Délután 2 órakor közebéd a "Korona" vendéglő első emeleti termében és Kőhalmi 
Antal fü.rdöházánáil. Egy teríték ára borral, kávéval 2 frt. 

I par - és termén y kiálli tás. 

. , Az ipar- és terménykiállitásnak aug. 2 2. délután 4 órakor megnyitása a megyeház nagy 
-ter~e~en', A m~gye á,ltalános földtani viszonyait ábrázoló k ö z e tg y ü j t e mén y a hozzá 
v~lo .ter~eppel e~ a sobányászatot elötüntetö rajzokkal; továbbá a sóbányászat munkaesz
k~zei, sof~rag~an:yok stb. ~ kincstári b á ny a i g az g a tó s ág b á ny a g e o 1 o g i é s 
b a ny a m e r n o k 1 t e r m e i b e n, az épületi és más fanemek és fürészáruk a szigeti kama
r~n le;~ kincstári g ö z f ü rész né 1 állíttatnak ki; az állatkiállitás az ugynevezett 
kmcstan csűr helyiségében lesz megszemlélhető. 

~.zen dél~tán kizárólag. a gyü.lési tagok rendelkezésére állanak a kiállítási helyisé
gek; a kovetkezo napokon pedig ugy a tagok, min.t a helybeli és vidéki látogatók számára 
nyitva állanak. 

A kiállított tárgyakról rendes lajstrom adatik ki A kiállitási bizottság elnöke 
Ráth F ere n c k. bányatanácsos. 
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Augusztus 23-án délelőtt 9 órától szakü.lések. 
a) Az orvosi, b) az állat-, növény- és természettani, valamint c) a régészeti és tár~ 

sadalmi szakosztályok a ref. 1 y c e u m tantermeiben, d) az ásvány-, föld- és vegytani 
szakosztály a megveháznál az a 1 ispáni h i v a t a 1 o s szobában; végül e) a gazdasági, 
állatgyógyászati é~ mfüpari osztály ugyancsak a megyeháznál a kir. törvényszéki tanács-
teremben. 

Délután 3 órától 4 óráig a tü.zoltók gyakorlatának megszemlélése a piactéren. 
5 órakor ismerkedési összejövetel a Ma 1 o m kertben tartandó népünnepély 

alkalmával, s megszemlélése a megye különböző vidékeiről bejött lakosoknak népies 

öltözeteikben. 
1/2 7 órakor a hölgyek által rendezett közozsonna ugyanott. 
8 órakor táncestély ugyanott, s ennek folyama alatt 10 órakor tü.zijáték. 
Az egész ünnepély alkalmára 1 frt belépti díj fizettetik. A tiszta jövedelem a tűz-

oltó-egylet pénztára gyarapítására szolgál. 
Az ü.nnepélyrendezö bizottság elnöke Nagy György ur. 

Kirándu lások. 

1. Akna - Sz 1 a tin ár a augusztus 24-én az ottani kincstári sóaknák megszemlé
lésére. Indulás (ugy ezen, mint minden más alkalommal a piactérr?l) reggeli, 7 óra~or. . 

Az aknába lemenetel csak a lépcsőkön történik, a feljövetel szabad valasztas szerint 
a lépcsőkön, vagy a gép segélyével. , 

Lenn az aknában 50-50 tagból álló csoportok alkottatnak, hogy a magyarazatok 
és mutatványok az illető kincstári tisztviselők által könnyebben és célszerűbben eszközöl-

tethessenek. 
Az aknából feljövök, hasonlag csoportonként, a tölJbi milveket és üzemeket meg-

szemlélik. 
Ennek bevégeztével visszatérés Szigetre. . , , 
Fuvarbérü.l ugy ezen, mint más alkal~_rnra, aul?,usztus 28-ik :r:arJaig ,beza~·_ola~? 

naponként 3 frt van megállapítva. rrávo;abb eso helyekrol a fuv~ros a k1randul~s~ ~o;eto 
napon üresen küldetik vissz~, ~e azert . a 3 frt, i~e~fizetend~. A. lovak ell~tasarol a 
fuvaros gondoskoclik. A m.-sz1geti bérkocsik a hatosagilag megallap1tott szabaly szerint 

fizetendők. , , 
Szigoruan tiltva van, hogy a ko~.sisok egymás elé?e hajtsanak~ , eze;t ke.~·et~ek .a 

t. c. tagok, hogy e szabálynak az illetok által megtartasa felett saJat erdekokbol is 

őrködjenek. „ , 
Ugy ezen, mint a többi kirándulásnál szüksége~ ~ájék?zás érde~é~ol keret~ek 

a t . c. tagok, hogy már a beíratáskor jegyezzék be, mely klrandulasok~an kivannak reszt 
venni s egyszersmind az illető kirándulás költségeit a pénztárnál fizessek be. 

' A kirándulási fuvar bizottság elnöke Mi h á 1 k a Lás z 1 ó kir. tanácsos és megyei 

alispán. 
Aug. 24-ikén d. u. 3 ?rakor szakül~sek~ , , , . 
2. Aug. 25-ikén kirándulas Nagy -Bocskor a es Kabola-Polyanara. , I~dul~ ieg-

geli 6 órakor. Nagy-Bocskón a kincstári fa-kezelés és rakpartok megsze~ele,se. t>0-~0 
tagból álló csoportokban. 10 órakor indulás K ab o 1 a - P o 1 y á n ár a, ott a kmcstan vasgyar 
megszemlélése, hasonlag csoportonként. , , . , . , 

A mint egyes csoportok a megszemlelest befeJeztek, mdulnak a k ab o 1 a - p o 1 y a-
n a i fürdőbe, ott az első rendben érkezettek ebédelnek 1

/ 2 1 órakor, a második rendben 

érkezők 1/2 2 órakor. 1* 
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3. Aug. 26-ikán kirándulás Róna székre. Indulás 61/2 órakor megérkezés 9 órakor 
Egy teriték ára 2 frt 50 kr. ' · 
Délután a fürdőhelyiségek megtekintése; e te visszatérés Szigetre. 
A ta~ok egy ré ze az Apaffy-aknába vezettetik, a többi a Ferencaknát szemléli meg. 
A mrnt az Apaffy-aknát látogatók fölérkeztek, a Ferencaknából feljövök által vál-

tatnak fel. 
Déli 12-1 óra között villás reggeli. Egy teriték ára 1 frt 60 kr. 
Villás reggelizé után indulá ziget felé. 
A szigeti k ama r á n a kinc tári gőzfüré znek s az ipar- és terménykiállitás 

épületi és egyéb fanemekből álló ré zének azon orrendben megszemlélése a mint a fogatok 
egymás után érkeznek. ' 

Ennek bevégeztével vi zatéré zigetre. 
~ 4. A~g. 27 ~én kirá~~ulá a,va uton a v is k várhegyi fürdőbe. Indulás reggeli 6 óra . 

5 o perckor. Erkezes T é c o re 8 ora 5 perckor. 
Téc~őr?l ind.ulás a Ferenc v ö 1 gy ön át szekereken a viskvárhegyi fürdőbe. 
A !urdohelyi égek megszemlélé e után 1 órakor ebédlés. Egy teriték ára 2 frt 50 kr. 
Delután szakülések. 
Este 6 órakor vi zatérés Técsőre, onnan külön vonattal mely 9 órakor indul visz-

szatérés Szigetre. ' ' 
· Aug. 28-ikán reggeli 8 órakor szakülések. 

D é 1e1 ő t t 11 ó r a k o r 2-i k é s b e r e k eszt ő k ö z gy ü 1 é s. 
Ezt követő kirándulások. 
Tekintettel arra, hogy zázakra menő tagoknak hajlékkal és élelmezéssel ellátása 

s~ü~ völ~yü fen~e ~rdők között fekvő köz égekben é · telepekben lehetetlen: négy nagyobb 
kirandulas egy1deJüleg é különböző irányban fog rendeztetni. 
, Ez é~dekből kéretnek a t. c. tagok, hogy a nagy gyűlési pénztárnok urnál kitett 
i~e~re legfe,lJebb au~. 22-ik napj~ig sziveskedjenek bejegyezni, hogy melyik kirándulásban 
~va1:1~a~. res.zt :~nm. ~gysz~rsmrnd figyelmeztetnek a t. c. tagok, hogy, különösen a 'l'isza
es V1sovolgyi lnrandulasolmal, a tagok ellátása érdekéből szükséges miszerint 60-70 tag-
nál többen ne legyenek. ' 

I. Kirándulás Felső-Visóra és a Suli,guli-völgybe. 

Indul~.s S~ig:tröl 6 órakor B is z t r i b e, ott villásreggeli; ára 6 0 kr. 
F e 1 s o-V is o n a vendégek magán házaknál szállásoltatnak el s az illetők vendég-

. zeretetéből láttatnak el. ' 
, Aug. 30-ikán indulás reggeli 6 órakor. Utközben megtekintése a bot i z u 1 i v i z-

f o go n ak, onnan tovább utazás a Suli gu li forr ás hoz. 
A Snligulinál közös ebéd, személyenként 1 frt 50 kr.-ért. 
Este visszatérés F.-Visóra .. 
Fuvarbér Felsö-Visóról a Sulignliba és vissza 4 frt. 

. Aug: 31-ik~~,, O~savszk:y István földbirtokos szives meghivására, kirándulás a 
"V a lJ e V 1nu1 UJ asvanyforrashoz. Indulás reggel 6 órakor, ebéd ugyanott 11 órakor 
12 ór~kor t~vábbutazás A 1 só. V is ó ~a (fuvar bér F.-Visótól eddig 1 frt), a hol a vendégek 
a részo~re .~eszen tartott tutaJokra szallnak, s a V is ó folyón, utóbb a Ti szán a szigeti 
kamara1g JOnnek. Innen fogatokon Szigetre érkeznek. 

A t. e. tagok utmutatója az egész kirándulásnál S t o 11 Kár o 1 y kincstári bánya
tanácsos leend. 
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II. Kirándulás a Tisza forrásálwz. 

Aug. 29-ikén indulás Szigetről reggeli 6 órakor, megérkezés Rahóra 12 órakor. 
Egy órakor közös ebéd, kedvező időjárás esetében a savanyuvizforrás mellett, kü

lönben pedig az aknarahói olvasókör helyiségében. Egy teríték ára 1 frt 50 kr. 
A megérkezés és ebéd közti időben pihenni kívánók elszállásoltatnak. 
Délután 3 órakor indulás Borkutra, megérkezés 41/2 órakor. Az ottani ásványfor-

rások megtekintése után 5 órakor indulás Kőrösmezőre, megérkezés 7 órakor. 
Fuvarbér Szigetről Rahóig 3 frt, Rahóról Kőrösmezőre és vissza Rahóra 6 frt. 
A társas vacsora költsége személyenként 1 frt 25 kr. e napon és augusztus 30-kán. 
Augusztus 30-ikán reggel 61/2 órakor indulás a Tiszcsora völgyén át Tisza for-

rásához. 
A Csorna havas alatti Okola nevű fensíkon rendezett ebéd után visszautazás Kőrö ·-

mezőre. Az e naponi kirándulás költsége, beszámítva a fuvart oda és vissza Kőrösmezőre, 
valamint az étkezést is, 3 frt személyenként. 

Aug. 31 -ikén elindulás Kőrösmezőről 7 órakor. R ah ón közös ebéd a jelzett ár 

mellett. 
Az indulás Rahóról Sziget felé 2 uton történhetik: vagy tutajon, melyből 10 a 

rahói csatornában készen álland, vagy szekeren, a mely utóbbi esetben Szigetig 4 fr~ fuv~r~ 
bér fizettetik. A t. c. tagok utmutatója az egész kirándulásnál B i k k á 1 Nándor krncstan 

erdőtanácsos leend. 
III. Kirándulás a brébi fürdőbe. 

Aug. 29-ikén. Indulás reggeli 6 órakor, megérkezés a brébi fürdőbe 9 órakor. 
Azok, a kik a sugatagi sóaknákat kivánják utközben megszemlé!ni, A.-S ugat a g r a 

érkeznek 8 órakor, a honnan 10 órakor elindulva Brébre érkeznek 11 orakor. 
Erében a fürdő helyiségek megszemlélése után 1 órakor közös ebéd személyenként 

1 forintért. 
Délután 5 órakor visszautazás Szigetre. 
Ezen kirándulásnál Sz i 1 ágyi János m. k. közjegyző ur leend az utmuta.tó. 

IV. Kirándulás a Nagyág-völgybe és Dolhára. 

Az erre vonatkozó programm később tétetik közzé. 
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III. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók állandó központi választmányának 
tagjai 187617-ik évben. 

Arányi Lajos, tnr. 
Batizfalvy Samu, tnr. 
Barbás József, tr. 
Chyzer Kornél, tr. 
Dubay Miklós, tr. 
Dulácska Géza, tr. 
Ferenczy Alajos, tr. 

Berecz Antal. 
Fehér Ipoly. 
Frivaldszky János. 
Hantken Miksa. 

'Dux Adolf. 
Gerlóczy Gyula, tnr. 
György Aladár. 

Arányi Lajos, tnr. 

Elnök: Nendtvich Károly tnr. 
Alelnök : P o o r I m r e tr. 
Jegyzők: Gerlóczy Gyula tnr. 

Dulác ka Géz a tr. 

J. Orvos-sebészi szak: 

Fromm Pál, tr. 
Gebhardt Lajos, tnr. 
Hamary Dániel, tr. 
Halász Géza, tr. 
Jelenffy Zoltán, tr. 
Kátai Gábor, tr. 
Kelen József, tr. 

Kovác S. Endre, tr. 
Knöpfler Vilmo , tr. 
Kurcz Gu ztáv, tr. 
Linzbauer Ferenc, tnr. 
Oláh Gyula, tr. 
Otrobán Nándor, tr. 
Plichta Soma, tr. 

IL Természettawi s természetrajzi szak: 

Jedlik Ányos, tnr. 
Montedegoi Albert F. 
Margó Tivadar. 

Nendtvich Károly, tnr. 
Prugberger József. 
Schenzl Guido, tr. 

III. Gazdasági s társadalmi szak: 

Korizmics László. 
Morócz István. 

Orbán Balázs. 
Szabó Alajos, tr. 

IV. Régészeti szak : 

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

Szabó József, tnr. 
Sztupa György. 
Xántus János. 

Vadnay Károly. 
Várady Gábor. 

Henszlmann Imre. Rómer Flóris, tnr. 

Szám \ 
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IV. 

A nagygyiilés tag·jainak névjegyzéke. 
1. Beírt s megjelent tagok. 

N é v \ Cim, hivatal vagy foglalkozás 1 

Alkárovits József 1 gyógyszerész 
De Adda Sándor 1 bányanagy 
Ágoston Gyula gyógyszerész 
Ágoston Sándor jegyző . . 
Albert Ferenc de Mon- Reyes megyei kir. tanfel-

tedego 1 ügyelő 
Almer Imre gyógyszerész 

dr. Altman Leo 1 törvénysz. és kerületi orvos 
Babits I stván országos képviselő 

<lr. Badzey László főon. XIX. ngy. titkára . 
Baksay István tanár 
Balázs Zsigmond városi tanácsnok 

dr. Barbás József kórházi főorvos 
Bárdossy Mihály plébános 
Bartha Gyula gyógyszerész 
Bá ty Ignác földbirtokos 
Batta Bálint ref. lelkész 
Baternay János hivatalnok 

dr. B'.l.tizy Endre orvos 
XIX. nagygyülési alelnök. 

dr. Batizfalvy Sámuel 1 egyetemi tanár, m. k. akad. tagi 
Bátorfy Lajos szerkesztő 
Beke Mihály ügyvéd 

báró Bémer Pál kanonok 
Bernáth József tanár 
Bezerédy Lajos jogász 
Bezerédy Sándor magánzó 
Bezerédy Viktor jogász 
Bikkal Nándor birtokos 
Bizony Tamás kir. törvsz. bíró. 

1 
megyei főorvos, XIX. nagy-

dr. Bódogh Albert gyülés alelnöke 
Bokor József tanár 
Bolgár Emil törvényszéki bíró 

dr. Borbás Vince föreáliskolai tanár 
Borsos Ferenc gyógyszerész 
Böszörményi József megyei alisp~n 
Buzás Pál tanár 
Buzáth Kajetán gyógyszerész , „ „ 

Buzáth Linus egri sz. Ferenc r. hazfonok 
Buzáth Márton gyógyszerész 
Buzáth Mihály gyógyszerész 
Csekő Gábor r. k. lelkész 
Csibur Bertalan gyógyszerész 

dr. Csősz Imre fögymnas. igazgató 
Csudor Lajos joggyakornok 
Csiple Zsigmond orsz. képviselő 
Denk Adolf erdőmester 

dr. Dezső Dénes tanár 

Lakhely 

Nagybánya 1 

Szlatina 1 
Técső 
Máramar.-Sziget 
Eger 

Tudományszak 

ásvány, vegyt. 
ásvány, vegyt. 
vegytan 
társadalmi 
természet és tár-

sadalmi 
Máté-Szalka ásvány, vegyt. 
Máramar.-Sziget orvosi 
Eger társadalmi 
Máram -Sziget onos-sebészi 
Rimaszombat történelmi 
Máramar.-Szigetl társadalm~ . 
Budapest orvos-sebeszi 
Zircz régészet 
Szilágy-Somlyó t~rsa~almi , 
Reves 1 tars. es gazdasz. 
Zádorfalva régészet 
Máramar.-Sziget társadalmi 
Técső 1 orvos-sebészi 

Budapest onos-sebészi 
Nagy-Kanizsa 
Debrecen 
Nagyvárad 
Budapest 
Győr 
Kisgörbő 
Veszprém 
Máramar.-Sziget 
Miskolc 

Miskolc 
Sárospatak 
Jászberény 
Budapest 
Debrecen 
Ungvár 
Debrecen 
Beregszász 
Eger 
Máramar.-Sziget 
Kőrösmező 
Aldöbrő (Heves) 
Nagymihály 
Nyitra 
Nagybánya 
Máramar.-Sziget 

1 

Bustyaháza 
Bécs 

társadalmi 
term. és társad. 
társadalmi 
vegy- és földtan 
természettan 
természettan 
társadalmi 
társadalmi 
társadalmi 

orvos-sebészi 
társadalmi 
társadalmi 
természettan 
vegytan 
társada'\.mi 
term. és társad. 
vegytan 
társadalmi 
ásvány, vegytan 
ásvány, vegytan 
társadalmi 
vegytan 
régészet 
társadalmi 
társadalmi 
természettan 
földtani 
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Szám 1 Név 1 Cim, hivatal vagy foglalkozás 1 Lakhely Tudományszak 

1 Héder Lajos gyógyszerész Márnma<.-Srigetl vegytani 
Hegedüs Lajos gyógyszerész Kassa vegytani 

100 dr. Hegyessy Sámuel orvos Máramar.-Sziget orvos-sebészi 
Hegyi Mihály ügyvéd Debrecen régészet 
Hercz Ferenc magánzó Budapest gazdászati 
Hetényi Kálmán képezdei tanár Máramar.-Sziget társadalmi 

dr. Hetényi Lipót városi orvos Hajdu-Szoboszló orvosi 
Hieronymi Károly helyettes államtitkár Budapest / társadalmi 
Ritter Győző m. k. bányatanácsos Máramar.-Sziget régés~et 

dr. Hokk József kerületi orvos Erdőd 
1 

orvosi 
Hoffer József tanárjelölt Kunfélegyház vegytani 
Holóssy Károly országos képviselő Baracska gazdászati 

110 Hol pert N áth_án kereskedő Máramar .-Sziget társadalmi 
id. Horátsek Ignác városi tanácsnok Nagybánya társadalmi 
ifj. Horátsek Jgnác orvosnövendék Nagybánya orvosi 

Horváth Agoston ügyvéd Huszt társadalmi 
Horváth Bálint kir. járásbíró Nagy-Károly társadalmi 
Horváth Endre birtokos S.-A.-Ujhely 1 társadalmi 
Horváth Menyhért kir. járásbíró Huszt társadalmi 
Hunyady Béla országos képviselő Beregszász társadalmi 
Hunyor Sándor kir. törvsz. biró S.-A.-Ujhely társadalmi 
Ilyasevits Elek kir. biró Nyírbátor társadalmi 

120 Illés Bálint ref. lelkész Kisujszállás társadalmi 
Irsik Ferenc kanonok Szathmár társadalmi 
J ándrisics János főgymnas. tanár Szathmár társadalmi 
Jánky J}ároly gymnas. igazgató Máramar.-Sziget régész. és társad. 

dr. Jedlik Anyos k. tan. egyetemi tanár Budapest természettan 
J elenffy Kornél kir. ügyész Máram.-Sziget régés~et 

dr. Jelenffy Zoltán gyakorló orvos Budapest orvosi 
Jung Károly gyógyszerész N.-Kunmadaras társadalmi 
Jurka Bazil földbirtokos Szarvaszó társadalmi 

Kanizsay Károly apát, esperes Tiszaörs régészet 

130 Karácsonyi Antal gyógyszerész Técső vegytani 

Kardos Mihály tanár Máramar.-Sziget term. és vegytani 
Kasztl Imre- főgymnas. tanuló Debrecen társadalmi 

Kasztl Lajos uradalmi tiszt Tetétlen gazdászati 

dr. Kátai Gábor nagy-kun kerül. főorvos Karcag orvos-sebészi 

dr. Kavetzky Kornél orvostudor Bustyaháza orvos-sebészi 

Kavulák János plébános Berzence régészet 

Kemensz~y Kálmán tanár Budapest term. és társad. 

Képessy Arpád tanuló Máramar.-Sziget természettan 

Kerékgyártó Elek tanár Budapest társadalmi 

140 Kern István fővárosi bizottsági tag Budapest gazdászat 

Kesztner Ferenc kincstári orvos Kőrösmező orvos-sebészi 

Kiss Antal ügyvéd Kun-Sz.-Márton társadalmi 

dr. Kiss Ferenc megyei h. főorvos N agy-Szalonta orvos-sebészi 

Kiss Ignác megyei tiszti ügyész Budapest társadalmi 

Klinkovits Béla föreáltanár Kassa természettan 

dr. Komáromy Miklós orvostudor Beregszász orvosi 

Komáromy 1}'.Iór járásorvos Huszt orvosi 

Komáromy Odön tanuló Huszt társadalmi 

Komjáty Béla orsz. képviselő Turkeve régész._ és társad. 
j Kassa társadalmi 150 Koncsér ~ihály birtokos 

társadalmi Kopácsy Arpád megyei első aljegyző \ Veszprém 
Kormos Béla kir. járásbíró Szobránc régészeti 

Szám / Név Cim, hivatal vagy foglalkozás / Lakhely 
1 

'l'ndományszak 

1 
Dietz Sándor 1 

1 tanárjelölt Ungvár természettan 
1 Dobos Ferenc 

1 fővárosi bizottsági tag Budapest gazdászati 
Domokos Kálmán 1 m. k. gazd. tanintézeti tanár ' Debrecen 1 műipari 

50 Domokos Lajos néptanító Debrecen gazdászati 
Draskóczy Gábor 1 ref. gymnas. tanár Máramar.-Sziget régész. és társad. 

dr. Dulácska Géza IlX. ngy. titkár, orvtud. Budapest orvos-sebészi 
Duha Bálint földbirtokos Kolozs megye gazdászati 
Ebenhöch Ferenc székesegyházi kanonok Győr régészeti 
Egry Lajos járá-sbiró Halmi társadalmi 

dr. Elbel Károly m. kir. honvéd főorvos Nagykároly 

1 

orvos-sebészi 
Emperly József gazdatiszt Szomodor gazd. és állatgy. 
Emperly Károly tanuló Szomodor társadalmi 
Fankovich Sándor püspöki helynök Máramar.-Szigetl társadalmi 

60 dr. Fáy Márk orvos Debrecen orvosi 
Fejér Bertalan lyceumi tanár Máramar.-Sziget term. és t-.ársad. 

dr. Fekete Lajos tiszti főorvos Kisu j szállás orvos-sebészi 
Ferenczy Lajos árvaszéki közgyám Feketepatak társadalmi 
Filo Lajos jogász Szentes társadalmi 

dr. Földváry Béla orvos-sebésztudor Kassa orvos-sebészi 
Forberger János m. k. erdőrendező Máramar. -Sziget term. és erdész. 

dr. Francz Alajos tiszti főorvos , állami orvostani 
Eger orvosi tanár az egri jogakademiában 

Frieder Mór kerületi orvos Beregszász orvosi 
Fritz Pál kincstári főmérnök Máramar.-Sziget technika 

70 Frivaldszky János muzeumi igazgatóör, m. tud. 
Budapest állattani akad. hg 

Fuchs Ignác kir. pénzváltó Budapest gazdászati 
Fuchs Miksa kereskedő Máramar.-Sziget társadalmi 
Fülöp Zolt-.án jogász Erdőd társadalmi 
Gábor József vincellér-képezde igazgatója Ér-Diószeg gazdászati 
Galambos Fülöp ügyvéd E ger társadalmi 
Geitner Albert gyógyszerész Máramar.-Sziget természettani 
Geitner Béla gyógyszerész Visó vegytani 
Gerber Ödön gyógyszerész Szinyér-Váralja vegytani 
Gergely Károly ref. gymnas. tanár Szathmár régész. és társad. 

80 dr. Gerlóczy Gyula miiegyetemi tímár, nagygytll. Budapest társadalmi és gaz-
ellenőr <lászati 

Gesel Sándor kerületi bányageolog Máramar.-Sziget ásvány- és fölclt. 
Girsik Adolf földbirtokos Máramar.-Sziget társadalmi 
Göltl Ernő gyógyszerész Györ-Sz.-Márton földtani 
Göltl Nándor gyógyszerész Debrecen vegytani 
Gonda Béla mérnök Budapest gazdászat 
Groschmidt Antal m. kir. bányatanácsos Budapest ásványtan 

ifj. Gyalokay Lajos biharmegy. régészeti és törté-
Nagyvárad régészet nelmi egyleti titkár 

dr. Gyöngyösy Samu városi tiszti főorvos Gyöngyös orvosi 
Haas Miksa keresk. és hitelbank igazg. Máramar. -Sziget társadalmi 

90 dr. Hagara Viktor megyei tiszti főorvos · N agy-Szőllös régészeti 
Hagen Sándor gyógyszerész Püspök-Ladány természettan 
Halász Ferenc városi kapitány Máramar.-Sziget társadalmi 

dr. Halász Géza főorvos, m. akad. tag Budapest orvos-sebészi 
dr. Halász István kerületi orvos Kökényes orvos-sebészi 

Hámory Lajos gyóg-yszerész Elek vegytani 
Hantken Miksa m. k. osztálytanácsos, földtani 

Budapest földtani intézet igazgatója 
Harczer Imre m. k. erdőmester Nagybocskó technikai 

2 



11 
10 

Szám/ Név 1 Cim, hivatal vagy foglalkozás Lakhely 
1 

Tudományszak 

Kotka Kálmán megyei első aljegyző Máramar.-Szigetl társadalmi 
Kovássy Áko köz- és váltóügyvéd Máramar .-Sziget

1 
társadalmi 

Kováts Béla ref. gymnas. tanár Mámmar. -Srigetl természettan 
clr. Kováts Dániel orvo tudor Hajduhadház orvosi 

Kováts Eduárd királyi tanácsos Stomok társadalmi 
Kováts Ferenc kerületi főespere , plébános Marosvásárhely régészet 

dr. Kováts József 
1 

egyetemi tanár Budapest orvos-sebészi 
160 Köröskényi Bertalan kir. alügyész Máramar.-Sziget társadalmi 

Kövesdy János városi képviselő Debrecen 1 társadalmi 
Középessy Gyula biró ági aljegyző Nagyvárad társadalmi 
Krit falussy Vilmos ügy\'éd Máramar.-Sziget társadalmi 
Krudy Gyula ügyvéd Jyiregyház társadalmi 
Krüszely Bálint kir. aljárá biró Felsö-Visó társadalmi 

dr. Kurcz Gusztáv orvo tudor Budapest orvosi 
Kutke Kálmán birtokos Máramar.-Sziget gazdászati 
Lahner Boldizsár tanár Kassa 1 természettan 
Lajos György főjegyző Nagybánya társadalmi 

170 Lassy Vilmos szinházigazgató Kassa numism. és rég. 
Lator Bálint jogtanár Máramar.-Sziget gazdászati 
Lehoczky Tivadar ügyvéd Munkács régés~et 

dr. Lichtenberg Kornél fülorvos Budapest orvosi 
Liczner La;ios m. kir. mérnök Máramar.-Sziget természettan 
Lipcsey Pál törvényszéki bíró Máramar.-Sziget társadalmi 
Lipits Elek tanuló Kun-Sz.-Márton vegytan 
Lohr Antal építész Budapest társadalmi 
Lo vrich Gyula ügyvéd Budapest társadalmi 
Lövinger Adolf vállalkozó Máramar.-Sziget társadalmi 

180 Luppa Péter orsz. képviselő Pomász gazdászati 
Lükö Géza orsz. képviselő Körtvélyes társadalmi 
Mády Lajos ref. lelkész Dj-Pest társadalmi 
Mann József főispán Szarvaszó társadalmi 
Mándel Izrael gyártulajdonos Nyirbátor társadalmi 
Mándel János mérnök Máramar.-Sziget társadalmi 
Manclel Pál kereskedő Máramar.-Sziget társadalmi 
Mándy Lajos egyetemi hallgató Má l'amar. -Szigeti rég. és társadal. 
Marikovszky Menyhért gymnas. tanár Máramar.-Sziget természettan 

dr. Mar:ikovszky Pál orvostudor . Miskolc orvosi 
190 dr. Markgraf Vilmos kincstári orvos Rahó Oi'VOSi 

Markos Mihály kanonok Ungvcir társadalmi 
Márkus Ágoston bányaigazgatós. titkár Máramar.-Sziget ásványtani 
Márky Frigyes földbirtokos Nyíregyház társadalmi 
Marosán Albert gyógyszerész Máramar.-Sziget vegytani 
Marsalko György gyógyszerész Felsö-Visó vegyt. és ásványt. 
Mayer Rezső gyógyszerész Miskolc vegytani 
Mészöly Gáspár főgymnas. tanár Nagy-Körös társadalmi 
Mihálka László megyei alispán Alsó-Apsa társadalmi 

dr. Mihályi János ügyvéd Máramar.-Sziget rég. és társadal. 
200 Mihályi Péter orsz. képviselő Szarvaszó társadalmi 

Mikecz János ügyvéd Nyíregyháza társadalmi 
dr. Mijo Kálmán megyei kerületi orvos Nágykapos orvos-sebészi 

Mocsáry Miklós földbirtokos Szihalom gazdászati 
Molc~ry Gábor 

1 

földbirtokos Nagybánya gazdászati 
Molitorisz Dániel birtokos Kassa társadalmi 
Molnár György 

1 

birtokos 
1 

Ujkigyós társadalmi 

Szám \ Név \ Cim, hivatal vagy foglalkozás Lakhely Tudományszak 

1 Molnár La,jos tanár Miskolc társadalmi 

1 
Nagy György állami mérnök Máramar.-Sziget társadalmi 

Nagy Gyula kir. közjegyző N agy-Szöllö társadalmi 
Szathmár társadalmi 210 Nagy József ügyvéd 
Sz.-Somlyó társadalmi Nagy László ev. ref. lelkész 

természet. vegyt. kir. müegyet. tanár. központi elnök Budapest j dr. Nendtvich Károly 
orvos-sebészi dr. Novák Károly kincstári főorvos Máramar.-Sziget 

Olay Szilárd l'igyvéd Budapest 1 társadalmi 
Kassa természettan Orbán Bertalan gymnas. tanár 
Jászberény belgyógyászat dr. Orbay Antal jászkerületi főorvos 

dr. Pados János orvostudor Tördemicz,Zalam. orvos-sebészi 
ref. fötanodai tanár Marosvásárhely mennyis.ésterlll. Páll Károly 
plébános Kisgörbő természettan Pály János 
püspöki vicarius Máramar.-Sziget tárrndalmi 220 Papp János 

Budapest 1 állattan Paszlavszky József főrealtanár 

Pászthory Károly ügyvéd, fővárosi bizotts. tag Budapest társadalmi 

Pásztor Dániel nyug. igazg. tanácsos Máramar.-Sziget1 társadalrril 

Péchy Talllás alispán 1 
Beregszász társadalmi 

m. akadem. tag Budapest társadalmi dr. Peregriny Elek 
társadalmi báró Perényi Rurlolf földbirtokos Nagy-Szőllős 

Persián Gerő m. k. bányamü-orvos Kapnikbánya 1 orvosi 

Petrovits Lajos egyetemi hallgató Máramar.-Sziget; társadalmi 
Losonc orvos-sebészi dr. Plichta Samu megyei főorvos 
Bacskó orvosi dr. Polgárdy Lipót m. k. kincstári orvo 230 központi bizotts. alelnöl<, fóorvos, Budapest orv.-seb. és ásvt. dr. Poor Imre egyetemi tanár 
Debrecen orvos-sebészi dr. Popper Alajos orvostudor 

köz- és váltóügyvécl Eger társadalmi Pozsgay Antal 
mérnök Ujfehértó társadalmi Pozsgay György 
birtokos Kun-Sz.-Márton társadalrril Pridler Antal 
m. kir. kincstári bánya· és ;lósz~g- Máramar.-Sziget í1svány,földtan, ng7-

Prugberger József és természettan Igazgató, XIX. nagygyülés aleinoke 1 
Máramar.-Sziget társadalmi Prugberger Vince tanuló 

bányatanácsos Máramar.-Szigetl társadalmi Ráth Ferenc 
~agy-Mihály orvos-sebészi 

dr. Reisz Gedeon orvostudor 
Okörmezö · orvosi 

240 dr. Réthy Sándor orvos 
Ujfehértó járásorvos orvosi 

dr. Rhénés Imre Nagyszombat vegyt: és termt. 
Richter Sándor tanár 

kerületi orvos Kőrösmező Ol'VOSi 
Risz úyuJa föorvos, kir. tanácsos, m. akadém. Budapest orvos-sebészi 

dr. Rózsai József tRg, n.•gyiilés levéltárnoka 
Arad ásvány- és ve gyt Rozsnyay Mátyás gyógyszerész 
Budapest társadalmi Schimmer (}yörgy fővárosi bizotts. tag 

term. és vegyt. gyógyszerész Huszt Schmidt Károly 
Pusztaháza 1 társadalmi Schneider Szevér épitész 
Máramar.-Sziget erdészeti Scholcz Arnold m. kir. erdészeti titkár 1 gazdászati 250 Schön József főváros VII. ker. elöljáró Budapest l 

Schopf József bányaorvos Resitzbánya orvos-sebészi 
dr. Nagy-Károly orvos-sebészi 
dr. Serly Gusztáv megyei főorvos 

társadalmi 
Sicherman Mór részvény-nyomdai igazgat6 Máramar.-Sziget 

társadalmi 
Sigray Pál ügyvéd Budapest 

társadalmi 
Simon Pál számtanácsos Budapest 

természettan ügyvéd Nagy-Szőllős 11 Skultéty Alajos 
Nagy-Szőllős orvos-sebészi 

dr. Skultéty Tivadar orvos 
társadalmi kanonok Szathmár 1 Smoczer Ignác 

Máramar.-Szigetl természettan 
Steinhaus József erdész 

Máramar.-Sziget társadalmi 260 Sternberg Adolf szállító 
~* "" 
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Lakhely Tudományszak Szám / N é v \ Cim, hivatal vagy foglalkozás \ 
~~·~~~~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~_..:,~~~~~~-!.~~~~~~ 

Stetner Alajo 
Soltész Farkas 
Stoll Károly 

dr. Szabó Dávid 
dr. Szabó Ferenc 

Szájbély János 
Szalay Alajos 
Szaplonczay József 
Szaplonczay Miklós 

270 Szarka József 
Szász Zoltán 

dr. Széles Antal 
Széle Pál 
Szendy Antal 
Szénert Ignác 
Szentléleky Géza 
Szeőke Bálint 
Szilágyi István 

ifj. Szilágyi István 
280 Szilágyi János 

Szontagh Gusztáv 
Szőllősy Antal 

báró Sztojka Béla 
báró Sztojka Gyula 

Sztraka Gábor 
ztudinka Gyula 

Sztupa György 
Szuhányi Mór 
Tamá y Géza 

290 Tamássy Károly 
dr. Tegze Imre 

Tegze Mihály 
Theodorovits István 
Theo.dorovits János 
Theodorovits Sándor 
Timár Pál 

dr. Tomcsányi Imre 
Török Sándor 
Tremko Antal 

300 Ujhelyi László 
Ulkolinszky Béla 

dr. Ungár Fülöp 
Unger Leo 
Urányi Imre 
Vámossy Mihály 
Vagn:er Lajos 

ifj. Várady Gábor 
Várady Gábor 

310 
Várady József 

dr. Varga Géza 
dr. V écsey Tamás 

V éO'es Mihály 
Vei zman Mór 
Vékony Antal 

mérnök 
ref. lelkész 
kincstári bányatanácsos 
megyei főorvos 
orvostudor 
plébáno 
ügyvéd 
törvszéki elnök 
orsz. képvi elő 
ref. lelkész 
jogá z 
váro i orvos 
lelkész 
gyógyszerész 
gyógyszerész 
plébános 
kir. járásbíró 
XIX. nagygyölési titkár 
szigorló orvos 
kir. közjegyző 
erdész 
jogtanár 
kir. alügyész 
földbirtokos 
tanár 
birtokos 
gyógy zerész, n.-gyiil. pénztárnok, 

orsz. képvlselö 
birtoko 
gyógy zerész 
gyógy zerész 
tiszti főorvos 
járásbiró 
gyógyszerész 
gyógyszerész 
gyógyszerész 
földbirtokos 
orvo 
tanárjelölt 
lelkész 
m. k. törvsz. biró 
fögymn. tanár 
orvos 
kereskedő 
szolgabiró 
igazgatótanár 
m. k. kincstári pénztárnok 
egyete:rU hall.gató _ 
orsz. gyul. alelnok, XIX. n.•gyül. 

elnöke 
kir. törvsz. biró 
hajdu kerül. főorvos 
orsz. képvis., egyetemi tanár 
földbirtokos 
birtokos 
tanár 

Budapest 
Tetétlen 
Máramar. -Sziget 
Nagy-Kálló 
Kalocsa 
Kraszna 
Budapest 
lVIáramar. -Sziget 
Máramar.-Sziget 
Máramar.-Sziget 
Nagyvárad 
Máramar.-Sziget 
Szinyérváralja 
Nagybánya 
Kisszeben 
Nagymihály 
Szathmár 
.Máram.-Sziget 
Máramar.-Sziget 
Máramar.-Sziget 
Máramar. -Sziget 
Máramar. -Sziget 

zlatina 
Sz latina 
Keszthely 
Kasa 
Budapest 
Szathmár 
Debrecen 
Debrecen 
Debrecen 
Erdőd 
Huszt 
Huszt 
Huszt 
Máramar. -Sziget 
Szathmárnémeti 
Rom ha 
Ropp 
M áramar.-Sziget 
Szathmár 
Felső-Visó 
Budapest 
Máramar.-Sziget 
Budapest 
Rahó 
Máramar.-Sziget 
Máram.-Sziget 
Máramar.-Sziget 
H.-Böszörmény 
Budapest 
Pusztagyenda j 
Heves 
Máramar.-Szigetj 

társadalmi 
társadalmi 
régészet 
orvos-sebészi 
orvos-sebészi 
tá.rsadalmi 
társadalmi 
gazdászati 
társadalmi 
természettan 
társadalmi 
orvos-sebészi 
társadalmi 
vegytani 
vegytani 
társadalmi 
társadalmi 
régészeti 
orvosi 
ásvány- és vegyt. 
természettan 
társadalmi 
gazd. és társad. 
gazdá zati 
társadalmi 
társadalmi 
vegytani 
gazdászati 
természettan 
vegytani 
orvos-sebészi 
társadalmi 
vegytani 
vegytani 
vegytani 
társadalmi 
orvos-sebészi 
társádalmi 
régészet 
társadalmi 
társadalmi 
term. és társadal. 
társadalmi 
gazdászati 
társadalmi 
társadalmi 
ásványtan 
term. és gazd. 
gazdászati 
orvos-sebészi 
társadalmi 
gazdászati 
gazdászati 
társadalmi 
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Szám 1 

1 

Név Cim, ltivatal vagy foglalkozás 1 Lakhely 1 'l'uclományszak 

Veréczy Lajos 
Veres Károly 
Wurmb Imre 
Zeffer Antal 

1 

dr. Zelizy Dániel 
320 Zláczky Mihály 

árvaszéki ülnök 
ügyvéd 
egyetemi quaestor 
birtokos 
orvostudor 
gyógyszerész 

Máramar.-Szigetl gazdászat 
Karczag régészet 
Budapest társadalmi 
Huszt társadalmi 
Debrecen orvos-sebészi 
.r agybajom term. és vegytan 

2. Beirt, cle meg nem jelent tagok. 

Aulich Nándor, városi tanácsnok; Zenta. dr. Munkácsy Géza, orvostudor; Huszt. 
dr. Bleuer Miklós, orvostudor ; Nagy-Kálló. 25 Nagy István, ref. lelkész ; Nagyvárad. 

Budaházy Mihály, ügyvéd; Máté-Szalka. Nagy Károly, gymn. végzett; Karczag. 
Daláry Eduard, ügyvéd; Nagy-Károly. Nagel István, tanár ; Réth e. 

5 dr. Darányi János, városi tiszti főorvos; Arad. Odor József, orvosnövendék; Szigetvár. 
dr. Hamary Dániel, m. k. honv. dandárorvos ; Odor Sándor, városi pénztárnok; Szigetvár. 

Budapest. 30 Pékás Sándor, kereskedő ; Rozsnyó. 
Ilin zky N., alügyész; Beregszász. dr. Plener Ede, ügyvéd; Budapest. 
Ja sevits János, szolgabiró ; Huszt. Ro ko Viktor, gyógyszerész ; Tiszaújlak. 
J enö Béla, uradalmi számtiszt ; Sikula. Salamon Gyula, gyógyszerész ; Szigetvár. 

10 J oo István, földbirtokos; Debrecen. Schönfeld Fülöp, gyáros ; Debrecen. 
Juhász Mihály, orsz. képviselő; Kassa. 35 dr. Schreiber Lőrinc, megyei főorvos; Szolnok. 
Katona Lajos, földbirtokos ; Tamáskáta. Szesztina Lajos, vaskereskedő; Debrecen. 
Korányi Károly, ügyvéd; Kassa. Sik Ignác, földbirtokos; Aldebrő . 

dr. Kovács Seb. Endre, föorv., min. t.;Budapest. Simon József, nyug. ref. lelkész; Budapest. 
15 Kökényessy Imre, földbirtokos ; Debrecen. Szajbély Gyula, földbirtokos ; Resnitz. 

dr. Kresz Géza, fővárosi V. k. orvos ; Budapest. 40 Szeghy Gyula, földbirtokos; S.-A.-Ujhely. 
Lang Sándor, pénzügyi minist. számtiszt ; Szigety Gyula, városi jegyző ; Kun-Sz.-

Budapest. Márton. 
Lengyel Sándor, Rába szabályozási pénz- Szilágyi Dezső, jogász; Budapest. 

tárnok; Győr. dr. Török József, tanár ; Debrecen. 
Lőrinczy György, köz- és v.-ügyvéd; Zilah. Ujhelyi András, törvsz. biró ; Debrecen. 

20 Mihály László, hivatalnok; Nagybánya. 45 Vadona János, gyógyszerész; Keszthely. 
Mike Imre, tanárjelölt ; Budapest. Viola Kálmán, városi tisztv. ; Esztergam. 
Mindszenty Péter, füvésztanár ; Tarnócza. Vouvermans Ferenc, földbirt.; Szt-György. 

(Somogy megye.) 48 Wágner. Lajos, kereskedő; Nagykároly. 
dr. Miskritz József, orvostudor ; Budapest. Osszesen : 48 tag. 

3. Beirt hölgyek névjegyzéke. 

Beke Klára, Debrecen. Horváth Endréné, S.-A.-Ujhely. 
Bizony Vilma, Miskolc, Jung Károlyné, N.-Kun-Madaras. 
dr. Bódogh Albertné, Miskolc.* Kasztl Lászlóné, Tetétlen. 
Csomos Áronné, Máté-Szalka. dr. Kiss Ferencné, N agy-Szalonta. 
Csotvár-Szabó Lenke, Budamér. dr. Kovács Dánielné, H.-Hadház. 
Duha Malvin, Kolozs megye. Kováts Kornélia, Homok. 
Ferenczy Lajosné, Feketepatak. Kováts-Nagy Klementin, Homok. 
Gerber Ödönné, Szinyér-V áralya. Latinak Emma, Miskolc. 
Geréby Róza, Debrecen. Lövey Klára, Kendilona. 
Girschik Hermin, M.-Vásárhely. * Lükő Ilon, Körtvélyes. 
Glosz-Smik Emma, Miskolc. dr. Novák Károlyné, M.-Sziget. 
Hagara Viktorné, Nagy-Szőllős. Paszlavszky Józsefné, Budapest. 
Hegyi Mihályné, Debrecen. báróPerényiLuiza,Nagy-Szőllős. 
Hokk Józsefné, Erdőd. PridlerAntalné,Kun-Sz.-Márton. 

*) Csillaggal jelöltek meg nem jelentek. 

Prugberger Mária, M.-Sziget. 
Salamon Julia, Szigetvár.* 
dr. Schreiber Lőrincné, Szolnok.* 
Serly Gusztávné, Nagy-Károly. 
Soltész Farkasné, Tetétlen. 
Szabó Lenka, Budamér. 
Szeőke Bálintné, Szathmár. 
SziO'ety Gyuláné, Kun-Sz-Márton. 
Sz:pa Eugenia, B~dapest. 
Takács Mika, Kendilona. 
Véges Irma, Puszta-Gyenda. 
Wágn~r Lajosné, Nagy-Károly.* 

Osszesen : 40 tag. 
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v. 
A XIX-ik nag·ygyiilés tiszti karának és az állandó közp. választmányi tag·oknak 
1876. aug·. 21-én Mára1naros-Szigeten tartott értekezletéről szóló jegyzőkönyv. 

Elnök: Várady Gábor.Jelen voltak: Nendtvich Károly tr., Dux Adolf, Batizfalvy Samu 
tr., Hantken Mik:::la, Frivaldszky I., Kátai Gábor, Bódogh Albert tr., Halász Géza, Rózsay I. 
tr., Barbás József, Gerlóczy Gyula, Poor Imre, Plichta Soma, Jedlik Ágost, Prugberger J. 

Jegyző: Dr. Dulácska Géza. 
I. Elnök üdvözölvén a választmányt, a gyűlést megnyitja. 
II. Napi rend iránt tesz elnök indítványt, s ajánlja, hogy a holnapi napi rend sora 

megállapittassék. Sorrend következő : 
1. Elnöki megnyitó beszéd; 
2. Máram.-Sziget polgármesterének üdvözlő beszéde; 
3. üdvözlő iratok bejelentése; 
4. Batizfalvy tr. alelnök emlékbeszéde; 
5. Bódogh tr. alelnök értekezése: Az orvosi tudomány befolyása a köz-

művelődésre; 
6.Nendtvichtr.értekezése: A színkép i e l emzés ujabb vívmányairó l; 
7. Folyó ügyek eliutézése. 
III. Az osztályok vezetőiül kijelöltetnek az alakítás alkalmára : 
a) az orvos- ebészi osztály vezetőjéül Dr. Novák Kár o 1 y kincstári főorvos; 
b) állat-, növény- és természettudományi osztály vezetőjéül Kard o s Kár o 1 y 

akad. tanár; 
c) ásvány-, földtani és vegytani osztály vezetőjéül G e s e 11 · Sándor kincstári 

bánya-geolog; 
d) gazdasági, állatgyógyászati és múipari osztály vezetőjéül Markos István; 
e) régészeti é társadalmi szakosztály vezetőjéül Mi h á 1 y i János megyei főügyész. 
TV. Biráló bizottsági tagok előterjesztésére a nagygyűlésen az elnök, központi választ-

mányi elnök s titkárok megbizatnak, s pedig a hét csoport számára 14 tagnak előter
jesztésére. 

V. Felolvastatik a központi állandó választmány évi jelentése, s az alapszabályok s 
ügyrendrőJ szóló pontja érdemében határoztatik: hogy a tavalyi határozat fentartassék, s 
utasittassék a választmány, miszerint annak eleget tegyen, és megtoldassék azzal, hogy 
átvizsgálás s megállapítás után közzé tétessék, s a kellő időben a tagok számára szétkül
dessék a tervezet, s terjeszsze elfogadás végett a nagygyűlés elé. 

VI. Az évkönyvek ügyében a választmány jelentése tárgyalása után határoztatott, 
hogy az évkönyv kiosztása a XIX. nagygyűlés tagjai közt ténynyé válván, helyeslő elfo
gadás végett terjesztessék a nagygyűlés elé; - s jövőre nézve a mult ülés tagjai 1 frt 
utófizetés mellett azon gyűlés évkönyvét, melyben részt vettek, megkapják, s a felesleges 
példányok a jövő nagygyűlés tagjai közt kiosztassanak. 

VII. Megállapittatik, hogy az évi jelentésbe felvétessék a jelentés, mit tett a k. á. 
vál. a nagygyűlési emléktáblák felállítása, s a fürdői muzeumok alakítása tárgyában. 

Máramaros-Sziget, 1S7 6. aug.- 21-én tartott előértekezletben. 
Jegyzette 

Dr. Dulácska Géza. 
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VI. 

A m. orvosok és természetvizsg·álók M.-Szigeten, 1876. aug·. 22-én tartott elsö 
közgyüléséről szóló jegyzőkönyv és mellékletei. 

1. Köz~yülési jegyzőkönyv. 

Elnök : Várady Gábor. 
Alelnökök : Prugberger József, Bódogh Albert tr., Batizfalvy Sámuel tr. 
Titkár: Dulácska Géza tr. 

I. Elnök megnyitó beszédében örömmel üdvözli a megjelenteket Máramaros megye 
és M.-Sziget város kebelében; s köszönetet mond maga s tiszttársai nevében a megválasz
tatásért. Kötelességnek tartja ismerni e hazát egyes részeiben s ezen ismereteket terjesz
teni. Ez a vándorgyűlés célja. Kiterjeszkedik a vándorgyűlés 4 évtized alatt létre hozott 
eredményeire, s abból levonva a következtetést, feltünteti, hogy a magyar orvosok és ter
mé zetvizsgálók vándorgyülései eddig is roppant eredményeket mutattak. Sokat haladt a 
társulat a lefolyt évtized alatt, de a tudományok óriási fej lődése kétszerezett munkásságra 
is ösztönöz. Közel állunk időben 184 1-hez, de messze előre a tudományos vivmányokban. 
Ezután megvilágítja, mily csodásan haladtak elő a természettudományok, s rámutat arra, 
hogy hivatvák ápolásuk által előmozditni a felvilágosítást, s ezzel karöltve a nép jólétét s 
egészségét. S miután ezek a természettudományok terjesztésének eredményei; a fát pedig 
gyümölcséről ítélni meg, a magyar orvosok és természetvizsgálóknak, kik teljesítették 
kötelességöket a multban, s teljesitendik a jövőben, az elfogulatlan, a tudolllányos világ 
ítéletétől nincs mit tartaniok. Küzdelmektől a vándorgyűlés ne riadjon vissza, jelszava 
legyen : "Tu ne cede malis, sed contra audentior ito." 

Ezután a megye és a koronaváros nevében átnyujtja Máramarosmegye leírását s az 
emlékérmet, s ezzel a gyűlést megnyitottnak nyilvánítja. 

Benső megelégedéssel fogadott beszéde az évkönyvben megjelenik, s a szíves ado
mányokat köszönettel fogadta a gyűlés. 

II. Mihálka László megyei alispán üdvözli a gyűlést Máramaros vármegye 
nevében. 

Köszönettel fogadja a gyűlés. 

III. Asztalos Albert, polgármester üdvözli a gyűlést Máramaros-Sziget koronaváros 
nevében. Köszönő éljenekkel fogadja a gyűlés . · 

IV. Dulácska Géza titkár előterjeszti a XIX. nagygyűlésre érkezett küldöttségek 
névsorát, s a beérkezett üdvözlő iratokat s leveleket. 

Elnök kijelenti a gyűlés nevében, hogy a küldöttségeket szives barátsággal, az 
údvözlő nyilatkozatokat s átiratokat őszinte örömmel fogadjuk s j egyzőkönyvbe igtatjuk. 

V. Batizfalvy Sámuel alelnök értekezik a tudomány hatalmáról, kimutatja, hogy a 
tudományos emberszámban van a nemzet igazi hatalma; hogy a tudomány iránt való mun
kásság és érdeklődés fogja nemzetünket e földterületen fentartani, és számára az ujabb 
ezredév jövőjét biztosítani; emlékbeszédet tart Toldy Ferenc felett, ki a magyar orvosok 
és természetvizsgálók t ársulatának alakítói között foglal helyet, s emlékének tiszteletére, 
300 o. é. forintnyi pályadíjat tűz ki azon irónak, ki a tudomány s 
n em z e ti ny e 1 v ü n k e 1őha1 adott á 11 R, s á na k meg fe 1e1 ő telj e s orvosi és 
gy ó g y s z e r é s z e t i "M ű s z ó t árt" k r i ti k a i a 1 a p o n 1 e g h e 1 y e s e b b e n é s 1 e g-

' 

1 
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kimer i tő b be n meg i r j a. A pályadij a m. orv. és tv. XX. nagygyűlésén a legjelesebb 
mű szerzőjének fog kiadatni. 

Utasittatik az állandó központi választmány, hogy e pályakérdést mielőbb kihir
desse, s a pályaművekről szóló birálati jelentését a XX. nagygyűlés elé terjeszsze. 

Ezen, osztatlan örömmel fogadott ajánlatot a közülés kitörő éljenzéssel fogadta. 
VI. Bódog h Albert tr. értekezik: "Az orvosi tudomány befolyásáról a közmű-

velődésre." 
Tetszéssel fogadott nagybec ü értekezése az évkönyvben megjelenik. 
\;'II. Nendtvich Károly tr. értekezik: „A szinképi elemzés ujabb vívmányairól." 
Erdekes és tanulságos előadását az évkönyv közlendi. 
VIII. Dulácska Géza tr. titkár olvas a a központi állandó választmánynak évi 

jelentését. 
E jelentésből tudomásul ve zi a gyűlés a választmánynak a pénztár vizsgálatáról, 

a pályakérdések kitűzéséről, a Bala sa nevét viselő pályadíjra való gyűjtésről, a közegész
ségi törvényjavaslat ügyében tett intézkedésekről, az emléktáblák felá11itása, a fürdői mu
zeumok létesitése, a szabályok és ügyrend átdolgozása iránt tett intézkedéseit, s Rózsay I. 
tr. urnak a könyv- és levéltár rendbentartásáért jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz. Az 
ügyrendre nézve a tudomá ·ul vételt azzal egészíti ki, hogy az átvizsgált szabályokról és 
ügyrendről szóló tervezetét a választmány kellő időben készítse el, tegye közzé, s küldje 
szét a tagoknak, s azt mindene etre a jövő közgyűlés tárgyalása alá bocsássa. 

Az egészségügyi kamarákra vonatkozólag helyesnek találtatott a választmány 
inditványa, s annak értelmében utasittatik az orvos-sebészi osztály, hogy általános nézetek s 
elvek megállapitása végett azt tárgyalja, s arról jelentést tegyen. 

Az évkönyvre nézve helye li a közgyűlés a választmány által tett intézkedést, hogy 
az a jelen nagygyűlés tagjainak kiosztatott, azon utasítással, hogy az Előpatakon részt vett 
tagoknak, a mennyire lehetsége , az évkönyvekből telik, s 1 frt lefizetése mellett kivánják, 
megküldessék; egyuttal elhatározza, hogy e határozat a XIX. nagygyűlés évkönyvére 
nézve is tartassék fenn akként, hogy azt a lefolyt gyűlés tagjai 1 frt utánfizetés mellett 
megkapják, s a maradékpéldáuyok a jövő nagygyűlés tagjai közt szétosztassanak. 

IX. Felolvastatott Sztupa György pénztárnok urnak a gyűlések vagyoni állapotáról 
szóló jelentése, mely is átvizsgálás végett Szaplonczay József elnöklete alatt Stoll Károly 
és U rányi Imre tagokból álló szám vizsgáló bizottságnak adatott ki jelentéstétel kérése mellett. 

X. A szakosztályok alakítása alkalmára szakvezetőkül kineveztetnek : 
a) az orvos-sebészi osztályban: Novák Kár o 1 y kincstári főorvos; 
b) az állat-, növény- és természettudományi osztályban Kardos Károly, ref. 

lyceumi tanár; 
c) az ásvány- s földtani osztályban : G e s e 11 Sándor bánya-geolog; 
d) a gazdasági, állatgyógyászati és műipari osztályban: Mark u s István ; 
e) a régészeti és társadalmi szakosztályban : Dr. Mihályi János megyei főügyész. 
XI. Az ipar- és terménykiállitásnak szakok szerinti megbirálásában eljáró bizott-

sághoz a közgyűlés részéről kineveztetnek : 
a) a só- és fémbányák termékei megbirálására: Dr. , Nendtvich Károly, Hant-

ken Miksa, Frivaldszky János; 
b) á s v á ny v i z e k r e : Rozsnyai Mátyás, P oor Imre, Kátai Gábor ; 
c) gyáripar részére: Bikkal Nándor, Márkus Ágoston; 
d) épületi fanemek megbirálására: Scholcz Nándor, Forberger János; 
e) régiségek megbirálására: Csősz Imre, Draskóczy Gábor, Gergely Károly; 
f) kender- és lenszövetek, házi ipar készítményeinek megbirálására: Dobos Ferenc; 
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g) mezőgazdaság termén_ye:inek megbírálására: Ritter Győző, Domokos Kálmán, 
Gábor József, Dr. Gerlóczy Gyula. 

És pedig, hogy a kiállítás egyes szakaszainak bírálói közt az összefüggés fenta~tas
sék, hogy azok eljárásáról a nagygyűlés a bezáró közgyűlésen értesülhessen, dr. Gerloczy 
Gyula biráló bizottsági előadóul kineveztetik. 

XII. Felszólítja elnök az osztályokat, hogy a nagygyűlési választmányba tagokat 
küldjenek, s osztályi müködéseiket akként korlátolják, miszerint a nagyválasztmányban 
aug. 24-én esti 6 órakor összülés lehetővé váljék. 

Ezzel az ülés tárgyai kimerítve lévén, elnök az ülést berekeszti. 
Maramaros-Szigeten, 1876. aug. 22-én. 

Jegyzette 

Dr. Dulácska Géza, 
nagygyülési titkár. 

Várady Gábor, 
elnök. 

Dr. Batizfalvy· Sámuel, 
aklnök. 

Dr. Bódogh .Albert, 
alelnök. 

2. Várady Gábor elnök megnyitó beszéde. 

Mélyen tisztelt Közgyülés ! 

A mult évi szeptemberhó 5-ik napján Brassóban tartott zárülés határozata követ
keztében találkoztam a nem várt, de meg sem érdemelt szerencsével, hogy e gyülés elnö
kévé megvá.lasztattam. 

Hálás érzelmeket, de egyszersmind leverő gondolatokat is keltett ez bennem; mert 
valóban nem kedvező feladat öntudatos embernek olyan elődök után állani e helyen, a kik 
a tudományos kutatás, a tényleges tudomány terén magokna~ s:ép nevet, méltó t~kinté,lyt 
vívtak ki, mig én saját érdemek helyett talan csak annak koszonhetem e megvalasztast, 
hogy szülöttje vagyok e megyén.~k és vá:osnak, ~melynek ,össz~s la~ossága a 'legn~gy?bb 
örömmel fogadja és _üdvözli Onöket itt a Tisza, Iza es Rona altal alkotott felsziget 
közepében. , . , „ 

Csak az nyujt nekem e helyzetemben nemi meg~yugtatast, h~.gy ko~el,ességet tel-
jesitek, az Önök nagybecsű bizalma által reám ruház?tt tiszt ked.:e~ kotelesseget, melynek 
pontos, lelkiismeretes teljesitésére, midőn ezennel aJánlkozom s igerem, h?g,Y u?:Y :i;iost, 
mint minden időben szerény, de hű napszámosa leszek ez ügynek, a mely uant . i~JUSagom 
óta nagy érdekkel viseltetem, a megválasztatásért, a mely életem legbecsesb narnamak lett 
eszközlője, magam és tiszttánaim nevében ezennel hálás köszönetet mondok. 

Ismerni a helyet, a hol bölcsőnket ringatták, a falut, mely zsenge koru~k első ~let
jelenségének tanuja volt, a megyét, mely bennünket :fiá~ak ne.v~z, s mely sz_ukebb k~.rre 
vont hazánkat képezi, és ez ismeretet buzgalommal terJesztern epen oly elu~as1thatlan kote
lességünk, mint ismerni a közös nagy hazát az ő egyes részeiben és ezen ismereteket ter-
jeszteni is. . 

E feladatot tűzték ki maguk és mások elébe azok a férfiak, a kik a magyar orvos~k 
és természetvizsgálók vándorgyűlésének megállapitásánál, mint ~~törők szol,galtak, ~. ln~ 
jól tudták, mily döntő hatást gyakorolt, Szokratesre Ap~llo d~lphi:1,oraculum,anak ~elnata . 
„[smerd magadat"; a kik jól tudtak; hogy a termes~etv_izsgal~nak ennel toyabb ke~~ 
mennie s ismernie mindazt, a mi e termeszetben van. J ol ismert~k a példaszot, ho~) . 
„ Verb~ movent, exempla trahunt" ; jól tudták, hogy az apostolkodas nagy mestere, a íel-

3 
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világosodá. fölkent bajnoka élőszóval hirdetteté az igét, mutattatá meg az igazsághoz, 
tehát a valódi tudományhoz vezető utakat. 

Jól tudták, hogy a fényt, a világo ságot terjeszteni legméltóbb feladata a tenné
szetbuvárnak, mert hisz a természetben rejlő kozmikus erő i s a fényben ny i 1 v á
n u 1 t e 1 ősz ö r. 

Azon köztiszteletben álló uttörők, kik e mozgalmat létrehozták és azok, a kik a 
kijelölt uton haladnak, a természet törvényeinek s az ezekben rejlő igazságoknak teljes 
i meretére törekesznek, ámbár jól tudják, hogy a materialismus és a merev hit barátai 
között korunkban nagyobb mérvben kifejlett harc sohasem lesz befejezhető, míg ember él 
e földön, de e küzdelem eredménye mindig a tudomány, mindig az igaz s ág e 1 ö
n y é r e s z o 1 g á 1 a n d. 

A hit az emberi kebelből kiolthatatlan. Még a természet titkaiba legmélyebben 
behatolt tudós is érzi keblében a vonzalmat azon megfoghatatlan után, melynek nincs 
alakja, határa, a mely a végtelen távolságoktól végtelen távolságokig terjedő mindenséget 
életébresztö sugarakkal szövi át. 

De a legbuzgóbb hivő is harcban van önmagával, mert a tudomány lépten-nyomon 
megcáfolja számos állitását; azonban tünődéseiben csakhamar rátalál egy bizonyo meg
nyugtató középutra, s meggyőződik, hogy a hit nem ellenkezik a természettudomány 
kutatásaival, mert hisz ezek igaz sá got keresnek, s a hit parancsszava is erre van 
irányozva. 

Nem szándékom részletesen taglalni azt a gazdag sikert, mely a magyar orv o
s ok é te r m é sz e tv i z s g á 1 ó k testületi munkássága érdekéből, csaknem 4 évtizeddel 
ezelőtt történt kezdeményezés eddig eredményezett. Az évkönyvek, a nagyszámu tudomá
nyos értekezések, az a rendkivüli mozgalom a közegészség ügye s a természettudományok 
körébe vágó kutatások terén, mely mozgalom évről évre hatalmasabb mérveket ölt, sok
kal erősebb bizonyságai az addig kivivott, felmutatott sikernek, mintsem hogy gyenge 
zavaimra szükség volna. 

Az 1841. május .29-ikén Pesten tartott első nagygyűlés évkönyve 109 nyolcadrét 
szerény lapon mutatja fel az első munkálkodás eredményét, midőn Bene Ferenc rész
ben latin, részben magyar beszédét az „Inclyta facultas medica "-hoz intézi, :rpidőn idősze
rűnek mutatkozott, hogy a „ vegytan szükségességéről" értekezés tartassék. Es már alig 5 
év mulva egy 388 lapra terjedő, gondosan szerkesztett, rajzokkal ellátott, s a tudomány 
kellő szinvonalán álló évkönyv ad tanubizonyságot a Pécsett tartott VI-ik nagygyűlés 
munkásságáról. 

A közelebbi években kiadott évkönyvekről nem szólok, miután azokat Önök mind
annyian jsmerik. 

Es ha ezeket a korábbiakkal egybehasonlitjuk; ha figyelembe veszszük, hogy az 
1841-ben beirt tagok száma 266 volt, mig a XII-ik nagygyűlésen Rima-Szombatban már 
685-re, a XIV-ik nagygyűlésen Fiuméban 865-re emelkedett a megjelent tagok száma; ha 
figyelembe veszszük, hogy az első gyűlésen U, az egrin már 57, Győrött 34 tudományos 
értekezés tartatott, s a többi gyűléseken is 24-30 között váltakozik azon értekezések 
száma, melyek szaktudósok elismerése szerint nagy részben a ' tudomány színvonalán álla
nak, s a melyekre az irodalomban mint forrásművekre történik gyakran hivatkozás; 

ha számbaveszszük, hogy e mozgalom következtében eddigelé már 11 monographia 
jelent meg azon városokról, megyékről, a melyekben a magyar orvosok és természetvizs
gálók gyűléseiket tartották, s a melyeknek nagyobb része e mozgalom nélkül bizonnyal 
mostanig sem fogott volna napvilágot látni; 

ha kellően méltányoljuk az e mozgalmak következtében eszközölt természettudo-
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.. "'ll"t' k t t 'bb' azon nao·y számu munká-

:.~i;;;.;;:~p:r~Ít~~~~~:Ö:~~:;~;~~é:~s~;: b~ér~~F~k; j::;:i~~k~a~~::~::~~~;~~~( 
azon inditványokat, kidolg?zot~ t~~ve~e\ to;ve~!~av~\~t~;: 'melyek számtal~n esetben 
javitása érdekéből a kormany es torveny ozas e e e JU ' 
· .' d'kul utmutatókul szolgáltak: k , t . ' uanya o , d k 'll"t' ·t hogy a magyar orvoso es erme-

ugy nem lehet tulzottnak mon anun az a i as ' , d" . , edi 
szetvizsgálók vándorgyülései roppant ~redmén:yeket ,muta;:ak t~~~é:-a~:!:! ~~n::gh;gy ~ 
ugy a tudományos működés, mmt a tarsadalnn ~evekenyl g k b' ·e· jól tudták hogy a 
működés 15 éven át volt elfojtva azon rendszer altal, me yne . ,em er i .l ellensége azon 
mozgalom, az előhaladás, fől~g„ a terTI?-észett~r~=:~~~=le::z:\~~ls~j~z:ohe~elállitva. 
„nyugalomnak;" m~lt~tatzont ~dob~n ~~!b:Ju1Ks órája s mi!t a gátjait átszakgatott folyam, 

De elvegre u o e eren is ' , 1 · „ h'b' ·' kivül történt 
e társulat is sokszorozott sebességgel igyekezett helyre poto m az on i aJan 

mulasztást. , „ , , db IX-"ket báró Eötvös József mint 
Az ujabb aera elsó gyüleset, a sorren en a .i , , 

P t 1863 ' · s eptember 22-iken alelnök nyitotta meg es en · evi z , · t 1 1841 -ben töretett a 
Azóta nagy előhaladás történt. A keskeny, szer,eny u 'k ~ f ~ yd, n k hatalmas sőt 

parlag téren, ime, ki va~ szél:sitve, .. é~ e~ l;t a tudomanyos oz e e es e ' 

merem mondani, örökke tarto eszkoz~;e v~l~. ' t dományos testület a lefolyt negyedf~l 
Sokat, nagyon sokat haladt e ars~ ~, .es , u domán oknak terjedése is. Es 

évtized alatt : de épen ez idő ~la~t öltö.~t ~~·i~.si ~erv~k~!t !u haladá:nak folyvást növekvő 
épen ezért kétszerezett munkassagra osz onoz ennun 

gyorsasága. . „ , · " t, 1 a t u d 0 m á n y o s v i v m á-
Mil y közel állunk 184 1-hez i d 0„~~ n,, esdm~~sz:::a el bennünket azon időszaktól! 

n Y ~ k b l ~~z~~t~:t~~~áe1~ita~~!~i~: vi~l~;;de~ejes s.?dronyok ~~vö~ fol:~mi::~á~~:::~ 
ják el és kötik össze az egész földet. Amyzt~?szi ~lrl~me~hte;::e:i n:og éoj-3 :i: ;zárnyaira a 

„ 11 t, , b . a ujkor embere eusz vi amai ' d 1 
öntson a rn asa a,. mig z . f „ 1 d kér ét övedző vasgyűrűkön ipar, kereske e em, 
gondolatokat ülteti fel, hogy mig a 0 

. é g b 1 tása végett addig a villanysodro
társadalmi élet haladn~k az egé~z emben~ gheg! ~~ö~:lj~k ~z embe;iség eszmevilágát. 
nyok a 1 égben és v i z be ,n szovetke~ne ' ogy, a " és hol állanak most, midőn nap-

Hol állot~ak ~ ~e~meszett1:1domanyok 3 5tteie~l~:l eket eddig sűrü fátyol boritott, 
jainkban a chemia feJlod.ese oly ,titko~at, fe~eze lt évbeI már a 66-ik vegytani elem födöz
midőn például a szinképi elem~~s seg.el!.eve a .m; t 1 som nem áll-e egy uj meg neve-
tetett fel~ S ki tudja, hogy vaJJOil m1don e sor o a o va ' 
z e t t elem az eddigiek ~orában ,? „ „ , • , a testek vizsgálatát, hogy már a 

Milyen messze vi~te .a gor~s~yek ~okele~es~es~ 1 ek a bécsi világtárlaton oly 
selyembogár bonctanát is illustralJak viaszkepe rn ' me Y 

nagy hatást idéztek elő ! , , 
1 

t t d , nyos világban a pókokról irt mono-
A vügy nem keltett:e me!to figfe m~ a u oma . 

graphiája Herma :1 n Otto, tudos h~z~nkfiana~ ~ lo ia is biztos alapokra kezdi fektetm 
Még az eddig oly ketesnek alhtott me eoro dgh t'uk t az időt mikor egy Ara go 

· h épkép elmultnak mon a ~ az ' h tudományát elannyira, ogy v . h „ h' evére féltékeny tudós" többé so asem 
minden ellentmondás nélkül állithatta, ogy „JO un . i....: ~ , ·tse 

· d" · ' ' megjóslását csak meg is .n.wer · 
fog arra vetemedni, ?ogy az i OJ"aras ho . azon korszak óta, migőn p y t h .~ g o,,i: a s 

Talán nem tevedek, ha a~t mond~m,. lkb "lt .. tette s figyelmeztette kovetoit a 
t ermészetphilosophiai nézeteit mathen;atikai a a a ~d .?~ t ~időn Aristoteles a természet-

, · 1 t" ' . ' a termeszetben · azon i o 0 a, A · t t számoknak mely Je en osegere . 1„ N' Sándor megparancsolta, hogy ns o e-
históriát az ó-korban megalapitotta; mic on agy g* 
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lesnek a természet minden országából megküldessenek a legritkább lények; azon korszak 
óta, midőn a tudományos kutatásainak áldozatul esett idősb Plinius „Historia Naturalis-"á
val Aristoleles nyomdokaiba lépett, azon idők óta a legujabb korig nem tettek oly nagy 
és sikeres előhaladást a természettudományok, mint a legközelebbi néhány évtizedben. 

Kérem, Uraim, ne vegyék ezt kitérésnek; mert azon állításom bebizonyitására 
szolgál mindez, hogy sokszorozott erőfeszitésre van szükségök ugy az orvosoknak, mint 
általában a természetvizsgálóknak, s van arra szükségök, hogy tovább is karöltve halad
janak a kijelölt és megtört uton, hogy igy egyik a másikat ösztönözze, ne mondjam, kény
szeritse az előhaladásra. 

Következetesen folytatniok kell a tudomány harcát a mysticismussal, az értelem 
harcát a tévelygéssel, a világosságét a homálylyal szemben. E harc hősei önmegtagadó küz
delmeikért nem kevésbé érdemlik meg a babért, mint azok, a kik a csatatéren védelmezik 
a polgári szabadságot. 

Vajha nemcsak a szaktudós, hanem minden honpolgár tüzetesebben foglalkoznék 
a természettudományokkal ; vajha mindenki meggondolná, hogy értelmesb embernél csak 
a fáradságos vizsgálódástól irtózás idézi elő a tévelygést; pedig e tévelygés s a tudatlanság 
egyik fő oka, a többek között, népünk egészségi állapota elhanyagolásának. 

Vajha minden néptanító alaposan ismerné az ember természetrajzát; ez volna a 
nép- és középiskolákban egyik legbiztosabb eszköz arra, hogy egészséges, erőteljes embe
rek növeltessenek a társadalomban. 

Vajha kormány és törvényhozás segélyével létesülne a régi óhajtás egy anthropo
logiai muzeum felállítása iránt. 

A festő a természetben főleg a s z i ne k e t, a szobrász az a 1 a k ok a t keresi, mig 
a természet buvára a különféleségekben az egy s éget, az alakban a be n s őt, a tar
t a 1 m a t törekszik föllelni. 

Nagyon helyesen és szépen mondja N ovalis, hogy „a természettel az ember 
épen oly különböző viszonyban áll, mint az emberekkel; a gyermeknek gyermekiesen 
mutatkozik ez, s gyermekies szivéhez gyöngéden r?-gaszkodik, de istenileg mutatkozik a 
mivelt embernek, s ennek fellengő szelleméhez alkalmazza magát." 

„ Igy származnak különféle természeti szemléletek. Már a régi világban voltak 
komoly elmék, melyek előtt a természet istenség képe volt, mig más víg szívek csak mulató
teremnek tekintették azt. Ezek előtt a levegő üdítő ital volt, a csillagok az éjjeli táncolás
hoz szükséges gyertyákul szolgáltak; a növényeket és állatokat a szerint becsülték, a mint 
azok nekik ételeket szolgáltattak. Nekik a természet nem ugy tűnt fel, mint egy csöndes 
-és csodateljes templom." 

Igy N ovalis. 
De ez nemcsak régebben volt igy; napjainkban is igy van ez; mert a közönség 

nagy része a természet kincseit s a tudomány vívmányait is azon anyagi eredmények 
aránya szerint szokta becsülni, a melyeket· az létre hozni segitett, vagy létre hozott. A fát 
gyümölcséről itéli meg, és talán helyesen is teszi. 

Ez ítélettől a magyar orvosok és természetvizsgálóknak nincs mit tartaniok, mert 
teljesítették kötelességöket a multban, teljesitendik a jövőben, s már eddig is oly eredmé
nyeket mutattak fel, a melyeket nem lehet, hogy méltány~attal ne ismerjen el az elfogu
latlanul gondolkozó, a tudományos világ. 

Nagy és hosszu a pálya, a melynek végéhez sohasem jut el az ember, és igy a ter
mészetbuvár sem. A természetbuvár legjobban ismeri ezt az örök igazságot, s mindennek 
dacára küzd, győz és tovább halad. És ha küzdelmei között ezer akadálylyal találkozik is: 
nem riad vissza, mert jelszava: „ Tu ne cede malis, sed contra audentior ito." 
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Hosszura is nyult beszédemet berekesztve, Máramaros vármegye m o n o g rap h i á
j át e megye és e korona város nevében mély tisztelettel nyujtom át Önöknek valamint 
azon érmet is, mely megyénk és Sziget korona város cimereit feltüntetve e ~agvgyülés 
emlékére készült. " 

És ezzel a magyar orvosok és természetvizsgálók XIX. nagygyü-
1 é s é t m e g n y i t o t t n a k n y i 1 v á n i t o m. 

3. Mihálka László megyei alispán üdvözlő beszéde. 

Őszinte örömmel üdvözli általam Máramaros megye összes közönsége a magyar 
orvosok és természetvizsgálók XIX. nagygyűlését, mely rég táplált kivánságunkhoz képest 
e megye területén s e megye székhelyén Sziget koronavárosban tartatik. 

Nem a pillanatnyi lelkesedés, nem a változatosság kivánata okozza örömünket, 
hanem abbeli erős meggyőződésünk, hogy e gyülekezet , mely több százra menő jelesek 
szellemi erejével rendelkezik, közhasznu célokat tűzött ki magának, azok gyakorlati kivi
telére a megkívántató erővel s eszközökkel bir, és feladatának az egész országra kiható 
füedményeiben a vidéket, melyen nagygyüléseit tartja, kiválólag részelteti. 

Azt a jóakaratot, mely az ország értelmiségének figyelmét ezuttal felénk irányozá, 
vármegyénk ugy multjánál, mint jelenénél fogva méltán megérdemeli. 

Államunk határát képező bérceink fekvése, vizeink folyása az anyaországhoz kap
csoltak bennünket mindjárt Magyarország első megalakulásakor, s egy évezred lefolyása 
alatt, bár számos ellenség fordult meg völgyeinkben, de természet alkotta mesgyéinket, 
avagy lakóink őszinte gondolkozását megváltoztatni soha semmi hatalom képes nem volt. 

A századok lefolyása alatt részt vett megyénk lakossága az ország minden küzdel
meiben; részese volt a haza jó és balsorsának egyiránt; szervezete már kezdettől democra
ticus alapokra volt fektetve; aristocraticus irányzatok e megyében soha meg nem honosod
hattak még akkor sem, midőn azok az ország más részeiben teljes érvényre jutottak. 

Mig egyrészt népünk önkényt nem tűrt, más részt mindig résen állott, valahányszor 
az ország jogainak s közszabadságának védelme igényelte; s hogy mennyire érdemesité 
magát a haza körül: tanusitja az a körülmény, hogy az országnak alig öt megyéje dicsek
szik oly régi és oly nagy számu köznemességgel , mint Máramaros megye, s kiváló jelentő
sége mellett szól az, hogy föispánai közé oly fényes történeti neveket sorozhat, minő egy 
Kinizsi Pál, Bethlen Miklós, Thököly Imre, Teleky Mihály és mások. 

De nemcsak a társadalmi tudományok művelői találnak bő anyagra nálunk: me
gyénk természeti viszonyai még nagyobb mértékben vehetik igénybe a buzgó vizsgálók 
figyelmét. 

Terjedelmes megyénk minden egyes pontján mintegy varázsütésre uj és változatos 
tájképek szegezik le a figyelő tekintetet. Állat-, növény- és ásványországa változatos. 
Vadak, minők máshol csak elvétve találhatók, rovarok, minők máshol sehol elő nem for
dulnak, a legkülönfélébb növényzet ékesitik ei:deinket é8 havai:iainkat; a legkülönbözőbb 
természetű, többé-kevésbé értékes kövek és ásványok állnak bőséggel szétszórva a föld 
felszínén, vagy rejlenek annak belsejében, a honnan több mint két száz ásványos forrás 
tör ki, és terjeszti kisebb-nagyobb gyógyhatását. 

Mindezek koronája maga a mozaikszerű változatos képet nyujtó lakosság, melyben 
Európa több népcsaládainak majd mindenike képviselve van, s melyeknek egymástól eltérő 
szokásai, jellemvonása s foglalkozásai a legérdekesebb ethnographiai tanulmányok tár
gyaivá tehetők. 
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E lakosság az, mely, eltérő származása, különböző nyelve és vallása mellett is, a 
hazafi.ni és polgárerények gyakorlásában mindig egy és ugyanaz volt ; az egyetértést s 
egymás kölcsönös tiszteletét szem elöl soha nem téveszté, s e tekintetben példaszerű elis
merést vívott ki magának. 

E népesség az, mely komoly törekvést tanusit arra, hogy középkori elmaradottsá
gából kibontakozzék, s tanusitja vármegyénk egyetemes leirása, hogy törekvései a modern 
haladás minden ágában több-több eredményt szülnek. 

Mindennek dacára megvalljuk, hogy népségünk még általán véve szegény, iparunk 
és kereskedelmünk, mely szülője a solid vagyonosodásnak, még korán sem érte el azt a 
fokot, melyen azt látnunk lehetne és kellene. 

Szolgáljon ez a körülmény mentségül arra nézve, ha a magyar orvosok és termé
szetvizsgálók oly fényes fogadtatást, minőt óhajtanánk, s minöben más vagyonos vidéken 
részesültek, nálunk nem találnának. Erőink csekélységét pótolja szives jóakaratunk, mely
lyel e nagygyűlés céljait tőlünk kitelhetöleg elömozditni kívánjuk; s reméljük is, hogy 
Máramaros vármegye és Sziget város meg fognak felelni a hozzájok kötött várakozásnak, és 
hogy mikép a századok közt a XIX-ik hozott az emberiségre legtöbb áldásdus eszmét, 
haladást és polgárosodást, ugy a magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlései közt 
e XIX. legyen az, mel; a tudományos haladás és műveltség terjesztésében a legtöbb ered
ményt legyen képes felmutatni. 

4. Asztalos Albert m.-szigeti polgármester üdvözlő beszéde. 

Mélyen tisztelt nagygyiilés ! 

Kedves köteles éget teljesítek akkor, midőn tolmácsolni igyekszem azon magasztos 
örömet, a melyet Sziget város la,kosai ezen alkalommal éreznek, üdvözölvén körünkben a 
tudomány annyi jeles bajnokát, a hazának annyi kitűnő fiát. 

Városunk történelme egy régen óhajtott szép lappal fog gazdagodni, miután Önök
nek, mélyen tisztelt uraim, becses megjelenésök által egyik rég táplált óhajtásunk lőn 
teljesedve. 

Már 1864-ben intézett városunk kérést aMaros-Vásárhelyt tartottX-ik nagygyüléshez, 
a következő gyűlésnek itt Szigeten leendő megtartása iránt. 

E meghivás városunk részéről 1867-ben és 1872-ben ismételtetett, mig elvégre a 
mult évben szeptember 5-én a Brassóban tartott nagygyűlés elhatározta, hogy ez évben 
városunk leend a nagygyűlés székhelye. 

Fogadják tisztelt uraim hálás köszönetünket azon megtiszteltetésért, a melyet ez 
által városunk iránt tanu~.itani méltóztattak, kedvező szerencsés alkalmat nyujtván nekünk 
egyszersmind arra, hogy Onöknek nemes és hasznos törekvéseit csekély erőnkhöz mérten 
elösegithessük. 

Fogadják Önök azon keveset, mit Önöknek városunk nyujt, azon soknak mértékéül, 
a mit városunk tenni óhajtana, ha korlátolt eszközei ezt megengednék. 

A gondviselés veze e Önöket a tudománynak határt nem ismerő utain, hogy minél 
több hasznosat, üdvöset alkothassanak a tudomány előnyére, a haza javára, s az emberiség 
boldogitására. 

Éljen a haza! éljenek Önök mélyen tisztelt uraim mindnyájan! 
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5. Küldöttségek s üdvözlő iratok jegyzéke. 

Hatóságok részéről. 

1: B u.d a p est ~öv ár o s, küldöttei ~r. Halász Géza, Dobos Ferenc, Sztupa György, 
Dr. Poo1 !mm, Dr. Bati~falvy. Samuel, Sch1mmer György, Schön József, Pitzek Ferenc, 
Fuchs Ignac, Mendl Istvan, yY1n;i-rr:er A., ~lenovics György bizottsági tagok. 

. 2. Bor s o dmeg y e reszerol Dr. Bodogh Albert elnöklete alatt Bizony Tamás, Kun 
LaJOS, Dr. Popper József, Bárdoss,y Mihály, Mayer Rezső, Dr. Ixel Soma. 

, . 3. Kas s a sz. k. várost Orbán Bertalan, kanonok, Hegedűs Lajos és Molitorisz 
Damel urak. 

4. Kraszna megyét képviseli Nagy László, bizottsági tag. 
5. Nagy v,á r ~ d vár.ost kép,viseli Szász Zoltán és ifj . Gyalokay Lajos. 

.. .. 6. Eger "':arosat Babics Istvan, Dr. Ferenczy Alajos, Dr. Montedegoi Albert, Galambos 
Fulop, Polonkay Endre, Pozsgai Antal, Ollé László, Nagy Albin. 

7. Nógrád megyét képviseli dr. Plichta Soma. 
. Debrecen városát Buzás Pál, Beke Mihály. 

Egyletek részéről. 

Bud a pesti orvosi kört képviselik Poor Imre vezetése alatt Halász Géza tr. , 
Batizfalvy Sámuel, Dulácska Géza, Bódogh Albert Kurcz Gusztáv Barbás József, Jelenffy 
Zoltán, Lichtenberg Kornél trok. ' ' 

, Budapesti kir. orvosegyletet Rózsay József tr. vezetése alatt Barbás 
J ozsef, Batizfalvy Sámuel, Halász Géza, Kátai Gábor trok. 

Biharmegyei régészeti s történelmi egyletet képviseliGyalokayLajosur. 
Borsodi orvos- s gyógyszerész-egyletet BódoghAlbert tr. Marikovszky 

Pál, Meyer Rezső. ' 
0 r s z ág o s e r dé sz e ti egy 1 etet képviselik Bikkal Nándor, Forberger János, 

Scholtz Andor. 
F e 1 s ö magyar o r sz ági m u z e u m egy 1 e t küldöttségének elnöke K 1 i m k o

vi cs Béla. 
Debreceni orvos gyógyszerész - egy 1 etet képviseÍik Dr. Tegze Imre, 

Dr. Popp~r Alajos, dr. Zelizy Dániel, Fáy Márk, GöttlNándor, Tamásy Károly, Tamásy Géza. 
B 1 h a r m e gy e i o r v o s g y ó g y s z e r é s z - t e r m é s z e t t u d o m á n y i e g y 1 e

t e t képviseli Ki s s F e r e n c tr. 

Intézetek és iskolák részéró1. 

Magyar tudományos Akademiát Nendtvich elnöklete alatt Batizfalvy 
Samu, Halász Géza, Jedlik Abjos, Hantken Miksa, Poor Imre, Peregrinyi Elek, Rózsay J ., . 
Frivaldszky János. 

A kir. Jó zs e f -műegyetemet képviselik Nendtvich tnr. és Gerlóczy Gyula tnr. 
D ebre c e ni f ö is k o 1 át képviseli Buzás Pál jogtanár. 
Sz a t rn ár i k a t h. fő gy m n.-ot képviseli Vlkolinszky Béla, J andrisics János 

t anárok. 
Szigeti ref. főtan o dát képviselik Kardos Károly, Marikovszky Menyhért, 

Kovács Béla. • 
Egri érseki j oglyceumot képviseli dr. Ferenczy Alajos. 
Nagykőrösi h. h. lyceumot képviseli Mészöly Gáspár. 
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Budapest i á ll ami főreá l tano d át képviseli dr.BrozikKároly ésPaszlavszky 
József. 

Szék e 1 y-n dv a r h e 1 y i főtanoda kívánja, hogy siker koronázza a nagygyűlés 
fáradozásait. 

A kassai k a t h. fő gy m n a s i u m o t képviseli Lahner Boldizsár. 
A rima s z o m b a ti p r o t . gy m na s i u m o t képviseli Baksay István. 
E s z te r g ami k a t h. fő gy m na s i u m üdvözli a gyűlést. 
:Jhskolci reform. lyceumot képviseli Molnár Lajos. 
P anno n hegyi 1 y c e u m üdvözli a nagygyűlést. 
Marosvásárhelyi ev. ref. fő tanodát képviseli Páll Károly. 
Udvar h e 1 y i ref. főtanoda előljárósága üdvözli a nagygyűlést. 
Az "0 r sz ág o s ki s dedó v ó egy e s ü 1 etet" képviseli Peregriny Elek tnr. 
Ha y na 1 d Lajos kalocsai érsek sajnálatát fejezi ki levélben, hogy megingatott 

egészségének helyreállítása miatt elesik azon szerencsétől, miszerint részt vehessen azon 
tudományos és társadalmi nagy élvezetekben, melyeket hazánk sok jeleseinek ezen gyüle
kezete nyujtand. 

Dr. Hamary Dáni e 1, honvéd-dandárorvos levélben fejezi ki sajnálkozását a 
fölött, hogy bokros foglalkozásai megakadályozzák abban, hogy a gyűlés munkáiban sze
mélyes tevékenységével s jelenlétével résztvehessen. 

6. Az állandó központi választmány jelentése és mellékletei. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók tudományos működéseiben az állandó 
központi választmány kapc. ot képez a vándorgyűlés multja és jelene közt. A központi 
állandó választmány indokoltnak tartja a lefolyt nagygyűlés multjából merített azon 
reményt, hogy a XIX-ik nagygyűlés is nagybecsű eredményekre vezetend, hogy a nagy
g,Yülés ti ztviselöinek é rendezőinek, különösen elnökének, mélyen tisztelt Várady Gábor 
umak, elökészitö buzgósága nagy megelégedést szülve, hálás elismerésre találand. 

Mi, üdvözölve a nagygyűlést, őszinte szi vvel kívánjuk, hogy a nyerendő tudományos 
eredmények a megjelentekben édes emléket hagyjanak; óhajtjuk, hogy a tagok hazánk e 
kies, természeti kincsekkel g~izdag, még nem eléggé ismert vidékét a megismerés által 
sziveikhez még szorosabban csatolják, örök emlékökben tart ák. 

Mindenek előtt jelenti a választmány, hogy a f. évi juliusban általa kiküldött bizott
ság a pénztárt rendben találta, s hogy a mult év költségei a meglevő pénzkészletet nem
csa~ ki nem merítették, de sőt nem csekély fölösleg maradt hátra, noha a mult gyűlés 
hatarozata, hog.r a . zámadásba a kiadások egész a nagygyűlést megelőző időig felvétesse
nek, már ez évben életbe lép. Egyébiránt a pénztár állapotáról a nagygyűlés buzgó pénz
tárnoka, Sztupa György, megvizsgálás végett részletes számadást terjeszt elő. 

Hasonló rendezett állapotban van a nagygyűlés könyv- és levéltára, a hol 312 6 kötet 
évkönyv, 511 darab helyrajz, 5 00 darab érem, számos irat . · okmány őriztetik a nagygyűlés 
érdemteljes köny\'- és levéltárnoka Rózsay József tr. által, ki megérdemli, hogy szakértelem
mel teljesített fáradalmaiért a nagygyűlés által jeg.rzökönyvi elismerésben részesittessék. 

A pályakérdések ügyében a választmány akkép járt el, hogy azokat részint átala
kítva, ré zint az előbbi szövegezésben meghagyva, a nagygyülés határozatai szerint kihir
dette, ugy mint ez a kiosztott Évkönyv 285-ik lapján látható. Nevezetesen : 

I. Kivántatik a magyarhoni ásvány-vizeknek kimerítő leírása, különös tekintettel 
azoknak a legujabb nézetek szerinti beosztására és vegy-elemzé. ·ére. J uta.lma Kovács S. Endre 
tr. szíves adományából 100 db. arany. Beküldési határidő 1877-ik évi május hó 15-ike. 
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II. hja meg valaki az orvosi tudomány Magyarh1onb~n, való fejlődésének tör~éneté~ 
a legrégibb időtől a mai napig. Jutalma Poor I. tr. adomanyabol 100 db. arany. A palyamu 
beküldésének határideje 1879. máj. 10-én jár le. . 

III. Előterjesztendő a hazánkban hono~ kele;ény. és pokolvar o~ain~k, tapasz~~lati 
adatok nyomán való meghatározása. Jutalma Sz~rmak, yilm~s t:-.. a~.oman!abol 200 frt. E 
pályamunka beküldésének határideje az 1877 -~k ~vi maJUS h~. lo-ik.~i? terJed. . , . 

A nyertes pályamüvekért a jutalom mmdig a megfel~lo n.-~yül~s~n fog ~szolgalta~~· 
A Balassa János nevét viselő a m. orvosok és termeszetvizsgalok XI-ik nagygyüle

nek alelnöke Halász Géza tr. által j~vaslatba hozott 100 arany pályadijra a be~zetése~ s 
aláirások által már biztositva levén 80 db. arany, a további gyűjtésekre Halasz Geza, 
Batizfalvy S., Sztupa Gy. urak kérette~ ~el, s ~jái:Jja a választmány, h~gy a ?-_e~~z~ttek ~ 
gyűjtés folytatására a XIX-ik nagygyüles altal is bi1zassan~k m~~, ~ ~tasit~a~s~k az all~ndo 
központi választmány, hogy a kellő összeg begyülven, a palyadiJ kihHdetesenel a megalla-
pitott pályázati pontok értelmében járjon el. , , , „ , , .. . „ , 

Az állandó központi választmány me,gb~za~asahoz kep~st a ~oze~eszse~ug:yi torve~y-
javaslatot kimeritő tárgyalások alapján elkeszitven, azt az ~llando k~zp?~ti ~alasztmany 
egyik jegyzője Gerlóczy Gyula tr. szerkesztése szerint ugy, mmt az az idei evkonyvben va?
kinyomva, mind a nagyméltósá~u m. kir. mi~iszteriumho~, mi~d az ors.zág~yülés?ez. be~yuJ
totta. S örömmel constatálhato, hogy habar a szaktestület Ja~aslatai, eg~s~ kiterJedesben 
nem fogadtattak is eí a ~öntő helyen,, min

1

dai:nellett az?knak, m;knek letesitesén ~ ~· or~o~ 
sok és természetviztgálok nagygyülese evtizedeken at munkalkodott, nagy resze telJe 

sedésbe ment. , . , h t' 
Az emléktáblákra vonatkozólag jelenthetjük, hogy azok elkeszittetven, a meg a a-

rozott helyeken felállittattak. A ~umei ~agyob?s,ze,rü emlékmű felállításán az „e célr~ 
kiküldött bizottság szintén müköchk, s biztos kilatas van arra, hogy az a legkozelebbi 
jövőben létre jövend. , , „ „ , . , . 

Megbizatott a központi v~laszt~anr ,a mult k?zgyul~s, hata1ozatav_al, hogy m~nde~ 
r· ·dőt a hol az orvosok és termeszetvizsgalok nagy- es szaküleseket fognak ezentul tartam, 
s~~lits~n fel arra, hogy fürdői muzeum állittassék. Ezen megbízatásnak a választmány m~~ 
' · kt 16-án tartott üléséből eleget tett, s annak sikere is volt, mert b. A pornak, a tusnadi 
~~:.d~bi~tokosság elnökének, levele arról értesit, miszerint minden intézkedéseket megtettek 
a muzeum még ez őszön való berendezésére. . . , . . , , 

A közegészségi törvényjavaslat az állandó központi bizottsagnak sok ideJe~ veven 
igénybe, némely kevésbbé sürgetős t~rgyak 1hátr~ 1:11-~radtak. Ilyenek az alapszabalyok s 
ügyrend átdolgozása s az egészségügyi kamrak felalhtasa. . , , . „ „ . 

A szabályok s ügyrend átdolgozását az állandó központi valasztmany ~z ido, r?~d-
sége miatt nem tárgyalhatván, e végett kebeléből egy bizotts~got kü~dött ki. „Egy~b;ran~ 
Gerlóczy Gyula tr. egyik választmán~i jegyzőnek ~de v?natkozo munkalata a kozgyules ele 
terjesztetik, hogy azt, ha ideje engedi, s ugy akarJa, elovehesse. , . , . 

Az egészségügyi kamarára nézve pedig, mint~ogy . ez az ~gesz .?rvosi rendet ,er~!ltli, 
s eddigelé általá~os nézetek ? e~vek sinc~enek, megall~pitva, celszeru lenne, ha ez uoyet 
előbb a nagygyüles orvos-sebeszi szakosztálya targyalna. . , .. 

Kötelessége a választmánynak a nagy~yülés ~udo~ásái:a 
1
hozm, h~gy ~ ~ar~si ~em

zetközi földrajzi kiállitásra a magyar or;osok es termesz~tvizsgalok .".Munk~lat,a1 e~, Evko~y~ 
vei," főleg helyrajzai is elküldettek. E targyra ~onatkozo~ag a ~~kir. :ra~a~- .es koz~ktata. 1 

miniszter 1616. eln. sz. alatti leiratában a legszivesebb ehsmereset ~~lv~mtJ~ ~z~~t,. ~ogy 
k ' t ' etvi·zsga'lók vándorgyűlése a párisi nemzetkozi foldraJzi kialhtason a m. orvoso es ermesz ' , · 1 1 h t" ' 

't · d tt b „ k" ldeményével a magyar kiállitási osztaly diszét eme te s e e ove 
a enge e nagy ecsu u . 'll 't' k 11"1 . 1 h tett 
tette azt, hogy hazánk ezen nemzetközi tudományos Ina i ason e o eg meg!e en e . 
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Ezen elismerő sorok szolgáljanak cáfolatul azoknak, kik vándorgyüléseinket kicsi-
nyitőleg lenézik. , . 

Végezetül még a Munkálatok és Evkönyvek ügyét kell a mélyen tisztelt nagygyűlés 
elé terjeszteni, annyival inkább, mert e tárgyban a nagygyűlés határozatai szükségesek. 

A mult évi nagygyűlés határozattá emelte, hogy az idén a " m un k á 1 a tok a t tar
t a 1 ma z ó évkönyv már már c z i u · végén kinyom a s s ék, és az a m u 1 t gy ü-
1 é tagjainak 1 frt ráfizetés mellett szétküldessék." Ez teljesedésbe nem 
ment. Az értekezők munkálataikat a zerkesztőkhöz annyira későn küldötték be, hogy a 
nyomtatá csak f. évi augusztus hó elejére lett kész. Ezen tényálláshoz alkalmazkodva, az 
állandó központi választmány kény zerül ve volt az eddigi zokást t artani fenn, és az Év
könyveket jelen nagygyűlés tagjai között osztani ki, azon megje_gyzéssel, hogy ámbár a 
mult gyűlés tagjai Elöpatakon m~gkapták az előbbeni éVTől zóló Evkönyveket, mindamel
lett, a mennyire lehets,éges s az Evkönyvből telik, azok, kik ezt óhajtják, 1 frt lefizeté e 
mellett az előpataki Evkönyvekben is része. ittessenek. Mihezképe t az állandó központi 
választmány kéri, hogy ezen előintézkedé t az ajánlott további eljárást a nagygyűlés 
helybenhagyni méltóztassék. 

Ezekre a tisztelt nagygyűlés figyelmét kikérvén, hazafiui üdvözlettel maradtunk 
Budapesten, az állandó központi választmánynak 1876-ík évi aug. 16-án tartott hitelesítő 
bizottságából. 

Jegyzette : 

Poor Imre, Dr. Dulácska Géza, 
választmányi alelnök. állandó közp. választm. jegyző. 

Halász Géza, 
Dr. Rózsay József, 
Dr. Oláh Gyula, 

bizottsági tagok. 

7. Sztupa György pénztárnoknak számadása. 

Mélyen tisztelt Nagygyülés ! 

A magyar OTvosok- és természetvizsgálóknak a mult 1875-ik évben tartott XVIII. 
nagygyűlésén a pénztári számadásokmegvizsgálására kiküldött bizottság javaslatárahozott 
azon határozatához alkalmazkodva, hogy a pénztári számadás közvetlen a nagygyűlés előtt 
zárassék be, van szerencsém már ezuttal a számadást egész az idei nagygyűlést megelőző 
időig, t. i. augusztus hó 11-ig kiterjesztve, a Máramaros-Szigeten tartandó XIX. nagygyűlés
nek, a bevételt és kiadásokat kellő okmányokkal igazolva, ·/ . alatt tisztelettel előterjeszteni. 

Bevétel. 

Győrött tartott 1874.évben a XVII. ngyülésipénztármaradványa 
· Előpataki XVIII. nagygyűlésre beirt 485 tag után 6 frtjával . . 
Kamat az első hazai takarékpénztári 6837-ik könyvecske szerint 

1876. jun. 30-án . . . . . . . . . . . . . . . 
Kamat az első hazai takarékpénztár kiegyenlített 3 5 2 5. könyve után 
Kifizetett pályadíjak.kamatai dr.Rózsay 200 frt, dr. Hamary 100 

frt, dr. Batizfalvy Sámuel által gyűjtött babona elleni dij 157 frt 32 kr. 
Máramaros-szigeti XIX. nagygyűlés aug. ll-ig 179 beírt tag után 

p. 6 frt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

6071 frt 66 kr. 
2910 " " 

480 
" 

83 
" 77 

" 
74 

" 
38 
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66 

" 
1084 

" " ---,,..-::--:--'.'-::-c::-::--

Ősszesen . 10662 frt 89 kr. 
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Ki adás. 

A számlák szerint . 
a XX. n.-gyülésre maradt pénztári maradvány 

Számodásom alatt van még pályadijakra : 

1. Dr. Kovács Sebestyén Endre által tett 
2. Dr. Balassa-féle pályaclijnak kamatja 

ehhez adott dr. Korányi Frigyes 
Dr. Bókay János . . 
Dr. Halász Géza gyűjtése 
ehhez járult dr. Halász Géza, dr. Arányi Lajos, dr. Darányi I. 2- 2 
Dr. Orbay Antal, dr. Ercsey Imre, dr. Szabó Vazul, dr. Kátai Gábor, dr. 
Otl'obán Nándor és Nagy István lelkész 1- 1 
Dr. Argay I tván, dr. Fuchs József, Tormássy Károly gyógyszerész, Ujváry 
Sándor és Wimmer Antal 5-5 frttal, összesen 
Dr. Munk cs. kir. főorvos Mehadián járult 

Az aranyok beváltva a készpénzzel együtt a pesti hazai első taka-

rékpénztárba betéve 
Ezen összegnek kamatja 1876. junius végeig 

Dr. Kovács Sebestyén Endre díja után 
Dr. Balassa-féle pályaclijtőke után 

Kamat 

3. Szurmák-féle pályadíj 200 frtjunius 30-ig kamattal 281frt43 kr. 
4. Dr. Poor Imre ur 100 db. arany pályadijáról kötelezvény, továbbá 

Dr. Arányi Lajos ur által megindított gyűjtés a Hun y ad vár a felépítési 

költségeihez 36 frt. 
Fiumei emlékre tőke 
1876. junius végeig kamat 

Összesen 

6466 frt 80 kr. 
4196 frt 09 kr. 

100 arany. 

19 " 
22 

" 
D 

" 
12 = 158 ar. 

6 arany. 

6 

25 frt 
50 frt 

" 

972 frt 40 kr. 

168 frt ·- kr. 

84 " 58 " 
252 frt 58 kr· 

14 7 7 frt 1 7 kr. 

398 " 92 " 
1876 frt 09 kr. 

Mindezen felemlített összegekről lesz szerencsém az első hazai takarékpénztári 
betéti könyvecskéket, a kiadásokról szóló nyugtázott számlákkal egye~emben a mélyen 
tisztelt nagygyűlés által_ kiküldendő számvizsgáló bizottságnak felmutatm. , , 

Végre a nagytekintetű közgyűlést üdvözölve, felkérem, hogy a szamadasok meg
vizsgálására kebeléből bizottságot kinevezni, és, ha számadásaim kellő rendben és po~~osan 
vezetve találtatnak, engemet erre vonatkozólag a felelősségtől felmenteni kegye~kedJ ek. 

Budapest, 1876. aug. 10-én. 

4* 
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VI. 

Szakosztályi jegyzőkönfvek: 
1) Orvossebészi szakosztály jegyzőkönyvei: 

a) Orvossebészi szakosztálynak 1876. aug. 23-án tartott első iiléséről jegyzó'könyv. 

lé kezdete d. e. 9 órakor. 
Jelen van a XIX. nagygyűlésen megjelent orvosok és sebészek nagy többsége. 
A megnyitó közgyűlés keheléből kiküldött szakosztály-vezető dr. Novák Károly m.

zigeti kincstári főorvos üdvözli az osztály megjelent tagjait, s tetszéssel fogadott beszéd
del az ülést megnyitja, azt szabályszerű megalakulásra, t. i. elnök és két jegyző választá-
ára hiván fel. 

Elnökül dr. Novák Károly, jegyzőkül dr. Tomcsányi Imre és dr. Zelizy Dániel egy-
hangulag megválasztatnak. 

A jelen nagygyűlés ügyeinek intézésére rendesen alakíttatni szokott nagy választ-
mányba tagokul e szakosztály, elnökén és jegyzőin kívül, kiküldi Kovács Dánielt, dr. Serli 
Gusztávot, dr. Tegze Imrét és dr. Varga Gézát. 

M.-Sziget kórházainak s egészségügyi zempontból tanintézeteinek, fürdőinek meg
vizsgálására dr. Halász Géza főorvos elnök vezetése mellett dr. Rózsay József, dr. Barbás 
József, dr. Plichta Soma, dr. Széles Antal és dr. Tegze Imre küldetnek ki. 

Poor Imre budapesti egyetem tanár, Patay György földbirtokosnak Gombán kelt 
levelét mutatja és jelenti be, melyben a nevezett földbirtokos batizai birtokára az ott levő 
gyógyvizeknek, mint a Máramaros megyében is kevéssé ismert természeti kincsek megfigye
lése végett kér kfrándulást eszközölni. E célból Poor Imre tanár vezetése alatt dr. Kátai 
Gábor, dr. Szabó Dávid és Rosnyay Mátyás küldetnek ki. 

Előadást tartanak : 
Dr. Rózsay József, a budapesti "Erzsébet" cimü agg-ápolda igazgató főorvosa, az 

„ Aggok betegségei köréből vett kóresetekről." 
Dr. Tomcsányi Imre a "Tüdő-sorvadás lényegéről", adatokat szolgáltatván annak 

gyógytanához. 
Dr. Jelenffy Zoltán ily címmel: „Hang, hangszálagok nélkül." 
Dr. Széles Antal „A gégenyitás egy esetéről." 
Dr. Raisz Gedeon szóbeli előadást tart az „Agy-, gerincagyhártya-lob-járványról", 

melyet utóbbi időben Zemplén megyében észlelt. 
A szakosztály mindezen előadásokat kiváló érdekeltséggel meghallgatván s kedve-

.zően fogadván, az évkönyvbe felvétetni határozta. 
Dr. Zelizy Dániel a debreceni orv.-gyógyszeréz-egylet egy kiadványát említi fel, s 

annak ide küldött 100 példányát jelenti be, mely kiadványban annak szerzője, dr. Zelizy 
Dániel, a közegészségügyi eszmék népszerüsitését tűzte ki célul, a debreceni orvos-gyógy
.szerész egylet pedig ezen eszmék terjesztése körül kíván hazafias működést teljesíteni. 

A szakosztály a nevezett egyletnek a hazai orvosok iránt táplált ügytársi tisztele
tet tanusitó kWdeményéért jegyzőkönyvileg köszönetet, szerzőnek pedig buzditó elisme
rést szavaz. 

Ezek után a jövő szakosztályi ülés idejéül f. hó 24-ikének d. u. 3 órára tűzetik ki, 
.s azon gyűlés elnökeül, Kátai Gábor tr. indítványára, Kovács József budapesti egyet. tanár 
nagy lelkesedés közt választatik meg, mire az első szakosztály ülése bezáratott. 

Dr. Novák Károly, 
sza.koszt. elnök. 

Dr. Zelizy Dániel, 
jegyző. 
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b) Orvossebészi szakosztálynak 1876. aug. 24-én tartott 2 -ik üléséről jegyzőkönyv. 

Jelen vannak a XIX-ik nagygyűlésnek orvos tagjai. 
Elnök Kovács József egyetemi tanár fölhivja a tagokat, hogy addig is, míg az innét, 

a helybeli kórházak megtekintésére, távozott tagok visszaérkeznének, ha netalán szóbeli 
előadása volna valakinek, tartsa meg azt. 

Dr. Novák, kincstári főorvos, beteget mutat be, kinek hasfalán át több, mint száz 
db. kisebb-nagyobb epekő ürült ki, s számra nézve 54 dbot be is mutat előadó. 

Az igen érdekes kóreset leírása az évkönyvben megörökítésre elfogadtatik. 
Bemutatta továbbá tiz, gyógyulással végződött, zuzódás, lövés, vágás okozta sértés 

nek fényképeit, mely esetek a megtartó sebészet elvei szerint kezelve, a legjobb eredmény-
nyel gyógyultak. 

A jól megfigyelt és szerencsésen gyógykezelt esetek leírása szintén a jkönyvben 

örökittetik meg. 
Dr. Batizi két hőr-beteget mutat be, mely bőrbetegségek rendkívüli ritkaságoknál 

fogva érdemelnek különös figyelmet, egyszersmind az általa követett gyógymódot is fölemlíti. 
A betegek bemutatását a szakülés köszönettel fogadja. 
Ezután az előző szakülés jegyzőkönyve hitelesittetikjelentéktelen módosítás mellett. 
A közgyűlés által a jelen szaküléshez Dr. Dubaynak egy, a közegészségi törvényeket 

biráló munkáj~ tétetett át, mely Dubay, Kátai, Plichta és Varga tr. urakból álló bizottság
nak adatott ki tanulmányozás és a 3-ik szakülés előtt teernlő véleményes jelentés végett. 

Poor tnrra következett volna az előadás sorrendje : de épen más szakosztályban 
tartván értekezést, visszaérkezteig 

Lichtenberg tr. tart felolvasást „A dob űr idült genyedésé"-ről. Az érteke-
zés az Évkönyv részére elfogadtatik. . 

Poor tnr. szabad előadást tart "Az agyhártyalob és agylob egy UJ 

tünetéről." , 
A nagy hatást keltett előadás az Evkönyv részére felvétetett. . 
Dr. Batizfalvy m. tanár előadja egy hat éves fi.gyermek mindkét oldali negyed-foku 

dongalábának rövid kórtörténetét; bemutatja a föszlenyomatokat, melyek a beteg fölvé
telekor és gyógyulása után készíttettek. A kis fiu azelőtt Bécsbei:i is töltött egy éyet,, de 
kevés eredménynyel. Előadó az inmetszés~, g~pkezel~s é~ helyb~li gyógytestgyakorlas a.~tal 
azt az eredményt érte el, hogy a beteg, ki elobb a labszaron bicegett, a bemutatott fosz-
lenyomat szerint, mindkét lábának talpára és sarkára lép föl. 

A jövő szakülésre Poor tnr. választatott elnökül. 
Ezután elnök berekeszté a szakülést . 

Dr. Kovács József tnr., 
sza.k. elnök. 

Dr. T01ncsányi Imre, 
sza.k. jegyző. 

e) Orvossebés~i szakosztálynak 1876. aug. 26-án Visken tartott 3-ik ülésérol jegyzőkönyv. 

Elnök Dr. Poor Imre tnr., jegyző Dr. Zelizy D. tnr. 
1. Poor elnök a gyűlést délutáni 31/ 2 órakor megnyitván, felkéri az osztályból 

kiküldött bizottságokat, hogy e gyűlés alkalmára bea~ásra uta~t jelentéseiket te~yé~ ~eg: 
2. A szakosztály kebeléből Dubay tr. budapesti gyak?rlo o~·v_osnak. ~~ ~.geszse~ugyi 

személyzet rendtartása tárgyában írott törvényjavaslat targyalas~r~ ki.küld?tt szukebb 
körű bizottság jelenti, hogy idő hiányában azt ~em tárg~altat;án, k~n, m~sz~.rmt ~ ~eve
zett javaslat azon megjegyzéssel és felhatalmazassal utasittassek az allando kozponti bizott-
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2. Asvány-, föld- és vegytani szakosztály jegyzőkönyvei. 

a) 1876. aug. 23-án tartott ülés jegyzőkönyve. 

, Jelen voltak : Nendtvich Károly, Hantken Miksa, Hámory Lajos, Gesell Sándor, 
Metzl Agoston, Hegedűs Lajos, Abkarovits József, Szendy Antal, Hoffer József, Göttl Ernő, 
Mátrai István, Göltl Nándor, Almer Imre, Tamássy Géza, Bernáth Józ ·ef,Rozsnyay 'látyás, 
Czibur Bertalan, Buzáth Márton, Buzáth Mihály, Páll Károly, Schmidt Károly, Richter 
Sándor, Kovács Mihály, Mayer Rezső, Tamássy Károly. 

A szakosztály Gesell bányageolog úr vezetése mellett megalakulván, elnökül meg
választotta Dr. Nendtvich Károly és Hantken Miksa urakat, jegyzőkül pedig Bernáth 
József és Rozsnyay Mátyás urakat. 

Nendtvich Károly elnök úr először is felhivja a szakosztályt a tagokat a nagy 
vála ztmányba megválasztani. Ennek következtében a két jegyző, valamint Hámory Lajos, 
Göttl Ernő és Gesell Sándor urak választatnak meg. 

Az előre bejelentett értekezések közül Bernáth József az ujabb időben általa vég
rehajtott, Gömör megyében talált ásványvizeknek vizsgálásából nyert addigi eredmények
nek áttekintését közli. 

Ezen rövid értekezésnek némi kibővitésekkel az évkönyvbei fölvétele elhatároztatott. 
Következett utána Hantken M. úr értekezése, az Esztergom megyei nummulitokról, 

melyek réteglelhelyei nagy fontossággal birnak gyakorlati tekintetben is, s ezen, valamint 
egyáltalában a nummulitok kikészitésében alkalmazott, már eddig is világszerte feltűnést 
okozott módszerét magyarázta, és azoknak igen szép példányait bemutatta, melyek két 
rámában stratigraphiailag vannak rendezve. 

A rendkívül élvezetes előadásért az elnök Hantken úrnak a szakülés nevében 
köszönetét nyilvánitja, és felkéri az értekezésnek az évkönyv számára átengedésére. 

Bernáth József úr kérdést intéz a szakosztályhoz, hogy mi módon gondolná a szak
ülés Máramaros megye ásványvizeit a kereskedésben nagyobb jelentőségre segiteni ~ 

A szakülés véleménye szerint mindenek előtt szükséges volna e végből az ásvány
vizek vegybontását eszközölni, és azoknak olyan töltési és kezelési módját alkalmazni, mely 
alkatrészeinek épen maradását biztositja, a mint az külföldön már alkalmazásban van. E 
végre az illető forrásbirtokosok figyelmét a szakosztály azon jeles munkálatra irányozza, 
melyet az előpataki nagygyűlés fürdő-bizottsága kidolgozott, és az az évkönyv 68-ik és 
következő lapjain le van nyomva. 

Rozsnyay Mátyás, 
jegyző. 

Bernáth József, 
jegyző. 

Dr. Nendtvich Károly, 
elnök. 

Hantken Miksa, 
elnök. 

b) 1876. aug. 24-én tartott ülés jegyzó'könyve. 

A 23-dikán tartott szakosztályi ülés jegyzőkönyve felolvastatván, az némi hozzá
adással hitelesittetett. 

Poor Imre tanár úr bemutatott Osztoics Miklós úr Zemplén megye éjszaki részében 
Laborc folyó melletti birtokán Rokitón talált kőolajos palát. Ezen palarétegek a galíciai 
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kőolaj tartalmi rétegek magyarhoni nyulványai. Hasonló palarétegek Ung megyében is 
találtatnak, de petroleumnyerésre, - az eddigi ki érletek ·zerint - nem alkalmasak. 

Rozsnyay Mátyás, 
szakoszt. jegyző. 

Bernáth József, 
szakoszt. jegyző. 

Dr. Nenclti·ich Károly, 
szakoszt. elnök. 

3. Állat-, növény- és természettani egyesült szakosztály jegyzőkönyvei. 
ct) 1 7ő. aug . . 23-án tartott ülés jegyzőkönyve. 

. J el~n vol~ak : Kardo Károly, Páll Károly, Frivald ·zky J áno , Poz gay Antal, Buzáth 
L:nus, Ko~va~ Bel~, ?r. M?nted~goi Albert Ferenq, Dr. Borbá Vince, Páty János, Bezerédy 
Sandor, Kovacs Mihaly, Dietz andor, Dr. Jedlik .A.nyos Pa ·zlav zky József Stoll Károly 
Prugber?er József, Orbán ~ertalan, Lahner Boldiz ár, Marikov ·zky Menyhért, Mayer Rez ő: 
~~· Feher: Bertalan, Vlkolmszky Béla, Novák Gerő, Bokor Józ ef. Teodorovic János, 
Kepessy A.Tpád és több vendég, ezek között Várady Gábor a nagygyü.Íé elnöke é Prug
berger Józ ef alelnök. 

Kardo Károly lyceumi tanár úr üdvözli a megjelent tagokat, és alakulásra 
szólítja fel. 

„ . „ „ ~jele~ volt,ak egy~angu~ag Dr. Jedlik Ányos egyetemi tanár urat kívánták elnökül 
udvozolni, de o az erte~ezok oraban helyet foglalván, e megti ztelést megkö zönve lemond, 
s Dr. Alb~rt Ferenc: · ~egyzőül D~·· Borbá, '. ince vála"ztatik meg. 

Dr. :Mo~tedeg01 Albert :B erenc a bizodalmat megköszönve, megnyitja a gyülé t, 
u~al a ·zako ztaly, feladat~ra, v_alamint azon eredményekre, melyek a magyar tudományos
agra az orvo ok e termeszetviz gálók e szakosztályából háromlani szoktak. 
, . A ·zako ztály ré zéről a nagy választmányba tagokul megválasztatnak: Dr. Monte

degoi Albert Ferenc, Stoll Károly, Pa ·zlavszky József, Pozsgay Antal és Borbás Vince. 
Következnek az értekezések : 

, „ 1. ~r. Jedli~ ~nyos, „R~zgésszerü mozgásoknak egymásközt vagy egyenletes sebes-
s~.g~ mozg:assal valo osszetetelere zolgáló készülék megismertetése, s annak segítségével a 
kulonnemu mozgások ö szetételéből eredő mozgás sajátságos útjának pontos leirá a" cim 
alatt a n~vezett mozgásról értekezik, bemutatja és megmagy<názza az e célra általa szer
keztett gepet, s a vele előállított remek képeket, valamint ilyeket a szemlélők előtt nyom
ban is készített. 

, . A j,elenvol.~ak a legnagyobb élvezettel hallgatták a tanul ·ágos előadást, s az elnök 
~elk~n az er~te~rnzo,t, hogY; a gép leírását és észleleteit értekezésbe foglalva, a nagygyülés 
evkonyve részere atszolgaltatni szíveskedjék. 

. 2. Friv~.lus~ky Jáno,s „Máramaros megye téhelyröpüek faunájához" cím alatt az 
e te~mtetben. tort~~1t kutatasokat és a hegyes vidék faunáját ismerteti. A megyében van 
1363 rovarfaJ, ebbol 1083 bogár (coleoptera); ezekből Máramaros megyében 24 endemicus 
(helyestöves). 

, Az el:r:?k szin~úgy, m~nt az, előbbi értekező úrnál, mellőzni kívánja a titkos szava-
zast, hogy vaJJOn az ertekezes az evkönyvbe felvehető-e, mi által egyszersmind a szakosz
tály tetszésével is találkozott. 

. . ?· Bo~bá~ ~ince a i:iagy. tud. aka.demia megbízásából horvátországi útját s növény
tam kirandulasait ismerteti a magasabb, s részben növénytanilag ismeretlen helyeken, s 
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kutatásából az ernyős növényeket sorolja elő, melyekből 9 faj vagy alfaj eddig innen nem 
volt ismeretes, s ezenkívül az ernyősek családja az A t ha ma n t a Ha y na 1 di B o i· b ás 
és U e ch t r i t z (boroszló tudós) új fajjal gyarapodott. 

Ugyanez értekező kiemeli a Máramaros megye m.onographiájába felvett növénytani 
enumeratió érdemét, melyet az ismert buzgalmu szakférfiú Wágner Lajos állított össze. A 
megye területének nagysága és a területenkint, valamint az időszakonként váli ozó flóra 
okozta mégis, hogy Máramarosmegye flórája enumeratiójából egyesek hiányzanak. E hiányzó 
növények egyesei, melyeket értekező M.-Sziget és a Guttin körül gyűjtött, közönségesek, 
kimaradása a fi.órától puszta feledségnek tekinthető, mások ritkábbak, s a megyére jellemzők. 

A szakosztály, tekintettel arra, hogy Borbás jelentésével horvátországi útjáról a 
magy. tud. akademiának tartozik, és csakis a szakférfiak kedveért tett abból előterjesztést, 
csak az utóbbi, a nagygyűlés alkalmából előkerült új adatokat veszi fel évkönyvébe. 

4. Forberger János úr jelen nem levén, értekezése a „fenyő-szúról" a jövő ülésre 
halasztatott. Tekintettel ez állattani cikkre, a jövő ülés elnökéül az ismert szaktudós, Fri
vald zky Jáno választatott meg. 

Ezzel az ülést az elnök berekeszti. 
Kelt Máramaros-Szigeten, 1876. augustus 26. 

Jegyzctte: 

Dr. Borbás Vince. Dr. Montedégoi Albert Ferenc s. k., 
mint szakosztályi elnök. 

b) 1876. aug. 24-én tartott ülés jegyzőkönyve. 

Jelen voltak : Dr. Albert Ferenc, Frivaldszky Jáno , Bezerédy Lajos és Sándor, Pály 
János, Páll Károly, Novák Gerő, Kardos Károly, Marikovszky Menyhért, Dietz Sándor, Pasz
lavszky József, Orbán Bertalan s több vendég, és köztök a nagygyűlés elnöke Várady Gábor. 

Frivaldszky János az ülést megnyitván, Forberger János urat értekezése megtar
tására szólitja fel, ki azonban meg nem jelenvén, Paszlavszky József rögtönözve tesz jelen
tést a fém fürkészek - Chalcidida - körül tett tanulmányairól, s kiemeli, hogy alig 
van rovarálca vagy pete, melyek meg ne lennének fertőzve ezen élősködő kis rovarok 
által. Ez esetben csak egyet emlit fel, mely egyike a legnevezetesebbeknek. Ez a Pa 1 m o n 
p a ch y mer u s W a 1 k., mely meglesi azon pillanatot, melyben a Mantis religiosa petéjét 
épen lerakja, s ebbe rakja bele petéjét, mielőtt még a Manti~ ezt be_burk?l.ná. E ~eveze~es 
család hazánkból még általában ismeretlen. A nevezett fürkeszt eddig deh Franciaorszag
ból Walker, s Bécs környékéről Girand írta le. Előadó sajnálattal _fejezi ki, hogy egyelőre 
részletes tanulmánynyal elő nem léphet, de szerencsétlenségére útközben a példányok ösz
szetörtek egyetlen nőstényen kivül. Előmutatja e mellett a Mantis pete gubóját. 

Paszlavszky úr érdekes előadásáról egyelőre jegyzőkönyv által kíván a gyűlés 
tudomást szerezni; különösen Frivaldszky J áno~ úr emeli ki ily vizsgálatok fontoss~gát a 
hazai fauna és a hazai vizsgálók érdekében; mellesleg megjegyzi többek közt az Acmopus 
ammophilus életviszonyát, mely a grebenáci homokon tartózkodik, s melyet rovar-evőnek 
tartottak holott az igazi növény-evő. 

E~yéb tárgya nem lévén, az elnök berekeszti az ülést. 
Kelt Máramaros-Szigeten, 1876. aug. 24. 

Jegyzette: 

Dr. Borbás Vince. Ftivakiszky János, 
szakosztályi elnök. 
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4. Gazdasági, állatgyógyászati s műipari szakosztály jegyzőkönyvei. 

a) 1R76. aug. 23-án tartott ülés jegyzőkönyve. 

Jegyzőkönyv 

a magyar orvosok és term,észetvizsgál.ók XlX-dik nagygyűlése gazdasági) állattenyésztési és műipari 
szakosztályának első üléséről. 

A me?n~itó kö,zgy~é által kiküldött szakosztály-vezető : Markos István földbir
to~o me~yitvan a nepe ertekezletet, elnök és két jegyző választására hívja fel a tagokat 
mire megvalasztattak közfelkiáltás al ' 

~lnök~é: ~r. Gerlóczy Gyula műegyetemi tanár, 
, J ~ g Y, z o_.k k e : Domoko Kálmán, debreceni gazd. tanintézeti tanár és Gonda Béla 

gazda agi mernok. 
D~. G e r 1 ó c z y Gy u 1 a elnök megkö ·zönvén a belé helyezett bizalmat s üdvözölvén 

~ nagy ?zamm~l. egybegyűlt tagokat, miután a gyűlésre nem volt bejelentve semmiféle 
~rteke~es, felh,iv~a a hel:ybeli ~.~gok~t; hogy ,a~janak felvilágosítást Máramaros megye mező
es erdo~azdasagi, valammt mmpan allapotarol, hogy eképen a szakosztály arról tudomást 
·zerezven, me15t;he~~e reáju~ a szükségessé válandó észrevételeket s esetleg javaslatokat. 

, E felhwas ,kovet~eztében Timár Pál a mező-, és F o r be r g e r János az erdőgaz
da agra v?na~kozo}ag vállalkoztak a kivánt felvilágosítások megadására. 

• Ti Il1; a _r ~a 1 a „ ~,ár~maro. megye egyetemes leírása" cimü műből felolvasta a megye 
m~zo~azda agi v1 zonyauol altala irott ré zt,, a mely négy zakaszra osztatván (I. sz. Föld
n:1."eles ~II. z. Rét~üvelé ' é legelő; III. z. Allattenyésztés; IV. sz. Birtokállapot, munka
e~ o, tr,agyatermele tb.), megkezdetett a f ö 1 dm ü v e 1 és r ő 1 szóló szakasz részletes 
targyala a. 

, B.izon,Y Tamá azon nézetének ad kifejezést: hogy a megye földművelési állapo-
tanak saJnos hatramaradását leginkább a tagosítás lassu előhaladása okozza miért is cél
szerűnek tart~ná felhívni ez ügyre a kormány figyelmét, annál i inkább: mert ő itt a 
legnagyobb birtokos. 

Hitt e r Győz ő szintén beismeri azt, hogy e megyében a taaositás nagyon hátra 
va.n ~~ra~va, s ennek legfőbb oka az, hogy a parasztok idegenkednek 

0

töle, mivel a földek 
mmosege igen különböző, a tagositás hiányát azonban nem igen érzik. 

Mark o s Is tv ~ n tesz erre észrevételeket. Máramaros megye - ugymond-belátta 
h?,gy g~zd~sá$i előhal~dása ,a birtokren~ezéstől s a vasut behozatalától függ. A termények~ 
bo.~ a ~ozn~p itt nem igen p~n~e!het, s igy nem rendelkezik a tagosítás keresztülvitelére 
s~ukseges ossze?gel. A tagos1tas1 perek költségeire a közjövedelmeket - a regálékat (kir. 
ki~ebb haszo~vetelek). - ak~r~~k kommasszálni, de ez nem engedélyeztetvén, a tagosítás 
szm~~~~lt ege ~ 1 6 7_-ig, a m1don a m. kormány megengedte a közös jövedelmek kommasz
sz,at~oJa~, ? ~z igy ?eJ?,t~. köl~~égen ~öbb birtok tagosittatott is. Gátolta a tagositási perek 
vegreh~Jta~a~ a mernokok hia~ya, ~s az, hogy nehány mérnök engedte magát megveszte
gettetm, s 4o00 hold helyett kihasitott 6000 holdat is; a volt urbéreseknek a lehető leg
rosz~bb földet osztották ki, ezért idegenkedik a köznép a tago itástól. A kincstár néhol 
ai:n~ra elhan,r~golta a tagosítási per~ket, hogy egyesek vállalták el a felperességet, s ki is 
vitt,ek a tagosita „t; az egyessé? f elte~·Jesztetet~ a kincstárhoz, onnan a kormányhoz, de 4 
év ota onnan ez ugyben semmifele leirat sem erkezett. A kormán:ynak nem kellene e tekin
t~tben meg.nehezíteni az itteni kincstár állását, s késleltetni a tagosítást. Szintén óhajtan
donak tartJa, hogy ez ügyben a kormányhoz felirat terjesztessék. 

- ;)5 -

D ok tori c Sándor igen nagy hiánynak találja a,zt, hogy a megyében ninc:s ga,z
dasági egye ület, s ezért fel is hivja erre az illetők figyelmét, mire 

1'imár Pál megjegyzi, hogy alakult ugyan itt 1872-ben egy gazdasági egyer:>ület, 
meg is vála ztotta tisztviselőit, de azóta sohasem adott magáról életjelt. Áttérve a földmü
velé állapotának részletezé ére, azon nézetének ad kifejezést, hogy kivált az őszi roz. nak 
nagyobb elterjedést kellene biztositani, zemben a tengerivel, melyre sokszor kedvezőtlen 
idő is jár. Az e közben megjelent 

Vár ad y G á b o r elnök szerint a tengeri túltermesztésének oka egyrészről a nép 
nagyobb részének vallási szokásaiban rejlik. A sok és hosszu böjt alatt ugyanis azt több
féle alakban eheti, szivesebben is eszi, mint pl. a rozsot, e mellett hozzá is van ·zokva, 
más ré zröl a nép zegénysége, a gazdasági eszközök és igavonó barmok hiánya következ
tében rá van :szorulva a tengeri termesztésére. A népnek rendesen nincs vetőmagja, .· a 
veté re . zük ·éges kevés tengerit mégis csak könnyebben beszerezheti. 

:J1 a r k o I tv á n ezzel szemben azt állitja, hogy leginkább a tagositatlan állapot 
gátolja az ö zi veteményezést, · e tekintetben a kincstámak kellene jó példával előre
menni, mert a tapa ·ztalá elégszer megmutatta már, hogy a példaadással lehet legtöbbre 
m~nni. 1 mételten ajánlja, hogy terjesztes ék a kormányhoz felirat a kincstári birtokoknak 
minél előbbi rendezése s a tagositás iettetése végett. 

Hitt e r Gy ö z ö nem tartja célravezetőnek a tago itá t s az erre vonatkozó felirat 
készité tt, mo t ene nézve nem állnak kellő statistikai adatok rendelkezésre. A tagositás 
hátramaradá áéi-t nem lehet a kincstárt okolni, mert hiszen baj ott is mutatkozik, a hol 
a kinc. tárnak nincs birtoka. Legjobbnak tartaná, ha a megyében gazdasági egyesület ala
kittatnék, ez aztán majd megtalálná az utat és módot a megye gazdasági viszonyainak 

javitására. 
Kaszt 1 Lás z 1 ó szintén abban a véleményben van, hogy a tagositás hiányában van 

a baj egyik fő forrása, és a statistikai adatok alapján azt mondja, hogy a kincstárnak, mint 
legfőbb birtoka. nak kellene kezdeményezni a tagositást s jó p 'Idával menni előre. 

Szólottak még többen e tárgyhoz. Igy a tagok egyike a trágyahiányt emlité a föld
művelés banyatlásánák fő okául; mig U j h e 1 y i László takarékmagtárak felállitását java-

solja, mit Markos nem tart szükségesnek. 
Szólásra nem lévén többen följegyezve, az elnök ö szegezi röviden a mondottakat, s 

egyuttal saját egyéni nézetének is kifejezést ad. Meggyőződtünk - ugymond - hogy a 
földművelésben itt komoly bajok vannak, u. m. a kis és nagy birtokok s a müvelési ágak 
aránytalansága; a trágyahiány; a kettős forda, a mely elösegiti a talaj kizsákmányolását; 
a nép nagyobb részének vallási "zokásai; s az óriási mérvben uralkodó uzsora; a földbirtok 
hallatlan értéksülyedése (a birói árverésen egy hold ára sokszor 2 frtig száll alá); a kellő gaz
dasági eszközök hiánya, a mit az is elég szomoruan tanusit, hogy a megyében csak 119 vas
eke van, szemben 4912 faekével, s 27.s holdra esik egy eke. Itt oktatás és útmutatás áJtal 
kell okvetetlenül a bajon segíteni, s földmíves i koláról kell gondoskodni. S minthogy ennek 
hatása -csak egy generatio multával le. z érezhető, addig is sokat lehetne lendíteni a ~icl?lrn~ 
ismerő vándortanítók alkalmazása által, s ilyenek kiküldésére a kormányt kellene folkerm. 
A mi a tagositást illeti, annak haszno ságáról és szűk éges.s~géről_ ,- mit, az osztály eg~i~ 
tagja kétségbe vont - fölösleges beszélni. Nagy megtakantassal Jar ez, ugy a munka, ido 
és töke valamint a terület tekintetében, s fokozza a termelési képességet. Sikeres megol
dása a~onban leginkább a tagositó mérnök becsületes törekvésétől függ. Ezek azon főbb 
tényezők, a melyektől függ a Máramaros megyei gazdasági viszony~k J~:Vul~sa, s a melyek 
együttes alkalmazása nélkül a belteijes gazdálkodás soha sem fog k1feJloclm. 
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Ezek után felteszi az elnök a következő kérdéseket: 
I. Óhajtja-e a szakosztály, hogy a megyében, - a mennyiben · az itt állitólag már 

létező gazdasági egyesület működését nyomban megkezdeni elmula,sztaná, - minél előbb gaz
da ági egyesület jöjjön létre, a mely aztán összeköttetésbe lépjen az országos gazdasági 
egyesülettel ~ 

II. Kívánja-e a szakosztály, hogy egy földmives iskola felállitása mellett oly vándor
tanitót küldjön ide a kormány, a ki ismervén az itteni éghajlati, talaj- és gazdasági viszo
nyokat, a népet minden ll:ányban oktathassa ~ 

A szakosztály mindkét kérdésre egyhangulag ige n-nel felel. 
ill. Látja-e a szakosztály szükségét annak, hogy a tagositás siettetése ügyében a 

kormányhoz felirat terjesztessék, vagy pedig ez ügyben csak óhajtásának kiván kifejezést 
adni~ 

A szavazás előtt még Hitt e r kér ismét szót, s előadja a kincstári birtokok tagosi
tásának egész történetét, kimutatván, hogy a kincstár már csak saját érdekében is mindent 
megtett e tekintetben, s igy azt mulasztással vagy hanyagsággal nem lehet vádolni. 

Markos István az eredményből indulva ki, azt mondja, hogy a kincstár nagyon 
lassan halad a tagositással. 

S t o 11 Kár o 1 y visszautasitja a kincstár ellen emelt vádat, s azt állitja, hogy a 
tagositás siettetése által, mivel az itteni viszonyok következtében egyességek nem köttet
hetnek, csakis a perek száma növekednék, a mi ismét a bírósági személyzet szaporítását 
vonná csak maga után, ez e etben inkább oka a birói személyzet csekély számában, mun
kával tulhalmozottságában keresendő, s az igazságügyi ministert kellene fölkérni, hogy a 
tagositási perek minél előbbi lebonyolitása végett szaporitsa a birói létszámot. 

Még Biz o ny T a m ás szól e kérdéshez, kimutatván, hogy a szakosztálynak nincs 
zándékában, nem is lehet oka a tagositás hátramaradása miatt a kincstárt vádolni, 

hanem a felirat által csak siettetni óhajtja e fontos gazdasági ügy minél előbbi lebonyo
lítását. 

Az e 1 n ö k szintén határozottan tiltakozik a vád iránti aggodalom ellen, a célszerű 
birto1n·endezés gyor keresztülvitelét valóságos szükségnek jelezi, s a tagosítás hiányát 
oly akadálynak, a melynek megszüntetéséről gondoskodni kell. Az elnök ujra szavazásra 
bocsátván a 3-dik kérdést, nagy többséggel határoztatott, hogy a kormányhoz a tagosítás 
és általában birto1n·endezés siettetése végett, felirat teijesztessék. 

Ezek után, az idő nagyon előrehaladván, az elnök felhívja a szakosztályt, hogy vá
laszszon öt tagot a nagyválasztmányba , mire közfelkiáltással megválasztattak: Bizony 
Tamás, Forberger János, Ritter Győző, Markos István és Timár Pál. 

Végül az elnök az osztály nevében köszönetet szavaz Timár Pá Inak, a miért ily 
nagyérdekü vitának lett megindítója, s a jövő gyűlést f. hó 24-én d. u. 3 órára tűzvén ki, 
az ügyrend értelmében felkéri a jegyzőket, hogy a napi közlöny számára ez ülésről a 
jegyzőkönyvi kivonatot d. u. 3 óráig elkészítsék. S ezzel a gyűlést bezárja. 

Máramaros-Sziget, 1876. aug. 23-án. 

Dr. Gerlóczy Gyula, 
szakoszt. elnöke. ; 

Markos István, 
hitelesitő szakbizottsági tag. 

Forberger János, 
hiteleaitő tag. 

Jegyzette: 

Gonda Béla, 
a szakosztály jegyzője. 

Domokos Kálmán, 
a szakosztály jegyzője. 
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b) 1876. aug. 24-én tartott ülés jegy2'őkönyve. 

JegyzőkönyY 

a magyar orvosok és természetvizsgálók XIX. nagy,qyülése gazdasági, állatgyógyászati és műipari 
szakosztályának második üléséró'l. 

Az első szakosztályi ülés elnöke Dr. Gerlóczy Gyula, megnyitván az értekezletet, 
felhivja a tagokat, hogy az ügyrend értelmében e gyűlésre elnököt válaszszanak, mire köz
felkiáltással ismét Dr. Gerlóczy Gyula választatott meg. 

Az elnök, megköszönvén a szakosztály ismételt bizalmát, üdvözli a gyűlést, s fölkéri 
a tagokat a megyei gazdasági állapot folytatólagos tárgyalására. . , . 

E felhívás folytán legelőször Kaszt 1 Lás z 1 ó tesz megJegyzes~ke~ a„ megy,ei 
r é t m ü v e 1 é s re. A helybeli tagok által itt-ott tett nyilatkozatok meggy~ztek ot arrol, 
hogy a rétmüvelé a megyében igen elhanyagolt állapotban.van, s e;e?- szen~te ne~ l~~et 
másként egiteni, mintha a már sokszoi· emlegetett megY,ei gazdasagi egyesule~ l~treJ„O, s 
tevékenységét ez irányban is kiterjeszti. Oktatni kell a nepet a h~lyes és o~~sze~u :·etmuv~
lé re s a mi fő az értelmesebb a nagyobb gazdáknak kell e tekmtetben JO peldaval elo
járni' s a köznépet a helyes utra terelni; a szakosztály teljesen osztja és helyesli e nézeteket. 

' Az állattenyésztés több oldalu tárgyalásánál ismét Ka ·ztl László, emel 
szót, s a megyei lótenyésztés elhanyagolt állapot~ra hívja fel a sz~kosztály figyelmet. A~t 
tapasztalja, hogy a lótenyésztésre. itt épen semmi .gondot _sem forditana~. lg~ pl. a ~egye
ben honos borsi lófajta, a mely a vidék kivánalmamak telJese~ megfelelo, ero~ hegyi l~v~
kat szolgáltat, a hanyagság következtében már-már. kiveszei:doben v~n. A baJ kut!orrasat 
e tekintetben szintén a gazdaságj egyesület, s ezenk1vül a mas megJ'."e~ben oly te~ekeny~n 
működő lótenyésztési bizottság hiányában keresi. Ennélfogva felhivJa, a i~egye,1 ,gazda,k 
figyelmét ily bizottság alakítására, a mely aztán hivatva vo1?a a kormanytol m~nalloma
sok felállítását kieszközölni. Ajánlja és szükségesnek. ~a~tJ~, hogy a korona~ar~~okba,n 
mielőbb fedező állomások szerveztessenek, s azok létes1teset igyekezzenek az illeto h~to
ságok még áldozatok árán is előmozdítani, csak igy lehetvén a megye elhanyagolt lote-
nyésztését jobb lábra állítani. . , , . . „ . , , . 

A mi a szarvasmarha-, juh- és sertéstenyesztest illeti, enne~ ~lo~ozd~a~a~a 
szintén a gazdasági egyesület volna hivatv~, eni:ek kellene a ~é~et felvilagos,itam h:?as 
eljárásának következményeiről. Különösen kiemeli az~, hogy a videken, t~d?mas~ ~.zen~t, 
szarvasmarha-tenyésztés fő~k~dálya a?ban k,ere,send?,, h~gy a fiatal ,m~:?-akat, ido el~t~ 
nagy számmal viszik a vágohidra, a mmek hatranyauol es helytelensegerol a nepet legm 
kább egy gazdasági egyesület világosithatja föl. 

A szakosztály teljesen osztja a szóló nézeteit. . , , , 
Ezután az e 1 n ö k trsz visszapillantólag néhány megJegyzest a targyra vo~atkoz.?-

lag. Azt látja a statistikai kimu~atásból, hogy a megyébe~ nagy kiterjedésű havasi legelok 
vannak, a melyek hivatva volnanak a szarvas~a~ha-t:nyeszt~snek, s az ez~.el kapcso!atos 
több mezőgazdasági iparágnak, t. i. a sajt-, turo- es vaJterm~le~n~k nagy len~uletet adm~ s a 
tapasztalás azt mutatja: hogy a természet által emez, ~g,fs~olvan.mgye~ ~yuJtot~ ad?manyt 
nem használják fel. Többször hallotta emlegetni az alhtol~g hues, koro~mez:i saJ~Ot; d~ 

· d dd" t" ·tént semmi sem arra nézve hogy e termek a hazaban ismeretesse tetes mm e ig nem or ' , , "ki'll't' k"l 
sék; az országos gazdasági egyesület által rendezett sajt-, tl~ro-. es V~J a ~ asr~. se,m u -
detvén be annak hire alig terjedt a megye határán túl. OhaJtandonak es sz~~seges~e~ 
tartja, h~gy a megye áldozattal is igyekezzék ösztönözni a ~épet ezen ~ezogazdasa?'i 
iparág gyakorlására, minden kellék meglevén arra, hogy ez altal az elszegenyedett nep 
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kezébe jó kere etforrás adas ék. S ha Liptó megye az ő turójával oly nagy piacot képes 
ellátni, akkor Máramaros megye hat zor annyi hava ·i legelője sokkal inkább lehetővé teszi 
ez iparág nagymérvű kifejle zté ~t . 

A zakosztály általáno helye lé el fogadja az elnök nyilatkozatát, s ahhoz min
denben c atlakozik. 

A birtok á 11 a p o t javitá át illetőleg ismét csak a tagositás siettetését, s egy 
gazda ági egyesület felállitá át tartja a zako ztály azon tényezőknek, a melyek ezen 
egithetnek. 

A megye mezőgazda ági állapota ekként letárgyaJtatván, az e 1 n ö k fölkéri F o r
b e r g e r Jáno urat, hogy a "Máramaro vármegye egyetemes leirása" cimü műből 
olvas a fel a megye erdőgazda ágánál általa írott részt. 

Ez megtörténvén, Mark o I tv á n emel elő zör szót, s utal azon helytelen erdc
gazdálkodásra, a mit különö en a köz égek és közbirtokosok űznek. Meggondolatlanul irt
ják, pu ztitják az erdőt, ugy hogy ennek következtében a megye némely része már fa
szükségben szenved; öt vannak helyek, a hol kertbe ültetik, s igy tenyésztik a tüzelésre 
zükséges fát. Elodázhatatlan zük égnek tartja, hogy zigoru törvény intézkedjék az erdők 

helyes kezeléséről, az erdöpu ztitá ok meggátlásáról. 
F o r b e r g e r J á n o a megyei erdőgazdálkodásra nézve azt jegyzi meg, hogy az 

erdőkezelés a kinc tár részéről ok zerüen űzetik, mig ezzel szemben az egyesek, a közbir
toko ok és köz égek erdeikben pu„ztitó gazdálkodást visznek véghez. Három tényezőt tart 
arra nézve szüksége nek, hogy a megyei erdőgazdálkodás a helyes utra tereltessék, s az 
erdőpusztitások meggátoltassanak, t. i. 1. megyei gazdasági egyesület létesülésü, a mely 
kiterjeszsze működését az erdögazda ágra i ; 2. a birtokrendezést, s 3. a már régóta tár
gyalás alatt levő erdőtörvény mielőbbi életbeléptetését, s majd annak szigoru végre
hajtását. 

Ezek után inditványozza F o r be r g e r János, hogy a fagositás ügyében a kor
mányhoz terje ztendő feliratban híva · ék fel a kormány figyelme az erdöpu ztitásokra is, 
s kéressék fel, hogy a már régóta tárgyalás alatt levő erdőtörvényjavaslat mielőbb életbe 
léptette · ék. -

A szakosztály az indítványt egyhangulag elfogadta. 
Többen nem lévén zólásra feljegyezve, mielőtt a tárgyalás befejeztetnék, még az 

e 1 n ö k emel szót, s vi ·szatekintve a megye gazdasági állapotának ii. t feltüntetett képére, 
abból csakis azon ajnos meggyőződést merítette, hogy az országban vidékenkint nyilvá
nuló egyes bajok s hiányok e szegény megyében mintegy felhalmozva, összesen fordulnak 
elő, különösen hangsulyozva, hogy itt a legsürgősebben kell valamit tenni a baj tovább 
hara~ódzásának meggátlása végett. A tagosítás keresztül vitelén, a gazdasági egyesület 
felállításán, s a földműves nép oktatásán kivül, szükségesnek taitja a megyében lábra 
kapott roppant uzsora ellenében megyei nép bank felállitását, s a szegény tudatlan népet 
tönkrejutá sal fenyegető csaló uzsorások ellenében, a büntetőtörvény szigoru végrehajtását. 
Ezeken kívül célszerűnek és kivánatosnak tartja a megyében viszonyai11ak megfelelő házi 
ipar kellő felkarolását és meghonositását, s ezért jnditványozza, hogy erre nézve átirat 
intéztessék a Budapesten e célból alakult „ központi házi ipar teijesztö egyesület" -hez, 
hogy működését és figyelmét terjeszsze ki Máramaros vármegyére is, egyszersmind a kor
mány is fel volna kérendő, hogy a házi ipar terjesztése céljából e megyében tegye meg a 
zük~éges lépéseket, s vegye go11djaiba e megye elszegényedett népét. A szakosztály általános 

helye -lé el kisérte az elnök zavait, a tett inditványt egyhangulag elfogadja. 
Ez után az elnök a szakosztály nevében köszönetet mond Forberger János

nak, a megyei erdőgazdaság állapotáról adol t felvilágositásokért, s minthogy értekezés tar
tására még eddig :enki sem jelentkezett, a szakosztály működése ezzel megszűnnék, hatá-
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roztatik azonban, hogy ha még valaki jelentkezik ily értekezé tartására, f. hó 27-én d. u. 
a visk-várhegyi fürdőben fog a szakülé · megtartatni. 

A jegyzőkönyv hitelesitésére a szclkosztály által kiküldettek az elnökön és jegyzökön 
kívül F o r be r g e r J á no és Markos István. Egyszersmind megbizatott az elnök, 
hogy a szakosztály megállapodásairól jelentést tegyen a nagygyülé nek. .. 

Egyéb tárgy nem lévén, miután a szakosztály köszönetet szavazott az elnoknek, az 
az ülést befejezettnek nyilvánitotta. 

:Máramaros-Sziget, 1 76. aug. 2±-én. 

Markos István, 
hiti>l esitő szakbizottsági tag. 

Forberger János, 
hitelesitJ bizotts ,ígi tag. 

Dr. Gerlóczy Gyula, 
elnök. 

J egyezte : 

Domokos Kálmán , 
a szakoszt ály jegyzője. 

Gonda Béla, 
a szakosztály jegyzőj e . 

5. Társadalmi s régészi s.za.kos.ztá.ly jegyzőkönyve. 

a) 1876. aug. 23-án tartott ülés jegyzó'köny1·e. 

Jegyzőkönyv 

föl „étetett Mciramaros- zige'en 1876. augusztus 23-án délelőtt, a magyar orvosok és termés~et·vüs
gálók régészeti és társadalmi s~akosztálya részéről. 

Jelen volta : Lebocz;ky Tivadar, György Aladár, Bolgár Emil, Bo.kor József~ Heté
nyi Kálmán, Draskóczy Gábor, Gergely Károly, Tö,rök Sán~or, pr. Per~gr~ny Elek, Dr: Dux 
Adolf, Bárdosy Mihály, Tremk Antal, Nagy Lászlo, K~vulak ,Janos, ~zollo~y Antal, Klimko
vics Béla, Nagy Gyula, Wurmb I1me, ifj. Gyalok~y LaJ.oS, Szas~ Zol~an; Kiss An~al, Ku~ka 
Kálmán Dr. Vécsey Tamás, Illyés Bálint, Molnar LaJOS, Kerekgya~-to .E~ek, Mady ~aJO , 
Baksay István, Privler Antal, Hornyay Kálmán, Mészöly Gáspár, HegY1; Mihaly, Jung K~roly, 
Jung Károlyné, Veres Károly, Kiss Antalné,,Stol~ Ká~oly,Hun~ady B~la, D~:- Haga~·a V1kt?~' 
Sztraka Gábor, Várady Gábor, Mihályi János es meg szamosan, luk neveiket fo} nem Je~y,ez,tek. 

Mihályi János, mint ki a 22-én tartott nag7g,yü~és ~Ital ~ sza~o~ztaly a}akita . av~l 
megbizatott, az ülést megnyitván, elnökül Dr. M1halyi J anos, Jegyzokul Bolgar Emil es 
Klimkovics Béla egyhangulag megválasz~attak. , . . , , . , 

E szakosztálynak a nagy bizottsagban kepv1seltetes.~re egyha,ng~lag megvalas~tat-
ta.k : Vécsey Tamás, Lehoczky Tivadar, Peregriny Elek, Gyorgy Aladar es Montedego1 Al-

bert Ferenc. , ' ' t 
Dr. Peregriny Elek indítványa folytán Dr. Scherman~.Adolf1:1a~ test- e~ eg~szseg ana 

a közgyűlésnek bemutattatni határoztatott, hogy az azt a kozp~nti .v~lasztmany a~tal me~
biráltatván, ha alkalmasnak találandja, ajánlja a közoktatásügyi mrn1ster figyelmebe a ke-
pezdék és népiskolákban használat végett. . , .. . · , . 

Dr. Peregriny Elek indítványa, folytán egy b1zottsagot kül~ k1 e, szakosztaly a s~1-
geti elemi iskolák és kisdedóvodák megtekintésére, azza~, hogY_ e b1zott~~g ~ h~lnap ~4-en 
délután tartandó szakülésre jelentését bemutassa, mely is napirend,re ~uzetik, ki. ,E ~izott-

' t· · · 1 kikül .. dettek · Pereariny Elek Kavulák János, Nagy Laszlo, Kerekgyarto Elek, sag agJam · o '. , , t „ · .' t k' 
Hagara Viktor, VécseyTamás, Illyés Bálint, Gergely Karoly, s felkere tek az ugy nan o-
zelröl érdeklődök, hogy a bizottsághoz csatlak~z~anak. , , , . .. ~ . . , . 

A helybeli kir. törvényszéki börtönhelyisegek ~~gsz.em,lelesere ~kuldettek . Mi?alyi 
János, György Aladár, Nagy Gyula, Jelenfy K~rnél, ~z~agyi ,Janos., Fel~1v~ttak, ho,g! Jelen
tésöket mielőbb bemutassák, hogy az a holnapi szakulesen targyalas ala vetethessel\.. 
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. . Lehoczky Tivadar röviden i merteti a ba ·b . , . . , . . , 
mely ide vonatkozó leleteket aran ezű ·t , . r ar e romai kon penzeket, s bemutat né-
helyütt, de főleg egy kőládáb~n e o {' . d ,ermeke~: melyek Bereg megyében különböző 
k~i z~lő,hegyen találtattak, s ezen ~ ·=:l~n:~~:t~~lk~zt a Munkác.s . köz~lé?~n levő lovács-
ege eget. ogva megemhti a videki muzeum szűk-

, György Aladár inditványa folytán e zak e t, 1 . 
ge zeti g'."'dag ágára, ajánlja az orvo ok é termZ :e:°!' tt;~te1;~ Máram,aros megye ösré
tagJarnak, hogy zigeten egy ő re' é t· , V1Z galok tarsulataMaramaros megyei 

1
.. „ , g ze i muzeum letrehozá 't k d , 
ono en arady Gáboré Miha'lvi J' t k . a ez emenyezzék s erre kü-

E , „ „ J~ ano ago at kén fel. ' 
, , z~ko ztaly orommel ve zi tudomá ul ár d , . , 

egy rege zeti muzeumnak Szigeten létrehozá a .. , a y ~abo: t~gtol azon érte itést, hogy 
alap ·zabályok i, megalkottattak h i:ant, ~ar tortent kezdeményezé ' sőt az 
ban van. ' ogy az e re zbem mozgalom fölelevenité e zándék-

Homyay Kálmán tag indítván a folyt, , 
hogy mint egy zer mind or zággyülé { k, . ~~ e zak? ~taly felkéri Várady Gábor tagot 
~ r~gészeti leletelue vonatkozó törvénye~p:.~ő~~ef~lya_,aval oda hatni méltóztassék, bog; 
ertekesebb tárgyaknak a tudomány 'e t" 'b ,~ Y 11~nyban Javitta anak, hogy a talált 
meggátolta sék. z mpon ~a 0 megi mertetéstől elvonatása lehetőleg 

György Aladár, mint Máramaro . ül „ tapa ztalta azon, minden ide ennek ·ze m~~Y.~ ·z ot,te, ho szu távollét után fájdalommal 
felekezetbeli lakói közt kül ~ „ -di~beotlo ell~ntetet, mely e megye különböző aiku és 
1 k, . , 1 , ' ono en pe g azon hatram . d tt , .., a oma' e a ki ebb köz égek földmivelőinél a „ "a~a o _sagot, mely e megye zsidó 
szeretettől indittatva melylyel a'ltal' , b muvelodes tekintetében találtatik. S azon 

' , „ ' ano sag an e me 1 k, · · . , . . . , n~pnev~lesu9yet e megye azon fiai kiváló fi 1 , ~ye a o~ ~a~t viseltetik, aJanlja a 
des te~teteben minden faj é felekezet e gye ~ebe: kiknek sz~ven fekszik, hogy müvelő
Pei~egrrny Elek, . ennek folytán e szako zf1ie~~~?~a ~1:1eltes ek. E fölszólalást támogatja 
tekintettel azon ellentétre mel a y o ivJa aramaro megyebeli taojait hogy 
rétegei közt a művelődés terén ~é: ~egye kitűnő ,értelmi ége és lakóinak né~ely 'alsóbb 
iránti törekvé ·ek által elháritá ára e~~ ' ehzen ellentetnek a művelődés lehető álta.lánositása 

H K' zre a anak 
' . omyay almán inditványa folytán ki . d" lalJa, miszerint a Máramaro megrei . elent 'k mo,n. J~ e zakosztály, hogy kívánatosnak ta-

az ipar fejleszté ·e társulá utián eloJ di~tteny,khazi ipar termékeinek értékesítése, s ez által 
M"h'l . , .., moz a se . 

, i a Y1 Janos elnök figyelmezteti a ta k t , . " , kozo leletekre, melyek Szlatiná h ln K g_o a a maramarosi osbanyaművelésre vonat-
tekinthetők. n ° ap a umgunda-akna egy kamrájában lesznek meg-

Ezek után az ülés berekesztetett. 
Jegyzette : 

Dr. Mihályi János, 
szakosztály-elnök. 

b) 187 6. ciug. 24-én tartott ülés jegyzőkönyve. 

Bolgár Emil. 
szakosztály-jegyző. 

„, , Jegyzőkönyv 
folvetetett Maramaros-Szi,geten a · mtaflyar ~rv?s?k és természetvizsgálók régészeti és társadalmi szak-

?sz a ya reszerol 1876. aug. 24-én. 

Jelen voltak: Várady Gábor Pere ri E . , . 
Mihályi János~ Lehoczky Tivadar, S;őllős g A:y lek ~ .. Szilagyi ,István, Bolg~r ~mil, Dr. 
Gyula, Dr. FeJér Bertalan Nagy L, s l' ~ . tal, Gyor gy Aladar, Kutka Kalman, Nagy 

' a z o, urmb Imre' Gergely Károly' Mészöly Gáspár, 
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Filo Lajos, ifj . Gyalokay Lajos, Dr. Hagara Viktor, Chotwácsné Szabó Lenke, Básthy Ignác 
Illyés Bálint, Kemenszky Kálmán, Kerékgyártó Elek, Szépfaludy Ö. Ferenc, Hornyay Kálmán' 
s többen, kik neveiket föl nem jegyezték. ' 

Az ülés kezdete d. u. 31/2 órakor. 
A tegnapi szakülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitele::iitése után: 

. Dr. Peregriny Elek értekezik a kisdedóvodák s Fröbel-gyermekkertekről; s részletes 
Jelentést tesz a máramaros-szigeti elemi iskolák és képezdék megtekinté ére a tegnapi szak
ülésből kiküldött bizottság tapasztalatairól, mely jelentés rövid foglalatban irásbelileg is 
benyujtatván, tudomásul vétetik, s e jegyzőkönyvnél megtartatik. 

E szakosztály hosszabb eszmecsere után, melyben számosan vettek részt, örömmel 
veszi tudomásul, hogy a zigeti kisdedóvoda a maga nemében - miután a Fröbel-módszer 
itt még .meghonosítva nincs, - a legszigorubb kívánalmaknak is példányszerüleg megfelel, 
bál· óhaJtandónak találná a Fröbel-módszernek alkalmazásba vételét. Erre nézve azonban 
teljea megnyugvást talál e szakosztály Várady Gábor tagnak, mint e kisdedóvoda elnöké
nek az osztályülésen tett azon hivatalos kijelenté ében, hogy már határozattá is vált e 
kivánal<?mnak megfelelöleg Fröbel-rendszer mielőbbi behozatala. 

Örömmel veszi tudomá ul e szako ztály a helybeli "Erzsébet-" felsőbb nőnövelde, 
miként a képezde célszerű működé ére vonatkozólag is a küldött ég jelentését; ámde meg
botránkozás al tapa ztalta azt, hogy Máramaro -Szigeten, hol a héber hitvallásuak a lako -
ság tetemes részét képezik, izraelita i kola ninc , az ezeket helyettesítő ugynevezett zug
iskolák nemcsak hogy a legelemibb kivánalmaknak sem felelnek meg, :le iskoláknak nem 
is neveztethetnek, é e részben mindez ideig a hivatott államközegek tevékenységének ered
ménye gyanánt semmi sem mutatható fel. Ez oknál fogva, e zako ztály fölkéri a közgyű
lést, hogy az illető helyen odahasson, miszerint a közoktatásügyre vonatkozólag fennálló tör
vények alkalmazásba is vétessenek Máramaros megye izraelita lakói irányában és érdekében. 

György Aladár tag szóbeli jelentése a máramaros-szigeti börtönök megszemlélésére 
kiküldött bizottság tapasztalatairól, tudomásul vétetik. Kívánatosnak nyilvánítja e szak
osztály, hogy a fegyencek hasznosan foglalkoztattassanak, itt is - némely egyszerű ipar
ágak meghonosítása által - mielőbb érvényesittessék, s hogy a tervezett építkezéseknél 
kellő tekintet legyen a börtönügy javitása körül az ujabb korban elfogadott elvek és tár-

sadalmi célokra. Lehoczky Tivadar hibásnak nyilvánitja, a szlatinai sóaknában őrzött ősbányamű-
velési eszközök mellett látható fölirat azon állitását, hogy ama lehetek kőkorszakbeliek 
volnának. A szakosztály többek hozzászólása után, azon véleményben állapodott meg, 
miszerint a kérdéses leletek semmi esetre sem kőkorszakbeliek, azonban bronzkorszak-

belieknek vélelmezhetők. 
Ezek után a szakülés berekesztetett. 

Mihályi János, 
szakosztályi elnök. 

Jegyzette: 
Bolgár Emil. 

szakosztályi jegyző. 

e) A tanintézetek megvizsgálására kiküldött bizottság jelentése. 

A küldöttség feladatához képest közvetlen tudomást akarván szerezni azon nevelő
intézetek állásáról, melyek módot nyujtanak a helybeli ifj uság elemi kiképeztetésére, elő
ször is azon intézetet látogatta meg, hol a gyermek szelleme első tevékenységre ébresz
tetik, az Erzsébet-kisdedóvodát. Az intézet épülete, kertje, és a tantermek butorzata igen 
célszerűnek, tisztának s rendesnek találtatott, mely tekintetben a bizottság csakis legna
gyobb elismerését fejezheti ki. A tanrendszert illetőleg sok hiány van még, minthogy a 

6 
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Fröbel-féle óvórend zer még itt .behozva ninc en, s a bizottság óhajtaná, hogy e rendszer 
itt is mielőbb alkalmazta ék; főként az értelemfejtö játékok, és más ily segéd zerek 
száma szaporitta ék. A gyermekek előmeneteléről s munkásságáról behatóbb véleményt 
nem mondhat a küldött ég, mivel a jelenlegi óvó még e ak rövid idő óta működik itt. 

A tanitóképezdében jelenleg zünidő lévén, a bízott ág ennek csakis helyi égeit 
viz gálta meg. A tantermek elég világo ak é elég egészségesek, de a helyiség fekvése a 
váro nak nem a célnak megfelelő pontján van, mivel az izraeliták imaháza nagyon közel 
van, · a zaj az előadást zavarja, továbbá az elméleti tanitá helyi ége nagyon me sze van 
a gyakorló iskolától. Nem mellőzheti még el a küldött ég a volt igazgató ügybuzgalmát 
kiemelni, tudva azt, hogy azon muzeumi tárgyak, melyek, ha jelenleg nem nagy meny
nyiségüek is, legnagyobbré zt az ő zorgalmának eredményei. 

Az izraeliták i koláinak viz gálatánál a leg zomorubb tapa ztalatokat kellett ze
rezni a küldött égnek. E hitfelekezetnek emmi oly iskolája nincs, mely csak megközelítő
leg i megfelelne törvén eink követelményeinek. Az egyedüli iskola lenne az u. n. Talmud 
i kola, melynek növendékei inkább papnövendékek, és itt pályájuk befejezése után em 
zerezhetik meg az irás é olvasá tudá át. Elemi nyilvá.no i kolájuk éppen egy incs, de 

van helyette ok zugi kola, melyekben mind arra teljesen képtelen egyének tanitanak, 
nemcsak hogy közoktatá i törvényeinknek nem megfelelők, de azokkal éppen ellenkeznek. 
E zomoru tapasztalat következtében kötele égének tartja a küldött ég felhívni a szak
o ztály figyelmét, miszerint hívja fel az illető hatóságokat, hogy intézkedjenek a közokta
tási törvényeknek e felekezet i koláiban való keresztülviteléről is. 

A helybeli maga abb nőnövelde neme ak teljesen kielégítette a küldöttség kívánal
mát, de ok tekintetben várakozását is felülm ulta. A növelde helyi ége teljesen jó, a csín, 
tiszta ág é rend benne példányszerü, tanerejét tekintve pedig éppen a hazai el ő nőnövel
dék közé sorolható, mert ez intézetnél a váro i magasabb fi.tanintézetek legjele ebb hat 
i:izaktanára is közreműködik. 

Dr. Peregriny Elek, 
mint kiHdöttségi elnök. 

VII. 

Dr. Hagara Viktor', 
mint küldöttségi jegyző. 

.A magyar orvosok és természetvizsgálók XIX-ik nagygyülése nagyválasztmá
nyának 1-ör 24-én és 2-or aug. 28-án tartott üléséről szóló jegyzőkönyvei. 

1) J e g y z ő k ö ny v, 

-mely felvétetett a magyar orvosok és természet,vizsgálók XIX. vándorgyülése nagyválasztmányának 
aug. 24-én tartott ülésében. 

Elnök: Várady Gábor. Jegyző : Dulácska Géza. 
I. A nagyválasztmányt alkotó tagok az ügyrend értelmében maguk közül választ

ván az elnököt, elnökül egyhangulag Várady Gábor, nagygyűlési elnököt választják meg. 
II. Elnök a jegyzői teendőkkel Dulácska Géza trt bízza meg. 
III. Elnök tudomásra hozza, hogy a tisztviselők, állandó tagok, s az egyes osztályok 

küldöttei jelen lévén, a nagyválasztmány megalakult. 
IV. Felolvastatik a nagygyűlés aug. 22-ki közülésének jegyzőkönyve, s hitelesítettnek 

nyilvánittatik. 

V. A jövő nagygyűlés helyeinek megjelölése iránt bocsátkozván tanácskozásba, a 
nagyválasztmány egyhangulag azt határozza, hogy a zárülésen Bud a p est e t fogja javas
latba hozni. 
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. VI A gyűlés helyének kijelölésénél emlékezetbe hoza~ott a vál~sztm;ny~~n, ;-:I~~ 
Szatmár é~ Szombathely vá:osok elő~?i ,me~h~;~~:~ f~ng~~!~~:nf~~e~;::~:~ s :nn°:: igye-
ből értesitte senek, hogy sz1ves meg i~asu J . 
kezni fog a közgyülé a viszonyok szermt megfelelni. , , . .. „ a yűlés tisztvi-

VII. Szóba hozatván, vajjon az ülés m~~td~o~sat:o~=~~~~k:~~;o:ug~~tiki reggel 9 
selőinek kijelölésébe, határoztatott, hogy e er es en 

órakor fog felvétetni. . k . , bban állapodott meg a választmány, 
VIII. A jelen nagygyűlés h1vat~ln~ aira :ie;ve. ~ a zárülésen hogy a mult gyűlés 

miszerint az ügyrend értelmében ind1tva?y~~m ~gJ k '150 frt a Útkároknak egyenként 
évkönyvének szerkesztéséért „ 3,00 frt, a penz arno na ' 

50 frtot szavazzon meg a gyüles. . . választmány figyelmét arra, 
IX. Ezen alkalommal Poor Im;e tn;; ~~lhi~~~i ~á~:s~~~ányi jegyző, a közegészségi 

mennyit fáradott Gerlócz~ ~yula tm„~ all;: ~kr~~vatkozva indokoltnak tartja, hogy ~?:
törvényjava lat zerkesztesebe~, s el?zm !i, t . kinyilvánítja hogy minden munkaJa-
gozatáért ti zteletdijban r~szes1ttessek. G~~t~ ~:ásnak egésze~ megfeleljen, s a gy~é~ 
ban azt tartotta zem elott, h~gy a kap "k 'iltg k. ezt elérni teljesen jutalmazva erz1 

1, d, , t kinyerJe s ha s1 ert ne 1 ' k, . , 1 t 
tagjainak mege ege e e ' l 'k , , t köszönetét nyilvánítja, s en a va asz -
magát, miért is ez é~·de.me:len meg:m e l~ze~\·lóczy tr. által adott nyilatkozat?t a n~gy
mányt miszerint az md1tvanyt ne tar?.Y~.Ja. t el f d. s azt J·egyzőkönyvébe igtatm ha-

' ' l' ' között koszonet e oga Ja, , , , t · választmány hosszas e Jenzes , . ülés e határozatot magaeva enni 
tározta, s egyszersmind indítványozza' hogy a za1gy 

sziveskedjék. . , . , .. ében azt határozza a választmány, 
X. A számadást vizsg~ló b1zo~t ag .J elente~eólu~yközgyülésnek jelentést fog elöter

miszerint azt jövő ülésében targyalm fogJa, au 

jeszteni. , .. , k ·kesztésére nézve abban történt megállapo-
XI. A XIX. nagygyűlés evkonydve?e. lsz:b1 a ko··zponti választmány a szerkesztésre 

• . , „ ·en er e me en dás miszermt b1zassek meg az ugy: 

néz~e szükséges intézkedé~ek ~egtete~lélre .. tt t tt s elhatároztatott, miszerint György József 
XII. A zárülés napirendJe mega a~1 a~ .. ', 

orvostudor felett emlékbeszéd fog tartatm a zarülesen .. 
Több tárgy nem levén, elnök az ülést berekeszti. 

M.-Sziget, 1876. aug. 24-én. Várady Gábor, 
Jegyzette: 

Dr. Dulácska Géza. 

2) J e g y z ő k ö n y v , 

elnök. 

Prugberger József, 

Dr. Batizfalvy Sámitel. 
alelnökök. 

, do "'lése nanyválasztmányának , ar orvosok és természetvizsgálók XIX. van rgyu ~ 
mely felvetetett a magy aug. 28_án 9 órakor tartott ülésében. 

. , G'b J gyző: Dr. Dulácska Géza. 
Elnök: Varady a ~;· .. e ' hitelesittetik. 
I. A mult ülés jegyzoko~yve. fel~~vastatvan álasztására nézve abban állapodott meg 
II. A jövő nagygyűlés tisztv1selomek m;~~ t folytán ajánlani fogja a zárülésnek 

a választmány, miszerint egyhangulag hozott a aroza 6* 
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megválasztani elnökül: Dr. Kovács J Óz ef budape ti egyetemi tanárt és Dr. Jedlik Anyos 
egyetemi tanárt, alelnökökül : Dr. Margó Tivadar egyetemi tanárt, Dr. Lenhossék József tnr., 
Dr. F1idval zky Jáno akademiai tagot, titkárokul: Dr. Say Móric tm·t, Dr. Plichta Soma 
Nógrád megyei főorvo t é Dr. Kurcz Gu ztáv budape ti orvo tudort. 

ill. Miután intézkedni java latot kell tenni, hogy e nagygyűlés emlékét megörö
kitő tábla hova ille, zte ék, abban állapodott meg a nagyválasztmány, miszerint határozza 
el inditványa folytán a zárülé , hog ezen emléktábla a megyeháznak a ref. templommal 
zembee ő falába ille zte ék be. 

IV. A XIX. évkönyvbe felveendő életrajz é arcképre vonatkozólag, azt inditvá
nyozza a vála ztmány, hogy abban Dr. Pólya Józ ef é György Józ ef, megyei föorvo 
életrajzai véte enek fel, pedig György Józ ef tr. életrajzául zolgáljon a zárülé en 
Szilágyi István titkár által mondott emlékbe zéd, Pólya J Óz ef életrajza megirására Dr. 
Halá z Géza kére ék fel. 

V. Az állandó központi vála ztmányba leendő bevála ztá ra ajánltatnak : Vá
rady Gábor, Prugberger Józ ef, Montedegói Albert, Dubay Mikló , zabó Dávid, György 
Aladár. 

VI. Az o ·ztályok inditványai, az á vány- földtani, az állatnövénytani s termé-
szettanosztályok kivételével, melyek inditványt nem terjesztetnek a zárülés elé, pártolólag 
terje ztetnek a közgyülé elé, azok előadá ával a zakosztályi jegyzők, a társadalmi 
o ztály javaslatainak előadá ára Dr. Mihályi Jáno , a gazdasági osztály javaslatainak elő
adá ára pedig Dr. Gerlóczy Gyula kéretnek fel. 

VII. Elöterje ztetik a pénztár viz gálatára kiküldött bizottság jelenté e, mely sze
rint a zámadá t tételenkint megviz gálván, a bevételt 10.662 frt 0 krral, s a kiadást 
6466 frt 70 krral helye bitve1 a maradványt 4196 f:rt 19 krral helye nek találták. ~l1udo
má ul &zolgál, anagyválasztmány inditványozza, miszerint a pénztárnoknak a felmentvény kiada ék. 

Róz ay trnak a pályakérdé ekre adott ö zegek é a nagygyűlés bevételeinek s 
kiadásainak évről-évre elkülönitésére vonatkozó inditványai, elintézés végett a központi 
állandó vála ztmányhoz áttétetnek. 

VID. A monographia é érem létrehozóinak, s azoknak, kik a nagy munkában segéd
kezet nyujtanak, a nagygyülé által elismerő köszönet szavazta ék, s egyuttal megbi
zatik az elnök, hogy a vallás és közoktatá i miniszter Trefort ő nagyrnéltóságának a 
monographia kiállitása körül gyakorolt gyámolitásáért, a nagygyűlés köszönetét irásbelileg fejezze ki. 

IX. A nagygyűlés és zárülés jegyzőkönyveinek hitelesitésével a nagyválasztmány megbizandó. 

Kelt M.-Szigeten, 1876. aug. 28-án. 
Jegyzette: 

Dr. Dulácska Géza. 
Várady Gábor, 

elnök. 

Dr. Bódogh Albert, 
alelnök. 

Dr. Batizfalvy Sárnuel, 
alelnök. 
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vnr. 
. 'lók XIX-ik nagygyülésének zárüléséröl A magyar orvosok és természetv1zsga llékl t . 

felvett jeg·yzökönyv és me e e1. 

1. 1876. augusztus 28-án tartott zárülés jegyzőkönyve. 

, G, b T' tká „ Dr Dulácska Géza. , 
Elnök: Varady a or. i r . . . , ülést a titkár felolvasta a nagyvalaszt-
I Elnök rövid szavakkal megnyit~an az ' . 

• ' „ , h . té tt inditványait, nevezetesen. , , 
mánynak a zarules ez 111 ze . , .. „ , , k . őkönyve a nagyvalasztmany aug. 

a) Hogy a nagygyűlés megnyito ~ozulesen~ Jegyz 
, · 1 ·tt t tt. tudomasul szolgal. . , nl' 

24-én üléseben hite e i e e ' - ül, . „ „ .. lésének helyeül Budapestet aJa Ja; -
b) Hogy a vála ztmány a nagygy es JOVO u . ' 

elfogadtatik. , . , . Szombathely városok részéről ezelőtt me.~v~-
c) Felemlitve azt, hogy Szatma1 e h. , k fentartatván, ezen városok a koz.gyu

sok történtek, inditványozza, hogy ezen.~eg :~~s~. ·e figyelembe fog vétetni, s annak igye
iésből értesittes enek, hogy szives meg~ivasu )~v.;:. Helyeslő tudomásul vétetik, s a neve-

. k.. yül' , viszonyok szermt meg1e e i. „ 
kezm fog a ozg es a , 'lhen átiratilag értesitendok. , 
zett városok e határozatrol leve . , . d'tványozza a nagyválasztmany, 

d) A J·elen nagygyűlés hivatalnoka~ra ~~~ve ~nk~nyvének szerkesztéseért 300 
, t lm 'b a mult ayüles ev "lé miszerint az ügyrend er e e en . · , k k~ kint 50 frtot szavazzon meg a gyu , · , k l 5 0 J'_·tot a titkaro na egyen frtot, a pénztarnokna , 11 . ' „ és 

Az inditványt határozatta :meh a g~ . , ülésében arról, hogy Gerlóczy G~a ,trnak 
e) Inditvány tétetven a nagyvala z~n;i-~~y előzmények által is indokolva lev~n ~z, 

'a közegészségi törvényjavaslat szerkeszteseeGr '1 · tr megköszöni azt, mert neki eleg 
1 td · · vaztassék meg er oczy · dh t · A yválaszt-fáradságáért tiszte e IJ s~a ··1' t . ·f kielégiteni s el nem foga a 0a. nag . d 

. talom az ha sikerült neki a gyu es agJai . ' zőkön vébe igtatta' egyszersn:in 
~ny eze; nyilatkozatot .k~szönett~'. fogt"~t:;u~g~~~i~~~ sziieskedjék. A közgrülés é!Je~
inditványozza, hogy a ?yul~s ~~~tar~zaJ·e~yzőkönyvileg köszönetet szavaz Gerloczy Gyu a 
zés közt magáévá teszi az m vany ' . 
tl

. urnak. k t' e're vonatkozóla!! m i Vilny ' · d't ' oztatik · , , k. é ek szer esz es u k t' 
. f) A XIX. nagygyüles, ev o~yv n, a köz )Onti választmány a ~zer . esz e~.re 

miszerint az ügyre~d ,érte~~rnben bi~~:s~:Ver-ef z indit-iány értelmében megbizatik a koz-
nézve a szükséges mtezkeue~ek meg e e . 

ponti választmány intézkedm. h 1 hozott határozat alapján, a nagy-
) A ·0··vo" nagygyu··1és tisztviselőinek egy angu agt k 

1 0 
.. lrül . Dr Kovács József 

g J 1 · ' egválaszta na e n ·'- · · D 
választmány ajánlatot ~esz, s annak a aPJan mökökül: Dr. Margó Tivadar egyet-, ~nr.', r. 

t tnr Dr. Jedlik Anyos egyet. tnr., al~ln k d t titkárokul: Dr. Say Monc igazg. egye · ., , f t t . Fridvaldszky Janos a a · ag, 
Lenhossék Jozse egye · m., K Gusztáv orvostudor. 
tnr., Dr. Plichta Soma főorvos, ,Dr. u.~c~ . „ , , a na vválasztmány a megye~áznak a 

h) A nagygyűlés emléket ~egoroki~~ ~~~l~t yozz!: - helyeslőleg elfogadjak. 
ref. templommal szembeeső falába ill~s~tem ~n ~ va:ké re' vonatkozólag azt inditványozza 

') A XIX évkönyvbe felveendo eletraJz es .. a1 J f t ·ok arcképei vétessenek fel, 
, i ' h abba Pólya József és ?"yorg1 ~zs~. ,r 1 !mondott emlékbeszéd, 

a valasztmany, ogy, . , .··1ésen Szilágyi Istvan titkar alta ~ . , k k"· ··tt elnök 
hozzá életrajzul szol~alJOn a. z~r~ D . Halász Géza kéressék fel. ElJenzese ozo 

~~ó~~~j~ ó::ei~1~~~!:~;a é~!r::~:~~ h:Úrozatot. 
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k) Az állandó központi vála ztmányba való bevála ztásra ajánltatnak Várady Gábor, 
Prugberger Józ ef, M:ontedegói Albert, Dubay Mikló zabó Dávid, György Aladár. Neve-
zett inditvány elfogadtatott. 

1) Elöterje ztetik a pénztár víz gálatára kiküldött bizott ág jelenté e, mely szerint 
a víz gálók a zámadá t tételenkint megviz gálván, a bevételt 10. 6 6 2 frt 0 krral, s a 
kiadá t 6466 frt 7 0 knal helye bitve, a maradványt 4196 frt é 19 krral helyesnek talál
ták, inditványozza a vála ztmány mi zerint a pénztárnoknak a felmentvény kiadassék. 
Határozva a gyülé , hogy a pénztárnoknak a felmentvén kiadandó; zorgalma kezelé-
ééi·t kö zönetet mond. 

m) Róz ay I. trnak a vála ztmány által előterje ztett, a pályakérdésekre adott 
ös zegek é a nagygyülé bevételeinek kiadá ainak évről-évre elkülönité ére vonatkozó 
inditványai elintézé végett a központi állandó vála. ztmányhoz áttétetnek. 

n) A monographia é érem létrehozóinak azoknak kik a nagy munkában egéd
kezet nyujtottak, a nagygyülé eli merő kö zönetet zavaz, egyuttal megbízza az elnököt, 
hogy a vallás közoktatá i mini ·zter urnak, Trefort ő nméltó ágának a monographia 
kiállitá a körül nyujtott gyámolitá ért a nagygyülé kö zönetét irá ban kifejezni zives
kednék. 

II. Az orvo - ebé zi zako ztály a közgyülé hez intézett jelenté ében inditvá
nyozza, 

a) hogy Dubay tr. az egé z égügyi 'zem 'lyzet rendtartá a tárgyában írott törvény
java lata téte ék át a központi állandó vála ztmányhoz. Elfogadtatik az indítvány zelle
mében, azon megjegyzés el é felhatalmazá al, hogy az állandó központi választmány e 
törvényjavaslatot átviz gálja, s ha az abban lefektetett elveket korunk, s az orvosi rend 
igényeinek megfelelőknek találandja, azt a haladás érdekében, a m. o. é t. XIX. nagygyű
lése megbízásából a törvényhozás, illetőleg a nm. m. kir. belügyminiszte+iumhoz életbel~p-
tetés végett felterje zsze. · 

b) A szako ztály megbizá ából bízott ág megviz gál ván, közgyógyá zat tekintetéből 
a megyei kórházat, jelenti, hogy az zük voltánál fogva, bár minden egyéb tekintetben jeles, 
a közszükséglet kielégité e elé akadályt gördit, a gyűlés felhivandónak tartja Máramaros 
megye törvényható ·ágát, hogy ezen hiány megszüntetésére lépéseket tenni szíveskedjék. 

c) Az Erzsébet-óvoda, a kinc tári iskola megfelelnek a kor követeléseinek, a kabola
polyánai és visk-várhegyi fürdők pedig a vezérkezek alatt szebb jövőnek nézvén elébe, a 
közgyűlés ezek folytán eli merést szavaz azok vezetőinek. 

d) A batizai ásványvizek vizsgálatára kiküldött bizott ágot felhatalmazza közgyű
lés, hogy vizsgálatairól szóló jelentését a központi választmánynak terjeszsze elő. 

III. A társadalmi és régészeti szakosztály beterjesztése értelmében elhatározza a 
gyűlés, 

1. Hogy Schermann A. tr. „ Test- és egészségtan" cimü munkáját a központi állandó 
választmány bírálja meg, s ha azt alkalmasnak találja, ajánlja a vallás és közokt. miniszter 
urnak tankönyvül leendő használatra az elemi iskolákban és képezdékben. 

2. Hogy az állami tanitóképezde helyiségei az izraelita imaház zavarólag ható szom
szédságából más helyre helyeztessenek át. 

3. Hogy miután a szigeti s megyebeli izraelita hitvallásuaknak sem elemi iskoláik 
nincsenek, sem más intézetekben oktatásban nem részesülnek, az elemi közoktatásra vonat
kozó országos törvények és kormányrendeletek Máramaros megye izraelita lakosaira is 
alkalmazásba vétessenek. · 

4. Hogy a m.-szigeti törvényszék melletti börtönbe helyezett foglyok munkával 
foglalkoztassanak, s oktatásban részesittessenek, s 2., 3., 4. pont alatti ezen átiratok s meg
keresvények kivitelével a központi választmány bizassék meg. 
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' . dit án rára elhatározza a gyülés, miszerint 
IV. A gazdasági és ipari szakosztaly m , v. } letet mi zerint a Máramaros megyé-
a) megkeresi az o~·szágos magya: ~azda:~e~~i alakulá ában s működésében ~~ész 

ben nélkülözhetlennek felismer~, gazd~sa~. ~gy. t, érdekében állandó és folytonos ermt-
ere · ével támogatni, é ve:e a siker telJeS iz osi asa , 
ke;ésben lépni sziv~skedJé~. , k rmányhoz, miszerint földmives is~ol~n,ak ak~r 

b) Hogy feliratot mt~z a ,magas 1 ?t ·t, mellett a megye gazdasagi all~potat. 
társadalmi uton, akár állam~„ seg~lylyel d~'ts: ::;ről szól6 java latot mielőbb terJeszsze 
ismerő vándortanitókat ,küldJ~n ki, az er o orv . , . , 
be a tagositá t a megyeben s1ette~se: . k f 1 lő házi ipar meghonositasa irant, a 

' e e gazdasági viszon vama meg e e . 
c) Hogy a megy . t" v esület figyelmét felhivJa. 

Budapesten alakult házi ipart te~·Je~z, o, eg_Y tt ' l" dó'ának Gerlóczy tnr. urnakjelentése, 
V. Olva tatvánakiállitási biralo bizo sag e oa J ' 

elhatározza a gyűlés: , , k" be felvétessék 
a) hogy a ré zletes jelentes ~z e; :on~~ „ tet zav~z Várady Gábornak, Prug_ber-

b) J
. egyzőkönyvi eli merést es halas, osz~1.1e iy Ra' th Ferenc Gesell Sándor, Bikali 

. , 11' t, k demenyezomeh, ' k · t 
ger elnököknek, mint, a fil:a ,1 ~s ,ez Várad Józ ef, Markos I tván urakna y' ,mmy .a 
Nándor, Badzey Lá zl~.' ~ihalyi J ~:~~'a kiálliiá ·i bizottság tagjainak, a megye erdeke1t 
kiállitási csoportok elnokemek, tova 
felkaroló kiállítóknak. . . , , r., d t t t néhai Dr. György József Máram~ros 

VI. Szilágyi István titkar eml~kbe ze tet b::zédét elismerő nyilvánulásokban re ze
. t· t' fo" or·vos felett. Nagy hatast kelte megyei isz i t 1 

·tették. „ , "l M'h' 1k László alispán a megye' s . A z„ a ~s 
s1 VII Ezután bucsut vesz a gyules~o i a é: ·re Bódogh Albert alelnök koszo-
Albert pol~árme ter Máramaros~Sziget, ~ar?sa kn:: o~~~:~ és természetvizsgálók gyűlése 

. megyének s Sziget var osana 
netet szavaz a , „ „ , 't . a énye-
nevében. „ , ·t· s vázolván a gyüles mukod~s~ ' ere m 

VIII Elnök berekeszto beszédet tar Ja, „ „ t t . vaz a támogatasert, melyben a 
k t , . ttÓl s végül a tisztviselők nevében koszo~e \· sz~yülést Szilágyi István emlék-

e var a . .' unkájukban azt segítették, és bere esz l a . 
gyűlés tagJai m , , k" vbe felvétetnek. "l' 
beszéde és a bucsubeszedek az ev 'on.y ' . köszöni a tagok nevében a ~agygyu es 

IX Végezetül felszólal Katai, Gabo: ' s ~:1~ad Gábor ö méltóságának, faradhat~an 
tiszti karinak, különösen a na?ygyüles 1~~1:?~et m,ely ~gy az egyes tagok kebelében, mmt 

, t l' s tapmtatos e Jarasa ' 
buzgalmu tudomany e J~ ' „ ·"k emlékezetben maradand. 
a nagygyűlés évkönyveibe~ oro u 28-án. 

Kelt Máramaros-Szigeten, 1876. a g. Várady Gábor, 
Jegyzette: 

Dr. Dulácska Géza. 
elnök. 

Dr. Bódogh Albert, 
alelnök. 

Dr. Batizfalvy Sámue/,, 
alelnök. 

kiküldött 
. . ztá.l által a batizai ásványvizek vizsgálatára. 

2. Orvos-sebesz1 szakos y bizottság jelentése. . 
. 'l'k xrx nagygyűlése. orvo l szak-

Alólirottak a magy~r orvosok é~ te;~észe~~~~f: ~artott . első ű~és~b~l Batizár~, a,z 
osztályának Máramaro~-Szig.~te~ ~876l~ihk ey~ a~~ldmivelöktől lakott kozsegebe oly celbol 
. "l . . , , s 1011 lelekbol allo, o a aJ u izavo gyi Jara 



2. Etelka-forrci . 
.. gyanc ak a zász völgyb n az l "bb . • 
fol~yir~ ~~rványkőbe foglalva febzik e ~„ .~~t~~l d 'ln!11 oti irán:rban, mintegy 1

/{ mért
nyi atmeroJli forrá. Vize tökélete t· t o1 . o 0.7 6 m ternyi mély égü 0.46 meter
pez eg; vize folytono an áramlatt f~ I z fi zm~len, kim rité után a pohárban kis ideig 
va a ; du. . zén av tartalmánál foa va u:: el a. ~ut.ban · iz ig n kelleme , ti zta szénsavas 
szagnak IaJta emmi nyoma A gd f; é c ipo ' fanyar ágnak vagy valami különö ebb 

E ·k · me ence alára v t 1 b gyi e az or zágban i mert le k ll a ~ .. e enyekben van a va éleg lerakodva. 
g e eme ebb izu gyengébb va a vizeknek. 

3. Gizella-forrás. 
. 0.46 meter átmérőjű l 26 

~en tiszta, nagyobb időközb~n · ki ni;~rdm~a águ fabodonba van foglalva. Vize tökélete-
0f5Y szabad szén av tartalma ké~ a ag .an buzog fel, mint az előbbeni mi arra mutat 

1Y,as helyén piros üledéket képe~ e éyebb,. m~é~ogva izén a va ize é zrev~hetőbb. A lefo~ 
nal ~0?v~ erositő hatá a keve ebb mzfn pedig voro ~bbet, mint az előbbeni. Ezen viszonyok-
a masikiiak: av tartalmanál fogva való zinüleg c ekélyebb, mint • 

, A ~z felszine alatt az e h, „ , 
csekely verodéket képez. Űditő ~~ó ?napkpal elobb beallitott, a bodon oldalán a vaséleg igen 

VIzne nagyon kelleme . 

" 4. Jolán-forrás. 
Az elobbieknél sokkal emelk d 

fab~donba foglalv~, csekély vizmenn e .::tebr he1Jen, ~ B~tiza patak bal oldalán igen ószerü 
szeives. a,nyagokbol kihuzott vonadéhés~g~ t~lalhat?. Vize, a hozzá igen könnyen férhető 
m~nyisegben tartalmaz, mint az előbb. ~ ~iatt, ki é ti ztátalan. Szénsavat csekélyebb 
na csekélyebbnek kell lennie mu· ·o"l i~ ' mivel azonban édeskés kellemes, vastartalmá-
ugy a b d · ' mar csak · B , 0

. onoi:i, mmt a kifolyás ut · ában 1 „ .. az 1 tanu kotlik, hogy vasélegrészecskék 
uzgasa igen-igen csekély, üditő iLlul k:;o ·kov~ken ? ekélyebb mennyiségben észlelhetők. 

emes ize miatt ha ználható. 
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5. Anna-forrás. 

A borvölgy északi oldalán 0.316 meter átrriérőjü, s 3 meter mélységű fabodonból 
folydogál, mely fabodonban a tiszta viz mélysége 1 meter, a fenéki zapé 2 meter. Vize 
tiszta, gyengén pezsgő, ize gyöngén csipös savanyu; gyönge vasas savanyu viznek, s j6 ivó
viznek mutatkozik. A fenékiszap hamuszinü, a kút körüli föld kül'hadt növényzettel kevert 
vasas iszapos. A bodonból kivezető facsatornácskán kifolyó viz 11/2 első perc alatt egy 
liternyi. 

6. Dávid-forrás. 

A birtoktag közepe táján, egy patak felett körülbelől 3-4 meternyi magasságban, 
s attól mintegy 15-16 meter távolságban egy jókora magasságu hegy alján találtatik. A 
fonás mintegy 1.5 meter hosszaságu, s mintegy 0.46 meter átmérőjű fabodonból folydogál; 
a vizoszlop magassága mintegy 0. 7 5 meter; szine teljesen tiszta; ize kissé sós kesernyés; 
szaga már több meternyi távolságból erősen átható könkén tartalmat árul el. Buzgása cse
kély, szabad szénsava kevés. Ize és szaga némileg a jódos vizeln-e emlékeztet, egyik sem 
kellemes. A körülte fekvő, átivódott zerves részek által erősen vegyült tei-ület elhányása 
által a viz értéke alkalmasint tetemesen emelkedni fog. Hőmérséke a kútvizhez hasonlitható. 

Valamint a fentebbi források a Patay család egye tagjairól, ugy ez Dr. Szabó 
Dávidról nyerte nevét, ki azt 1863-ban fedezte fel. 

7 . Szekuli-forrás. 

A Szekulhegy délnek néző, alsó lejtőjén Batizától mintegy 2 óra járásnyira találta
tik, a patak színétől mintegy 25-30 meter maga ságban, mintegy 1-2 meternyi ma
gas trachyt-szikla repedékeiből több nyiláson át, vasrozsdával bekérgezett, 70 centimeter
nyi hosszaságu facsatornán csorog alá a szekuli viz, melynek szine kristály tiszta, esős idő
ben azonban opálossá válik. Üledéket, különösen a tiszta időben felfogott viz hosszabb állás 
után sem képez ugyan, azonban csekély mennyiségben apró darabokban fel- s aláuszkáló, 
könnyű fehérszinü bolyhokat láthatni benne. Ize kellemes, édeses savanyu. Kéntől és kén
köneggáztól, valamint konyhasótól mondhatni egészen ment, minélfogva rajta semmiféle 
idegen szag nincs. Hőmérséke a rendes kút üde vizéhez hasonlít. Bőségét illetőleg, tapasz
talati tény, hogy 12 óra alatt 300 darab pintes üveget lehet megtölteni. Szénsav tartalma 
tetemes, bár e tekintetben hátrább áll, mind a borszéki, mind a suligulinál, ezeket azonban 
felülmulja az által, hogy ivásra és borral vegyítve sokkal kellemesebb, a mennyiben a sze
kuli viz a b01·székiben, kiváltkép pedig a suliguliban tulságos mennyiségben foglaltatni szo
kott, szabad és kötött szénsavnak az agyra gyakorolni szokott, izgató hatását egészen nél
külözi. Ha kellő gondozással és dugaszolással kereskedésbe hozatnék: egyikévé válnék hazánk 
legkellemesebb és legkeresettebb savanyu vizeinek. 

Ezután még csa~ kevés mondani valónk lehet hátra. A forrásokat bodonba befoglal
va, neVÜket különálló táblákon megjelölve találtuk, tehát az azokat megillető gondozásnak 
első jeleivel mindenütt találkoztunk. 

Hogy célunkat annál bizonyosabban elérhessük, a birtok jelenlegi bérlője tekinte
tes Schlachta Lajos ur a legnagyobb előzékenységgel, figyelemmel és készséggel igyekezett 
még gondolatunkat is teljesiteni, s fáradatlanul kalauzolt bennünket mindenütt. 

Mi kijelentők, miszerint arra nézve, hogy az egyes vizekről gyógyjavaslatokat lehes
sen felállitani, mulhatlanul szükséges, hogy a vizek vegyelemzés alá vétessenek, mivel a nél
kül csak tapogatózni lehet, de tisztán látni nem. 

7 
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Dr. Poor Imre, tnr. 

Dr. Szabó Dávid 
' bizottmányi tagok. 

3. Társadalmi s régészeti k 
sza osztály · 1 é 

Tek' t t kö' . Je ent se Dr. Mihályi Jánostól. 
vn e es zponti választmány ! 

sített r/ é::prar orvos~k és természetvizsgálók na „ , , 
. t hg ~ szakosztalya a nagygyülé t t gygyülésének tarsadalmi es ezzel egye-

mm a ,elybeh tanintézetek me ·zs , , , ~r ~~a alatt két ülést tartván, az ezekről vala
szerencsem meg~rzé ' s az azokbfn.1 fog~~~:~ol f ~lvett jegyzőkönyvek eredeti példány~it van 
nak tz :zen ~egyző~önyvekben fo:ialt h ~t;:i:~zatok f?ganatositása végett beszolgáltatni. 
va '~e Y.~ et ta~gyalas, és a nagygyűlés- ~é~oza~?k tobb rendbeli javaslatot tartalmaz-

gyo kovetkezokben összevonva el "te . e ~ aJanlattal leendő terjesztés végett bátor 
o rJe ztem : ' 

, *) E kidolgozás k" é 
evkönyvében ozz van téve a m or 

a 68-70. oldalon. . vosok és természetvizsgálók Elöpatakon tartott XVIII. nagygyülésének 
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Javasolja ezen zakosztály kimondatni, miszerint 
1-ör. Dr. Schermann Adolf "Test és egészségtan" cimü munkája, melyből egy pél

dány ezennel bemutattatik, bocsáttas sé k az állandó központi vá l asztmány 
t ü z e t e s m e g b i r á 1 á s a a 1 á , m e 1 y i s, h a a z t a r r a a 1 k a 1 m a t o s n a k t a 1 á-
1 a n dj a , aj á n 1 j a a v a 11 ás- és k ö z oktatásügyi mini s z te r i u m fi gy e 1 m é be 
a k é p e z d é k é s e 1 e mi i s k o 1 á k b a n t a n k ö n y v ü 1 1 e e n d ő h a s z n á 1 á s r a. 

2-or. A máramaro -szigeti állami tanitóképezde helyiségei küldöttségileg megvizs
gáltatván, bár azok eléggé világosaknak és egészségeseknek találtattak, de miután azok 
egyik izraelita imaház közvetlen szomszédságában feküsznek, s az onnan kiható zaj a 
tanításra zavarólag hathatna, ezen tanhelyiségek más zavartalanabb helyre leendő áttétele 
kívánatosnak látszik. 

3-or. Miután az egész megyebeli és különösen a máramaros-szigeti izraelita hitval
lásuak a törvénynek megfelelő semminemű elemi iskolákkal nem birnak, és azok t anköte
les gyermekei a többi felekezetek iskoláiban sem nyernek a kor igényeinek megfelelő 
oktatást: felette kivánatos, hogy az elemi közoktatásra vonatkozó országos törvények és 
kormányrendeletek Máramaros megye izraelita lakosaira is alkalmazásba vétessenek. 

4-er. A máramaros-szigeti kir. törvényszék mellett levő börtönhelyiségek is meg
tekintetvén, az azokban észlelt hiányok közöl azok, melyek orvoslása kevesebb akadályba 
ütközik, meg züntetendők lennének; ily hiányként mutatkozik az, hogy a fegyencek sem
minemű ha znos foglalkoztatásban nem r észesülnek, a vallási oktatás kivételével más 
erkölc i avagy gyakorlati tanítást nem nyernek, írás- és olvasásban nem gyakoroltattak. 
Mindezeknek alkalmazásba vétele szükségesnek mutatkozik már most, és addig is, miglen 
a tervezett börtönhelyiségek építésénél a fegyencek javítását célzó társadalmi elvekre 
kellő figyelem fog fordíttatni. 

4. Gazdasági szakosztály jelentése Dr. Gerlóczy Gyulától. 

Jelentés 

a magyar orvosok és természetvizsgálók XIX. nagygyülése, gazdasági s ipari szakosztályának a zár
üléshez intézendő megállapodásáról. A szakosztály megbízásából előterjeszti Dr. Gerlóczy Gyula, a 

nevezett szakosztály választott elnöke. 

A szakosztály Máramaros megye mező- s erdőgazd&,sági állapotát tárgyalás alá ve
vén, a megye értelmiségéhez tisztelett el intézett, és a szakosztály jkönyvében röviden jel
ZE>tt óhajtásokon, igy a megye gazdasági fadekeit buzgón felkaroló határozatokon kivül 
még következő sürgős kérelemmel járul aXIX-ik nagygyűlés elé pártolás és végrehajtás végett: 

1-ör, hogy az országos gazdasági egyesületet átirattal keresse meg, miszerint az a 
Máramaros megyében nélkülözhetetlennek felismert gazdasági egyesületet működésében, 
esetleg alakulásában egész erejével támogatni, és vele a siker teljes biztositása érdekében, 
állandó s folytonos érintkezésbe lépni sziveskednék; 

2-or, hogy földmives iskolának akár társadalmi, akár államsegélylyel létesítése 
mellett, a megye gazdasági állapotát telj esen ismerő vándortanitónak nyomban kiküldése, 
a már régen tárgyalás alatt levő erdötörvényjavaslatnak, mielőbb törvénynyé változta
tása, a t agositásnak a megyében siettetése, és a megye gazdasági viszonyainak legjobban 
megfelelendö alkalmas házi ipar meghonosítása iránt, a magas kormányhoz feliratot intézni 
kegyeskednék, és különösen a házi ipart illetőleg, még a Budapesten alakult házi ipart ter
jesztő egyesületnek is e megyére becses figyelmét felhívni méltóztassék. 

Kelt Máramaros-Szigeten, 1876. augusztus 28-án. 

7* 
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mint a kiállítá i bizottság és III-dik csoport elnökének, Gesell Sándor bánya-geolognak, mint 
az I-ső csoport kitűnő rendezőjének, Bikali Nándor erdőtanácsos, mint erdőmunkák kiállitása 
rendezőjének, és elnökének, Dr. Badzey Lászlónak, mint a kiállítás II-ik csoportja elnökének, 
Mihályi János, mint a kiállítás VI-ik csoportja elnökének,VáradyJóz ef és Markos István, a. 
kiállítási bizottság fáradhatlanul működő tagjainak és csoportelnökeinek, s végre a kiállítást 
megvalósító, a megye érdekeit felkaroló, s valódi hazaszeretetről kétségtelenül tanuskodó 
kiállitóknak (ös ze ·en 12 -nak) jegyzőkönyvileg elismeré ét s bálá köszönetét nyilvánítani. 

Kelt Máramaros-Szigeten, 1876. aug. 28-án. 

a) Á vány- es közetgyüjtemény (I. csoport) biraló bízott á.ganak jelenté e. 

Bírálat 

a termék- és iparkiállitás első (ásvány- és kőzetgyüdtemények1 rajzolc stb.) csoportja felett. 

Az el ő c oport biráló bizottsága az ásvány- és kőzetgyüjtemények, bányatermé
nyek, rajzok, a só-, va kő- és fémbányászat terményei feletti bírálatát a következőkben 
foglalja ö · ze : A zabályo an rendezett kőzetgyüjtemények és a kor színvonalán álló térképek 
rendszere bányamivelé. tanui; a magánosok ré zéről kiállitott kőszén és fémérc pedig 
bizonyítják a bányamivelés iránti érdeklődé t, é örvendetes kezdetek lehetnek egy esetleg 
életképes bányaiparnak; kiemeljük még Várady Gábor tisztelt elnökünk csinosan kiválog~
tott, u. n. máramarosi gyémántok gyűjteményét, a bányaigazgatóság területét előtüntetó, 
kiváló zaki merettel készített és összeállított térképek, melyek magyarázatához a kőzet
gyüjtemények i valók, a legnagyobb elismerést érdemlik, kimutatják, miszerint itt tudo
mány é gyakorlat karöltve működik, és a tudomány vivmányai a gyakorlati bányá zat 

terén is sikeres alkalmazást nyernek. 
Az alulírott bíráló bizottság kiemelendőnek véli, miszerint Magyarország területén 

ezen bányaigazgatóság, dacára annak, hogy az ország legszélsőbb részén fekszik, az első, hol 
a tudomány jelen állapotja követeléseihez megfelelően találja előmutatva a bányászat ugy 

elméleti, mint gyakorlati részét. 
El nem mulaszthatjuk a máramarOEli bányaigazgatóság főnökének, Prugberger J óz ef 

miniszteri tanácsos urnak, mint ezen érdekes kiállitásnak meginditójának; és e vidék, saját 
felvételei alapján, tökéletes szakismeretröl tanuskodó földtani térképe~ ;{~szitöj~nek, ,e~en 
kiállítás rendezőjének, Gesell Sándor kerületi bánya-geolog urnak, leglnvalobb elismeresun-

ket bizonyítani. 
Kelt Máramaros-Sziget, 1876. augnsztus hó 24-én. 

Hantken Miksa, s. k. 
Fridraldszky János, s. k. 
Nendtvich Károly, s. k. 

bíráló bizottsági tagok. 

b) Gyaripar (II. csoport) biraló bizottsagitnak jelentése. 

Máramaros megye oly gazdag ásványvizekben, hogy forrásai közül egyrés~ még köz
tudomásra sem jutott, s a közelebbről ismert ásványvizek közül is csak azok Jutottak a 

kiállitásra, melyek különös jelentőséggel bírnak., . , „ , , „ „ 
A megyeház nagytermében ízletesen felallitott ket loborszeru allvany kovetkezo 

ásványvizeket tartalmazó palackokkal van körüh·akva: 
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L Jócltartahnu ásványvizek. 

Rahói és királymezői, ö ze en 2 fél . 

II. Égi·ényes sós szén avas vizek. 

Majdánkai, ökörmezői, valje-vinului zol mai, ru zpolyánai, és pedig a derecskei, 
lutoczai é ln-a znitzai forrá okból, az ökörm zöi Luiza-forrá , é. az ugyanodavaló buzgó 
fonás, tehát ö ze en 9 féle. 

IIL zénsGA:a ég1:ényes vizek. 

Alsó-bi ztrai, a batizai Jolán- Józ f- E lka- ' Dávid-forrás; dolhai, ferencvölgyi, 
hidegpataki, ku znitzai zaploncai (ré zb n naphta tartalommal i ) , kövesligeti, mikolapa
taki, oro zmoluai, zolymai, hu zt-di zházi, ru zpol ánai toronyai, vánc falvi, vucskóme
zei, vi k-sajáni, (Ko uth közép é hátuls' forrá ) , vi k-kovác völgyi (I- ő zámu forrás), 
vi: k-nyulásu , vi k-borkútvölgyi, ajó-pol ána-valj -vinului ajó-polyánai, valje-leonrosa, 
é ajó-polyánai-valje-lupului, ajó-pol ánai-fi rmur , ruszpolyánai-derec kei forrá::i, ferenc
völgyi, felsővissói (Jáno é borkút-forrá ) t 1 övis ói-pekura-fon:á , vis ói-valje-boriluj, 
vis ói-valje-boriluj, vis ói-valje-vinuluj (Z ófia é imonforrá ), vi . ó-borkútvölgyi, uglya
monaszteri, ö ze en 40 féle. 

IV. Konyhasó-tartalmuak. 

Sófalvi, alsó-rónai, fel ő-rónai, konyhai, joodi, fel ő-vis ó-pekurai, vissó-szárvölgyi, 
összesen 7 féle. 

V. K én e s. 
Bréli (vegyelemezte Molnár), ho zumezöi, joodi, vis ói kéne , dragoméri alsó for

rás, gloodi-valje-macsetoru, bereznai kéne , kric falvi, gloodi (grujuborkútului és laarim. 
forrás), ch-agoméri közép forrá , zigeti fekete fürdő, zinevéri tócskapataki, ö szesen 13 féle. 

VL Égvényes, sós, vasas vizek. 

Felső vi sói, uliguli (elemezte Than K.), batizai, zekuli, borkút-hoverlai, borkúti, 
borsai, bilini, bogdáni, bor abányai ándor-forrá , fajna-suliguli, disznópataki, bocskói, 
r~hó-fürdőforrás, ökörmezői, luhi, kabolapolyánai, kelec ényi, ökörmezői Erzsébet-forrás, 
ne1?-et,-mokrai, ökörmezői, prochudnyai, zolymai piro ka, vis ó-valje-vinuluji István-forrás, 
also- es felső-visk-várhegyi, visk-nagytéc i, visk-kovácsvölgyi, ö sze en 25 féle. 

VIL Sós közönbös. 

Deszei, gernyési, gyulafalvi, kricsfalvi, dulfalvi, összesen 5 féle. 

VIIL S á r v i z. 

Karácsonfalvi, 1 féle, mindössze 10 2 fél e. 
Ezen vizek Wachtel D. könyve szerint vannak rendezve és a különféle számok alatt 

~lőford~.ló hasonnevüek különféle alkatrészekkel is birnak; m~gjegyzendő azonban, hogy a 
Jelleruzo elnevezések csak a könyv után s a csoportosítás végett vannak itt elösorolva, és 
korántse~ ta~hatnak,igényt szabatosságra, a mennyiben már az első pillanatra feltüni~, 
hogy az egvenyes szensavas, de nem vas a s elnevezés alatt számos olyan fordul elo, 
melyeknek fekete üledéke kén e s tartalmát vörösbarna üledéke azonban vas a s tartal
~át azonnal elárulja. .A. régi vegybontások,' részben nem is szakértők által végrehajtva 
hitelt nem érdemelnek, már csak azért sem mert azon idő óta a források alkatrészei jelen
tékeny ingadozásnak vagy változásnak lehettek kitéve. Azért azoknak vegyelemzése az 
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ujabb elvek szerint kívánatos volna, mely célra Budapest en Molnár János vegyész vagy 
Bernáth József urak különösen ajánltatnak. Noha az üvegek ·csak néhány napja vannak 
megtöltve, mégis azoknak tartalma többnyire zavaros és üledékes, mely elárulja, hogy azok 
töltögetése és dugaszolása az eddigi primitiv módon történt. Mivel véleményünk szerint a 
különben többnyire igen kitűnő ásványvizek csak ugy számithatnak élénk keresetre, ha 
azoknak vegyi ismerete mellett annak kezelése is az elöhaladottabb elvek szerint történik, 
azért a forrástulajdonosoknak különösen figyelmébe ajánljuk az előpataki évkönyvben 68. 
lapon is bentfoglalt azon utasitást az ásványvizek kezelése körül, melyet a 18-dik nagy
gyűlés fürdő bizottsága tavaly kidolgozott. 

Máramaros-Sziget, 18 7 6. aug. 24-én. 

Poor Imre. Dr. Káta·i Gábor. 
biráló bizottsági tagok. 

Rozsnyay Mátyás. 

e) Gyáripar (III. csoport) biraló bizottságának jelentése. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XIX. nagygyülése alkalmából Máramaros-Szigeten rende
zett termék- és iparkiállitás Ill. csoportba sorozott tárgyak megbirálásáróli véleménye a bíráló 

bizottságnak. 

A III. csoport magában foglalja: 
I. A máramaros-szigeti m. kir. bánya- és jószág-igazgatóság által kiállított tárgyakat, 

és pedig: 
1. Kabolapolyánai va sg yárból: 
a) Vert és hengerelt vas. A rudvas 25 kilogr. sulyu, 100 kilogrammban 2-40 szálat 

magában foglaló kötegekben igen bőven van képviselve, mert m. e. 24 különféle nemű rud
vasat tüntetett ki; ezen vasnemüeknél kiemelendőnek találtatott annak jósága, melyet minden 
egyes szálnak töréséből meg lehet ítélni: Megemlítést érdemel a vasrudak tiszta kidolgozása 
és kitűnően sima felülete. 

b) Szervas neműek. Általánosságban véve igen tiszta, tartós és szép munka; részle
tesen kiemelendőknek véleményezzük a nagy változatosságban kiállitott fejszéket, egy- és 
kété~ü galyhókat, szőllő-bukovinei és villáskerti kapákat, melyek meglehetős kelendőségnek 
örvendenek, s a szomszéd gyárakban oly jó minőségben nem találtatnak; a ~öröndcsapok 
és forgantyúk azért említendők meg, mert forrasztás nélkül egy darabból kész1ttettek. 

c) Szeg- és kapocsnemüek, elsőbbek 36 különböző nemekben állitvák ki, célszerűen 
és tisztán vannak készítve és tartósságokra nézve kitűnőek. 

2. Fejérpataki vasgyárból: 
a) Nyersvas próbák, melyekből a szürke, mint az öntvényekben kitűnően alkalma-

tos felemlítendő. 
b) Öntvények, a takaréktüzhelylemezek, lábasok és üstök felemlitést érdemelnek, 

mint igen vékony és mégis tartós, hibátlan és sima öntvény; diszfűtők különféle nagyság
ban és formákban szembetűnően csinos kiállitásnál fogva felemlitésre méltók. 

c) Csinozott vasáruk, ezek közül megemlitést érdemelnek: hordható tak~réktüz
hely; tizedmérleg hozzá való sulyokkal! ek~taliga, ola~sajtoló nagy.csavar~ m~lom,orso, .~zec~
kavágó, kézi csavarvágó készülék, erkelyra~~' ugY: cs1i:ios, va.l~mrnt ~oli~ es„ celszeru elo
állitásnál fogva, a kiállított tárgyak tanusitJ~k, m1szer~n~ a feJerpataki gepi;iu~ely u?y '.'~n 
berendezve, hogy megrendelések esetében mrndennemu es nagyobb sulyu gepreszek is k1al-
lithatók. 
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d) Di zműáruk, meglehető változato ·ágban ol ino an ' izlé el kiállitva, hogy 
bármely nagyobb gyárban ké zült ilyn mű tár akkal a v r enyt kiállhatják. Ezen kiállitást 
illetőleg azon megemlité t találnók ig n m ' ltányo nak miszerint a kiállitott tárgyak négy 
száma é változato sága valamint ezek cél z rü ' ino b r ndezé e körül tanusitott buz
galom különö eli meri:'\ t érdemel. égül m 'g fi 1 mlitendőnek találtatott, hogy a két vas
gyár ké zitményei az 1 73-ik évben r nd z tt béc i világkiállitá alkalmával érdemjegyre 
érdeme eknek találtattak. 

Il. Gróf Teleky-féle dolha-rókamezei va g 1áJ:ból. 
a) Öntvények habár a kiállitott tárg ak k 'l zámban Yannak, a lába ok, üstök 

ikerülteknek mondhatók mert az önté l ' ti z a ' kony- többféle ekefő meglehetős 
nagy zámban képvi elve melyből azon kö tk zt t vonható hogy zen cikk nagy kelen
dőségnek örvend, miből i mét azt leh t kö etk zt ni hog a minő ég jó. 

b) Nyer - é rende pr'bák, az ő megleh t " n k 'pviselv j' minő égünek mond-
ható, a má odikból kevé é i n rövid daral k 1 v n kiállit,•a általáno an a minö égre 
nézve szabato vélemény nem mondható. 

e) Szerva , á ók é kapák igen na y változato ágban kiállitva, kül ő formára é 
tartósságra nézve megérdemlik a fel mlité t. na zámban történt kiállitá é az igen 
változatos formák azt mutatják, mi zerint z n áru ikk kn k nag kelendő ége lévén, a 
gyár ezekre fordit legnagyobb fi yelmet. 

d) Diszműárak e ekély változato ágban lévén kiállitva mlité b nem hozhatók. 
e) A va kő jó minő égü é gazdag. 
III. A nagyboc kói 1- ő magyar vájci zik ó- v gyg árból. 
a) Háromféle oda, u. m. éget tt, jegece é mar' da. 
b) Glauber ó égetett é jegece . 
e) Mé zhalvag. 
d) Háromféle av, u. m. kén-, ó- é alétrom av. 
Mivel ezen termények oly zép kinézésüek hogy a k' zitmények ikerűlteknek 

mondhatók, é a jó minő ég em vonható ké égbe. 
e) Mellék termények, va - é rézgálickő, cementréz zinte ikerülteknek találtattak. 
f) Tűzálló, tégla- é kemence-ro tok igen jó minő égüek. 
g) Tűz- é avellene kanc ók, avedények (tonrille ) gázvezető e övek, kitűnő 

anyagból. 
h) Közön ége agyagból ké zült vizvezető e övek. 
Az f), g), h) alatt elő orolt tárgyakat a gyár neme ak aját ha ználatára ké ziti, 

hanem meglehetősen kedvelt árucikket i képeznek. 
Megemlitendönek találtatott, miszerint a gyár berendezé e megengedi, hogy a fő 

termékek nagyobb mennyiségekben is előálli~hatók, öt a mellék termények, mint fő termé
nyek szer~pelhetnek, azaz szintoly mennyiségekben ki zolgáltathatók. 

Mmt mellék termény megemlithetö a pörkölt kénkova av mely a kénsav készítése 
után 4~.60/o. vasat és 1.30/o rezet tartalmaz; ezen cikk még mo t 'nem értékesithető ugyan, 
de remelheto, hogy a legközelebb jövőben ez is vastermelé ben fog felhasználtatni, mely 
es~tbe~ ,a m?st készle~ben lévő 150,000 máz ányi kénkovand,é az évenkénti jövő termelés 
elarus1tasa altal a gyar egy új bevételi forrá.st nyerend. 

IV. A m.áramaros-szigeti fazekas ipartársulat által kiállitott edények említést nem 
érdemeln.ek' mmthog! ugy formára, mint minőségre c ak a közönséges edények közé 
soroz~at?,k; de. !elem11~e:r;dönek találtatott azon edény, mely Viskről beküldetett, miután ez 
~· külso ala~Jara, szmer~ és tartósságára nézve igen ikerültnek mondható, s azon óhaj 

eJez~sének ad helyet, bar nagyobb :figyelem fordittatnék ezen készitményre, s nagyobb 
mennyiségben hozatnék a kereskedésbe. 
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V. Holpert N athan szigeti lakos Szaploncán lévő műmalmának terményei megér
demlik a felemlitést, miután a kiállított liszt igen szép. 

VI. A ferenc-völgyi Rényi József féle üveggyár. 
A kiállított darabok az egykori diszüvegtermelésnek mutatványti, erre csak azon 

óhaj lenne kifejezhető, bár a gyár viszonyai oda fejlődhetnének, hogy a gyár ezen fénykora 
ismét előállhatna, az igen szép űvegtermelés megint folytatható lenne; jelenleg a gyár 
csak közönséges üvegtermelésre szorítkozik. 

VII. A cement-gyár ugyanott. Ennek terménye oly jónak mondható, hogy bármely 
bel- vagy külföldi meszlénygyárral vetekedhetik. 

VIII. Aczél Antal szigeti lakos kiállítását illetőleg: 
A tégla és fedelése szép, kitűnően van kiégetve, a külalak azonban nem ugyan ajánló, 

mert nem elég tiszta, nem sima, tehát finomítást igényelne. 
A liqueur-kiállitást illetőleg, megemlíthető, miszerint az üvegek formája és csinos

sága kielégítő, továbbá, hogy a folyadék ára a mennyiséghez és minőséghez képest 
igen olc ó. 

Máramaros-Sziget, 1876. augustus 26-án. Ráth Ferenc. 

Bikkal Nándor, 
erdő tanácsos. 

Márkus, 
titkár. 

d) Fanemüek (lY. csoport) biráló bizott agának jelentese. 

Jegyzetek 

a magyar orvosok és természetvizsgálók XIX-iki nagygyülése alkalmából a k. szigetkamarai gőzfü
résznél rendezett m. k. kincstári erdőtermény- és iparkiállítás "bírálatát illetőleg. 

Az egész kiállitás részben a kincstári gőzfűrész épületében, részben pedig két külön 
e célra felállított csarnokban szemlélhető. A gőzfűrész, mely a Tisza partján tizenkét 
kerettel és hét körfürészszel működik, nagyszerüségénél fogva önmagában is kiállítási tár
gyat képez. A két kiállitási csarnok ott helyben előállított fürészépület mellett, 30 meter 
egymástóli távolságban oly módon lőn felállitva, hogy a közbeeső téren a nyers termények 
is elhelyezvék. 

Első csoport. A kiállítás hét csoportot képez, melynek e 1 s ej é be az erdő-, gyár
é s k é z i p a r termény e i tartoznak. Az erdőterményeket illetőleg fölemlitendő : 

.1. Lucfenyő-szál- és á s zokfa, miből egy fekvő prismában 21 darab külön
böző méretekben, egész 30 meter hosszuságig és 80 centimeter vastagságig van kiállítva. 
Ilyen szál- és ászokfából ez utóbbinál még nagyobb méretben -is egész 400,000 köbmeter 
mennyiségben termelhető évenként. Egy köbmeter ára Bocskón és Bustyaházán 3 frt 48 kr., 
egész 11 frt és 8 kr. A szál- és ászokfa tutajba kötve a Tiszán és Dunán kedvező conjunc
turák mellett a világ piacára is még nyereséggel hozható. 

2. Luc fen y ö, rudas anyagok, és pedig szarufa, evező-, csáklya- és komlórúd, 
bab- és szőlőkaró. Ezek vigályitás utján itt Máramarosban nagy mennyiségben termelhe
tők. Egy darab szarufa eladási ára Bocskón és Bustyaházán 83 kr., egy darab evezőrúd 
ugyanott 45 kr., csáklyarúd 22 kr., komlórúd 8 kr.; ezer szőlőkaró 4 frt. 

3. L 0 m bf a törzsek, kitűnő, hengerded növéssel, 50-60 cm. vastagságig. Neve
zetesen: bikk-, tölgy-, jávor-, szil-, kőris- és gyertyánfa. Bikkfát az igen terjedelmes bikke-

8 
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ekböl zintén nagy mennyi égben é jutányo an 1 h t term lni butorfának mi által itt 
Máramaro ban egy új iparágat meghon itani 1 h tne. Eg ' köbm ter bikkfa tövón távolság 
zerint 1 frt.27-.1 fi:t5 ' kr.1~l~yfa va tag ág é, távol á z rint 5 frt 7 krtól egész 

12 frt 67 krig. zil-, Juhar- é korISfa · frt 17 krtol e é z 6 frt 33 krig. A fent elősorolt 
~ombfák között vol~ különö • n .a köi~ - zil- jávor- fekete topol afánál gyakran előjövő 
igen zép habo fa i , mel bol i 0 en d1 z butorokat k' zith tni. 

4. Fakéreg. N v zete en term lt ik lu f n ők'r Haa z Adolf kerekedő zá-
~ára. Egy köbm~t~r tő ára kr. Lu f nvők r rjed lme fi nyve ekben szintén 
igen nagy mennyi egben leh t t rmelni. 

5. Füré záru, különböző vála zt'kban kin tári füré zeken 
é;e~t ~l~á.J!ithat~i 60,000 ,köbm t r , ~b "l rödl t tv rek re en burgi fakereskedő 
cegenek .. ~za:olag külk~re ~ ~ r ; 5 OOO kobm r let z rző ile bizto itva. Egy köb
meter fűre zaru eladat1k mrn o g m r . z rint 5 fr t' 1-14 frton. 

., A ~~állito~t ~·~ záru közt ki.tűnt: 5 m. z 1 · ti zta lú fenyőde zka; nyer é 
fenye~ett tolgy- e kori fad zka, m ly utó bi fan mb ·1 f 1 ünő z 'p habo. é ere példá
nyok i vannak. 

A lombfából ké zűlt fűré záru fenyüfüré zárunál általáb n 50°·0-kal drágább. 
. Végül még kiemelendő az ott vol ritka z p · 'gü topolya-de zka é burlemez 

(Fourmr). 

. .. 6. Ha i t ott fa. Z indely é drani a, 'Zilánk. ongafi nyő-, bikk- ' · tölgyfából. 
~itunt Hammer chlag hu ·zti vállalkozó által kiállitott l O ákó tölgy donga. Továbbá 
kiemelendő a rahói k rűletből beküldött kitűnő hancr zerfa. 

Ezer z indely Boc kón é Bu tyaházán h . zu á z rint 6 frt 50 ln·tól egé. z 9 frt. 
Ezer, 5 cm. ho zu donga fenyőből 1 ' frt. 

Egy ter (űrköbmeter) bikkha ábfa zi ten 2 frt. 
Többek közt vol zita- ' katul afa i n ár- ',• bikkfáb 'l, gömbölyű é zegletes 

fadrót, zeg é forgác cipé zek zámára at. 

7 · K ~ z i P a r. 1.iállitott faragván ok, u. m. tálak, tán érok, teknők, kanalak, 
kula?~ok,. or ok, guz alyok, kártu ok, turóveder z ajtár bikkfabutor hánc fonadékkal, ken
de_rtil,o, villa, geréb, járom fej ze- é ka zan él különböző lapátok, hán é · fakosarak, 
teJedenyek, v,eder é má bodnármunka, végre a kerékgyártómunkák ·at. mind arra mutat
nak, ho~y ~a,ramaro ban a okféle é kitűnő fa mellett igen terjedelme kézipar volna fej
lesztheLo, kivalt, hogy ha némi oktatá mellett a termények piacra állitá áról egyleti uton 
g~ndtos~odtatnék, é az ugy i · foglalkozá t nélkülöző munkaerő belterie en igénybe 
vete nek. "' 

M<isodi~ csoport. A második csoportba orozvák a fű1·é z irodájában kiállitott térké
~ek, „~elyek ~a~·aI?aro ~egyének birtoka, erdőterűleti, talaj-, hegy- é vízrajzi, közlekedési 
e~. ~?zi~azgata i.v1 z~,n~a1t t~.~tetik elő. Az egye erdőkerűleteket ábrázoló állabtérképek 
~o~ul !G~melendo a korosmezo1 és bogdán-rahói fenyvesek állabtérképe, melyen az 1868. 
evi szelvihar okozta nagymérvű széldönté Pk é zútanyák láthatók. 

. H"_a~ma~ik csoport. E~t képezi~ a rakói k. erdőhivatal kerületét tárgyazó becslési és 
~~~~ndezes1. m1:velet, valammt a luhi-bogdáni gazda ági ellenőrkönyvek. Az erdőrendezés 

n onben kiterJed az ö ze kincstári erdő égre. 

, Negyedik csoport. Ebben kiállitvák az erdőrendezé hez é · erdei épitkezéshez szüksé
gelt mere zközök és műszerek. 

. , Ötödik csoport. Itt szemlélhetők kis mértékben fából készitett szállitási eszközök és 
épitmenyek, melyek a fának vizen és szárazon való kihozatalára használtatnak. Ilyenek a 
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vizzárdák (Klausen), vizi csusztatók, vizi csatornák, geréb, hidak; azutá.n a szenesi fapálya, 
Dvihaly Jenő m. k. erdész által készitve és csusztató. Továbbá egy fűrészmalom, magper
gető, a bustyaházi jégház, melynek mintáját Sch,ne~der Szevér m: k.' épit~sz k~s~itette .. 

Hatodik csoport. Az ezen csoportba tartozo targyak a has1tvany es kezipar feJeze
tében tárgyaltattak. 

Hetedik csoport. Ezen csoportban az eredeti munkáknál használatban lévő különböző 
eszközök és , zerek vannak kiállitva, vegyest fűrészgép alkatrészekkel. 

Végül ki kell még emelni a fürészépűlet keleti folyosóján kiállitott erdőnövény
gyüjteményt, melyet Wágner Lajos m. k. pénztárnok Rahón összeállitott, a mely ugy 
szak-, mint természettudomány, valamint technikai lriállitás tekintetében egyaránt érdemel 
dicséretet. 

Ezen, ízléssel és a célnak tökéletesen megfelelő kiállítást, mi által a m. k. kincstár 
a máramarosi nagyszerű és tömeg.es erdőterményeit a természetvizsgálók és orvosok nagy
gyülésekor itt megfordult, az ország minden vidékéről ide sereglett tudósok és számos iJi>a
ro nak méltóan be lettek mutatva, Blkkal Nándor m. k. erdőtanácsos saját terve szei1.~t 
rendezte be , ::; a kivitel általában nemcsak szakértelemről, de nagy szorgalomról is 
tanuskodik. 

:M. k. kinc tári Sziget-Kamáron, 1876. aug. 27-én . 
A kiállitá t biráló bizottság részéről jegyezték: 

Scholtz Arnold. Forberger János. 

e) Regiseg-, tiLj - 1~ s eg·yéb képek (VI. csoport) biriLló bízott ágiLnak jelentese. 

A magyar orvosok és termés.zetvi.zs_qálók XIX. nagygyülé~e ,a~ka_lmáb?l .. r~nde~ett kfál~itás ,VI-ik 
csoportja, azaz a régészeti és műtörténelmi tárgyak megbiralasara kikuldott bizottsag Jelentese. 

A bizottság mindenek előtt teljes elismeréssel és örömmel jelenti, ho~y a n~gy mű
gond- s ügybuzgalommal rendezett kiállitás ezen csopo~·tja kétség~elen tanu~1zonysaga a:i;na 
gazdaságnak, melylyel Máramaros régiségek ~~ ~űkin~sek tekmtetébe,n is l~endelke~1k; 
mert azon körülmény, hogy e csoport nem a kiallitott targyak nagy .sza~a, .h~nem c:sak
nem minden egyes darab kiváló figyelmet érdemlő ~oltánál ~ogva t,űn1k , k1, VIl~g?s, kovet
keztetést enged vonnunk arra, h~gy e ~egy~ben ,eges~ s?ka~ag~ .. talalha~o oly ,re~segelmek 
s ritkaságoknak, melyek egy videki gyüJtemenytar melto ~sz~1űl szolgalhatnanal~, ~ h?gy 
Máramarosban egy ily gyüjteménytár felállitása nemcsak lnvanatos, hanem hazafim kote-

lesség is. , 1 l "' tt· k b , 1 l ' 
A kiállitott tárgyak közt méltán első helyen állanak a törtene ei:n e ,o 1 . or o. ;a ,o 

régiségek melyeket Dr. Mihályi János, a szigeti h. h. lyceum s mag}'."· -~r. allam1 tamtok~~ 
de állitottak ki. Különösen értékesek a Dr. Mihályi. János által lnálhtott, s „szarvasszo1 

pez F ' · 'lt 1 · · t t tt b ·· aranylelet" cim alatt 1865-ben nagy régészünk Rómer lorIB a a. is ismer e e nag!, e,cs~ 

d . bok · a 8 db tekercses arany lemez 6 db rovatékos arany lmrika s a 452 szembol allo 
ara · ' linf 1 · ' '· 2 db b k ·d arany gyöngyfüzér; továbbá a trachit kőbalta, a ká a m es szr~rvassz01 ronz a1 , 

a bronz karikák és bronz vésők. , . , . 
Igen érdekes, és talán unicumnak ~ondha~ó ~ h. h., ly~ei;m ~lta,1 kiállitott 2 db 

b . 0·· v. a br·onz kard és a bronz karikak s csakanyok es vesok szmten becsesek. . 
r o n z , ' M"h, 1 · J' ' „ t A t ö r t én e 1 mi kor b ó 1 való tárgyak közt szinten Dr. i a yi .~n~s ro~a1 ezus 

' · , érme tűnnek föl nemcsak nagy számuk, hanem érdekességuk es valtozatos
e~meki e~l afrany .c"kép azért h~gy legnagyobb részt Máramarosban találtattak. Dr. Komá-sagu na ogva, s 10 , , 
romi Mór szintén érdekes 12 db érmet küldött be H usztrol. 

8* 
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A h. h. lyceum által kiállított II. Rákóczi Fe e t'l t t" · , , · · 
~loria et patria" fefu·attal igen bec e történeti emlé: ~~la~int es ~; .granat,as1 si:'ak "~;o 
htott zabadság-harci pec étnyomók is érdeke nemzeti eml 'k k a aiady Gabor altal k:iál-

Becse · műtörténelmi tárgyak to 'bb'. M' e e · 
tott va csákány, melynek diszitett fan :~éh a· ~ ~ra~aros megye közönsége által kiálli-
gör. kath. egyház által k:iállitott án ék ~ . o;a pISztoly ,v~n alkal~azva, a bndfalvi 
czi-féle disze ta't i á' p .. c~ , g, u z a Antal zenelo arany-orakulcsa s Rákó
zá zlók a ré .J i~l tJa, a megye ko~on ege : a k.-ap ai gör. kath. egyház által beküldött 
által a fekete-~dói te~mpf;~rrta~~ ttaléalt ~re. lcok ·~ttá olatai, .mely utóbbiak Rómer Flóris 

F 
.. „ . , , v nyeive egyu vannak ISmertetve 

eltunoen dISze e ertéke · darab to 'bb' . 1 · , · ' , 
arany zövetü diszruha. va a a zap oncza1 Palne-fele menya zonyi 

Várady Gábor Prugberger Jó f ' p b , 
mint Molnár Antal' által beküld .. tt ~,e ~, rug ~rger J ~zsefné által kiállitott képek, vala-
nak e me e né - é t,. . . . o en! epek . ~mtén eh meré re méltó e zkfü!;eiül zolgál
kiállitá gy Pt. 'b aJraJZI 1 mertete ének. A.ltalában örömmel jegyezhetjük fel hogy a 

e e opor ~a a orakozott műbarátok · dn '· 'lt' ' gyűléstől azért ho e e • . . mm yaJan me o kö zönetet érdemelnek a 
szolgáltattak 'M'gy m gye mu,kinc emek gazdag tárházából ily érdeke mutatványokat 

' aramaro megyet e tekintetben is e · t t · · 
galma annyival inkább méltó az eli meré . . , m. g,ISmer e m egitettek, kiknek buz-
azok közül kiknek birt k'b . re,, mmel ~Jnalato abb az a körülmény, hogy 

illő műkin~sek vannak, 
0tö~b~: ne::l~::~: ~!~~ =~~e ült~k. -:-- villágtárlatra is oda 

M -Sziget 1 76 a 23 , gy t e kiálhtasra. · ' . ug. -an. 
A biráló bizottság nevében : 

Gergely Károly. 

Draskóczi Gábor. 

f) Házi-ipar, mezőgazda á i termények é állatok (V. e' VII . csoport) bíráló bizottsitgAnak 
jelentése. 

Jelentés 

a magyar orvosok és természetvizsgálók XIX 'k ··l' , , 
dezett kiállitás ipar- r> ,, d , . -i nagygyu ese alkaltmabol Máramaros-Szigeten ren-

' iezogaz asagi t~rmékiket és állatokat, vagy is az 5-ik s 7-ik cs01portot 
magaban foglalt tárgyairól. 

(A biráló bizottságok éb b. nev en s meg izásából szerkesztette: Dr. G e r 1 6 ez y Gy u 1 a.) 

. A mezőgazdasági s állatki' llit' · . , 
nak egyik fő okát: a me . a , ~son is ~aJnosan eszlelhettük az egyéb gazdasági bajok-
jelesebb gazdák s birtok gyek1 g~zdasag1 egyesuletnek vagy inkább működésének hiányát. A 

. oso VIsszavonulva e kiállitás · t d „ „ 
,.--- nem nyuJtotta tiszta könn en , tt kiI ' „ , - ~m ren esen s udvosen szokta 
~llapotának, meglátszott itt ~ ga:da:á ~t~~to ~lepét ~aram~ros ~.egye mezőgazdasági 
erdek alárendelése, vagy azzal legalább gi 

0.~sze em ?ianya! es a kozérdeknek a magán 
következményei a megyei ga d , . ne~ osszhangzasa. Mmdezek határozott, de sajnos 
de haza:fiui lelkiismeretöknekz a:s~f\ ~~y~~ulet működés~. hiányának, melyért ha senkinek, 

A 1 e o izonyosan felelosek maradnak 
megye szomoru gazdasági állapota e yik . l' k . 

esett a szemlélőnek kitűnő h fi kk i , _g . Je ene szembeötlésekor, jól esik s 
ságot szóval mm· den mag' azta l~ a talalkozm, kik félretéve fáradságot, költséget, hiú-

' an s a an a meg kül .. ·· · · ket is ezt egészen a k ·· , d k , ye onos viszonyai között még indokolt érde-
bemutatták. ozer e nek alarendelték, s gazdasági állapotukat leplezetlenül 
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A kiállitási sorozatban alkalma nyilik a t. olvasónak a nag,y hazafiui érdeme
ket szerzett kiállitókkal egyenkint és személyesen megismerkedni (lásd függeléket); e jelen
tésben csak i az ipar-, mezőgazdaság s állattenyésztés kitűnő s jelesebb termékeit 
fogom röviden megemlíteni, és nemcsak e megye, de az egész ország méltó elismerésébe 
ajánlani 

Ehez képest az V. csoport tárgyait illetőleg figyelemre méltók: id. Mihálka Lászlóné, 
Hatfaludy Mária házi kis szövőszéken követésre méltó például készített len és kender 
különféle készitményei, özv. Fersin Ferencné kivarrott kitűnő rózsafüzére, Vintz Gyuláné, 
Szaplonczay Emili.a kitűnő szőnyegei, Mihálka Gáborné, Szaplonczay Mária szőnyegei, Hetzel 
Márton vadász-ivókanala sat; Wallenstein sipkás készitményei, Ekker szilva- és seprőpálin
kája, Halpert Nathán és Szaplonczay mümalom kitűnő lisztje s da1·ája, Szaplonczay József 
kitűnő juhsajtja s túrója, és végre Kresz József esztergályos kitűnően készített pipaszárai 
s sétabotjai. 

A VII-ik csoporthoz tartozó mezőgazdasági s kerti terményeket s állatokat illetőleg 
kiváló elismerést érdemelnek: Szaplonczay Miklósné különféle faju kitűnő burgonyáiért és 
jeles sajt juhturójáért; Pogány Ödön kitűnő .. sárga bükkönyért és egyéb jeles terményeiért; 
Pogány Sándor jeles kanadai zabért; Pogány Odönné kitűnő hagymáért; Darvay Gáborné 
jeles tava zi buzáért; Timár Pál kitűnő őszi s tavaszi buzáért; Técső városa kitűnő Nagy
féle fejér s hártyátlan paszulyért, jeles őszi buza- s rozsért és kitűnő hagyma s arany
tengeriért; Ho szu mezőváros jele~ _fejér paszuly ért; tiszt. Hadzsega Miklós kitűnő borsó, babó 
s lenmagért; Struczel József kitűnő pergamen pisztráng körte s hagymáért; Dunka István 
jeles tavaszi buza s árpáért; Bordeaux Jenő kitűnő kanad~,i zabért; Taksás János kitűnő 
alma s körtéért; Mán József kitűnő őszi buza s fehér zabért; Asztalos Mihály, mint rend
kívül kitűnő gazda s kertész összes terményeiért; Damjanovits Endre őszi rozs, tatárka s 
veres káposztáért; Ilycsevits János kitűnő őszi buza s rozsért, jeles tengeri s pa.;zulyért; 
Novák Károly mind kitűnő terményeiért; főtiszt. Szabod Antal az égalji kedvezőtlen viszo
nyok dacára kitűnő őszi rozsért; Rednik János jele kopasz árpáért; özv. Gombós Gáborné 
kitűnő káposzta s nagy karalábért; Marikov zky Menyhértné káposzta s karalábért; Jako
bovits Albert kitűnő dohányért; Szaplonczay Miklós jeles muskotály dohányért; Deák 
Károly jeles dohányért; Mar kos István kitűnő csetneki latakia és muskotály dohányért; 
Gyenge János kitűnő sárga és veres festő ~vekért; Nagy Vilma. jeles kék paszulyért; 
Várady József kitűnő káposztáiért; Pogány Odön képviselő 4 drb 3 éves, 15 markos, kitű
nően nevelt herélt csokolért, és kitűnően nevelt kosok, juhok és kecskékért; Asztalos 
Mihály eredeti máramarosi huszárlófaju, l 1/2 éves, 14 markos lováért; Balázs Lajos 2 drb 
fekete 5 éves, 141/2 markos valódi máramarosi faju lóért ; a szigetkamarai tisztviselőktől 
kiállitott 6 éves hollandi bika s tehenek ki'7"áló megemlitést érdemelnek, s a vidéknek 
követésre méltó például szolgálnak annál is inkább, mivel a rosz tejnek ára, hallatlan a 
lovasi s egyéb legelők léte mellett, 20 krajcár; továbbá Br. Sztojka Gyula 4 drb különböző 
koru svajci és máramarosi faju tehénért, és borjukért, melyek kitűnő legelésök miatt kiváló 
dicséretet érdemelnek; végre Várady Gábor képviselő és neje kitűnően nevelt, s követésre 
méltó például szolgáló ludjai, pulykái, kacsái, kohinkinai és kopasznyaku török tyukjai. ~ 
Szigeten nevelt e ritka szép baromfiak világosan tanusitják, hogy a baromfi.tenyésztést is 
e megyében külö17ösen a .kis:bb föld~ves osz~ályra n~zve,. nagy j,öv,edelemforráss~ s áldáss~ 
lehetne varázsolni, csak itt IS, - mmt a mezogazdasag mrnden agaban ut:rnutato, oktato, 
buzditó, - de ha szükséges, még kényszerítő - megyei gazdasági egyletre s lelkes műkö-
désre van szükség. ., . , . , , , . , .. , 

Midőn e kitűnő s jeles kiallitoknak dicseretre melto klmondhatlan erdemokert, az 
elismerésnek némi jelét a biráló bizottság nevében igazságosan kifejezni szerencsém van, 
legyen szabad kifejezni min<len kiállitónak hálás köszönetemet, kik közreműködésök által a. 
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Tészvétlen ég dacára · leh t "vé t k a maa ar rY k . 
maro i;negye ipari mezőgazda á · \ · z n 'aibc pillantani 
szerezm. 

)J áramaro - -án. 

7· Asztalos Albert polgármester bucsubeszéde. 
Mélyen tisztelt agygyülés ! 

. Midőn ugy magam mint . t , . - .. 
tisztelt Uraim, hálá kö zö tet zig~ varn ° ·ze lako ága nevében Onölmek, mélyen 
megtisztelni méltóztattak ·~g ,~on °: azért,,hogy ezen nag gyülé alkalmával váro unkat 

Nem tudom sike~ült-~ eu;::., o_gye~~!tal .. legk elve ebb kötel sségemet teljesítem. 
munkálkodásaik na~yon rövid ~e 't nk itt idoz~ ok ~örünkben folytatott tudományos 
kellően megfelelni: de arról le e:~ka~a al~~t„ mmden Jogo é méltányos várakozásn~k 
buzgó akarat nem hián ~~tt. é neggyo~odve, mélyen ti ·ztelt Uraim, hogy nálunk a 
volna : ti ztelettel kérjük tJ. d \ , k ha mmdennek dacára fogyatkozások mutatkoztak 
s korlátqlt voltának. ' aJ 0111 a azt rendelkezé ünkre álló erők és eszközök csekély 

Es mo t fogadják Önök . · . 
az?n forró óhajtá unk kiséretéb~n ~~lill, .a .. zi~k mélyéből fakadt Isten hozzád-ot, 
manyra, mint édes hazánkra é ' „ gy Önok itt folytatott munkálkodásának ugy tudo-
1 e n e r dm én y e 1 egy e n. az 0 ze ' emberi égre nézve i k e r du s é f e 1 e dh e t e t-
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Kisérje Önöket a gondviselés utaikon, s ne feledkezzenek meg arról, hogy van itt
1 

Magyarország e keleti arkán, egy városka, mely mély tisztelettel és kegyelettel gondol 
vissza a magyar orvosok és természetvizsgálók XIX-jk nagygyűlésére, és mindazoki·a, a 
kik ez alkalommal a tudomány terjesztésf' ér<lekéböl ide fáradni, s nekünk e napokat oly 
nagy becsüekké tenni méltóztattak. 

Isten éltes. e és vezérelje Önöket mindnyájokat ! 

8. Bódogh Albert alelnök bucsubeszéde. 

Tekintetes Alispán ur ! 
Tekintetes Polgármester ur ! 
Mélyen tisztelt Gyülekezet ! 

Kevés perc még, és az idők hatalmas keze elfordítja a lapot, a melyet hazánk 
tudományo és culturali történelmében a magyar orvosok és természetvizsgálók XIX-ik 
nagygyülése fog képezni. 

A midőn, ime, bucsukézszoritásra nyujtja jobbját a távozó vándor: a meghatottság 
keresetlen zavával s a hála és elismerés érzésével veszek ünnepélyes bucsut vándortár
saim, a nagygyűlés itt lévő és eltávozott tagjai nevében Máramaros vármegye és Sziget 
korona város elöljáróitól; s egyuttal azon kéréssel fordulok hozzájok, vigyék meg ugy a 
megye, mint e város mélyen tisztelt közönségének a mi forró köszönetünket, legyenek 
tolmácsai a hála amaz érzésének, a melylyel e helyről távozunk, s jelentsék ki, hogy a 
visszaemlékezé soha nem hervadó zöld levelét viszszük el magunkkal a máramarosi és szigeti 
felejthetetlen szép napok emlékéül. 

A tudomány é' értelem, a kedély é~ sziy egyiránt megtalálta itt táplálékát; a ter
mé::izeti kincsekben és annak változataiban oly gazdag vidék bő tárgyat nyujtott a tudo
mányos megfigyelésre, kutatásra; a mig az egymást folyton váltó szép tájképek elragadó 
szépsége az érző ember szívét, kedélyét hangolták emelkedésre. 

De megtalálta itt a magáét a hazafiui érzelem is azon boldogító tapasztalatban, 
hogy Máramaros vármegye és Sziget k. város mivelt polgárai a jóért és közhasznuért, az igaz 
hazafias törekvésekért hevülni, érezni akamak és tudnak; a minek ragyogó bizonyitékát 
szolgáltatta nekünk a szeretetnek és szívességnek azon sok oldalu nyilvánulása, a melylyel 
minket minduntalan elhalmozni kegyesek voltak. 

A vándornak örömére szolgál mindenkor és mindenütt, ha szives fogadtatásra talál : 
de kétszeres a mi örömünk, hogy hazánk eme végpontján, a közélet annyi ellenséges áram
lataival küzdö „ Szigeten" volt alkalmunk azt feltalálni; hogy itt lehetett nekünk látni, 
mikép e közönség szívében sem a ma már közforgalomba hozott részvétlenség és közöny, 
sem a nehéz idők nyomása, sem azon körülmény, hogy a mi összejöveteleink közvetlen 
ható eredményeket felmutatni nem képesek, nem halványította el a jó szívek rokonszenvét 
és érdekeltségét. 

Hogy is ne! Hiszen az a hely, a melynek közönsége ily nemes hevületet érez a 
magyar tudományos mivelődés iránt; a hol a közönség ily fényesen tud kifejezést adni a 
tudomány egyszerű, s hatalommal, gazdasággal, nagy összeköttetésekkel nem bíró, szerény 
munkásai iránti jó indulatának; a hol egyesek ugy, mint testületek, az iparos ugy, mint a 
tudós vetélkednek a vendégeik iránti előzékenységben; a hol az egyház megnyitja templo
mát az iskola tantermeit gyüléseinknek; a hol, egy szóval, a közönség kicsinye, nagyja, 
ifja 'és véne, fia, leánya arcán az öröm ünnepével, szívében a hazafiui és honleányi érzés 
melegével így tudja fogadni a magyar orvosok és természetvizsgálók vándor társaságát, a~ 
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a közön ég a miveltségnek a hazai tudomán . h 1 d' · ' · 
készségnek a_ leg;tlágosabb é legkét égbevo~atla~:b~ -:~~~t~d:~dekelt égnek és áldozat-

Nem i tavozunk innen addig mi i ' t t J ·· · , 
harmon1ában kellemes benyomást el;i z ~ü:~e eu n_em teszunk a_rr~l,. ho?'y a~a zinben és 
hon el fogjuk monda.ni barátainknak . , . ~- :k~l, é . ápolm, onzm fogJuk; hogy ott
éreztünk. Hadd tudja meg az 'or zág ~.Jod 1 m~~~~ he mm,dazokat, miket itt láttunk é 
váro ' mint a mag ·ar cultura e . ,m ,en v1 ~ ~' ogy Maramaros vármegye és Sziget k. 
a haza vár; hogy ~ily gonddal~~~ e;. gv~lra,hi:nikent telJe. iti a nagy köteles éget, mit tőle 

1 ~ . m1 Y ven zolgalJa ama na t· ki t me y iaJunk felmaradá ának egyik el ő f)" lt , t 1 . , gy nemze i ne e , a 
jesztésé~. Hadd tudja meg a haza mi~d:n e ;id:k:-afyarnyelv e a m~gyar, mivelődé ter-
megye es e váro mivelt polgárai kezébe van leté~e ~~yl kan:~ n~! ?1zbomany' a mely e 
van letéve. ' a 0 JO, ero e ec ülete kezekbe 

Végre még azon ő zinte óhajtá t fe · ezem ki , , . , 
Máramaros vármegye é Sziget k va< . lat 

1 
.. magam e tarsa1m neveben, hogy 

é 
. ro mive elku hazafi.a , ' „ 1 , . k d' 

g kegyelme erőt, kitartá t é áldá t t 'bb, . ' , e~ze u po garama a JOn az 
tartsanak meg szíve emlékezetökbe o~d. ra 1 e munkahoz; mmket é ez ö zejövetelünket 
emelkedé éről, öröméről, boldog ágá~·ól éj~ ~~h I t~nk hogy a t~volb~n i ? ak jólétéről, 
rangu p9lgárainak ! u essun e megye e varo mmdenrendü és 

Eljen Máramaro vármegye é z]get korona város! 

9. Várady Gábor elnök berekesztő beszéde. 
Mélyen tisztelt Közgyülés J 

. A magyar orvo ok é természetvizsgál, ]s: XIX .. , , . , 
Jutottunk. Még csak néhány perc. elbucsuz ok . ~a~ygyulesenek unmar végórájához 
téren találkozzunk Bud a 

1
) e 

8 
t .e .un , egym~ t?l, hogy egy év mulva ugyan e 

N 
n, a z o 1 s z a g s z i v e b e n 

em lehet zándékom hogy e yül, t . t 1 . . · 
megfeszitett erővel kifejtett ~unká ,g, .'~s ~~ e t t~gJamak ezen né~ány rövid nap alatt 
hű tükörként fog a tudományos vila' agak10 l~zo Jak: ~t a melyet az Evkönyv nem sokára 

M . . gna e omutatm. 
utatm fogJa e tükör az egész ' , t , , , 

nyászat ó-kori nyomait és u'abb . , me~yen a vonulo sokepleteket; a só- és fémbányá-
talan gyógyfüveiből é gyóg~vize~:.r-:ny~. E±'. megye gazdag faunája- és fi.órájából, szám-

Mutatru fogja e t„k„ l o aso ag og egyes sugarakat előtüntetru 
i p a r ki á 11 i t ás a i b a n ~z;;é:y:eg1te gaz~agság~al yá~·osult sze~énységét t .e r m é k- é s 
vár a kiaknázásra, az értékesitésr!e smonl om,_ ,m:u~an igen sok kincsünk régen és méltán 
tanusitják, hogy még mindig külföldön ~e y ~llitasnak ~é~dául ásványvizei szomoruan 
meg volna szerezhető. erestetik az, a ID1 itthon olcsón és épen oly jól 

A k~ö_nböző szakosztályokban előter·eszt tt , . . . . 
megannyi bizonyságul szolgálandnak a :J h e ~rrkezesek, kifeJtett eszmecserék .Lmind 
felhasználva, s a n u 11 a d 1· e 

8 
s . rrl ~' ogy a e olyt néhány nap gazdag sikerre van 

' " 1 n e i n e a" ara d ' 1 seggel betöltve. nymon as a egnagyobb lelkiismeret es-

A magyar orvosok és természetvizs ' l 'k · ' 
célhoz, a mely nem egyéb, mint szak ad a 1~ 0 ISmet egy na?'y vo,nallal jutott~k közelebb a 
a z e r e d m é n y e k e t a t u d 0 m á n y ö ~ ~ tu ,1 k, e r e 8 n 1 a t e n Y e k e t, b i z t o s i t a n i 
j a na k a természet tudom á n ok r = ~ ~ e s ere, s oda ~ ö rekedni, h o gy v á 1-

, . ,Igen, mert a tudomány nag.Jerő, melpe~~~ de~ok1:at1kus ~ö.zvagyonává. 
h o dl t o h a t a 1 o mm á válik s ho' dit, , 1 y .. kelloleg apolunk, kifeJtünk' ezen erő 

k · ' asava anyagi szelle · ·'lét t , , anna rmnden egye polgárára. ' mi JO e arasztand a hazara s 
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De ha hű lesz is a tükör, melyet az Évkönyv nekünk nyujtancl, nem lesz, mert nem 
lehet az teljes, mert nem fogja az itt működés minden egyes sugarát vissza
tükrözhetni. 

A néma betűk hallgatni fognak azon szives baráti eszmecseréről, a mely itt a lefolyt 
8 nap alatt minden körben a tudomány előnyére, teijesztésére kifejlett; 

hallgatru fognak arról is, hogy az ország különböző részeiből egybesereglett hivei 
a tudománynak és tudományos kutatásnak, rilldőn az akna - z 1 a tin a i és róna széki 
s ó b á ny á k a t, N a gy - B o e; s k ó t, K ab o 1 a p o 1 y á n át és Visk e t meglátogatták, 
mennyi anyaggal gazdagították saját ismereteiket, és mennyivel örngbitették a másokéit, 
és mennyivel öregbitendik ezeket, rilldőn a Ti sz a forrásán á 1, a Wass e r- és V i ó
v ö 1 gy be n, a G u t tin bé re tövén é 1 s a Nagyág vize mentében fognak a tudomány 
érdekében fáradozni. 

Arról sem fognak e betűk szólani, hogy e testület, rillnt t ár s ad a lm i hat a 1 m a s 
reform a tor, mi 1 y közel hozta egymáshoz, sőt mily erősen kapcsolta össze a távol 
vidékek gaz::lagjait e megye szegény sorsu lakóival is, a tudomány felkent bajnokait a ho
mokhordó . zerény napszámosokkal, mert palotában vagy kunyhóban, bérctetőn vagy mély 
völgyben, gazdag virányon Yagy kopár sirntagon mindenütt egy iránt te r j e d a 
mi ügyünk, a mik o r é a h o 1 annak n e v é b e n s e r e g 1 ü n k egy b e. 

Azt ·em fogják a betűk eln10ndani, hogy rillnő, részint rögtöni, részint századokra 
kiható eredménye van és lesz annak, hogy a magyar orvosok és természet v i zs
g á 1 ó k megjelentek e bércek között, hogy a Kárpátok végső kiágazásainál is éleszszék a 
tudomány fáklyáját ott, a hol az halvány fényt teijeszt, és gyujtsák meg ott, a hol az még 
nem égne, és hogy példaadással figyelmeztessék e megyének fiait is a költő mondá ára : 

"Szép vagy oh hon! bérc, völgy változnak gazdag öledben; 
N agygyá csak fiaid szent akaratj a tehet." 

Nem az én feladatom, hogy mindezért Önöknek köszönetet mondjak, mert elnöki 
tisztemnél fogva háttérbe kell szoritanom azon kötelességet, melyet, rillnt e megyének fia, 
érzek e pillanatban, s mely azt parancsolná nekem, hogy a hála szavainak adjak kifejezé t. 

Tehát Uraim, a legközelebbi viszontlátásig! 
Egyesek kidőlnek közölünk, de az egy e te m rillndig megmarad, mikép a rengeteg 

erdők egyes fáit ledönti a vihar, de az uj sarj a k biztosi tj á k a f o 1 yt o no s s ág o t, 
a v i r á g z á s t, a g y ü m ö 1 e s ö z é s t . 

A véges ember szűk körre zabott élete nagyon rövid arra, hogy az alatt nagy 
kincset lehessen gyűjteni a tudomány számára; ezért szükséges a tár s u 1 a ti műk ö cl és, 
hogy a végetlen dolog ismeretét végetlen életű emberek szerezzék 
meg. Ezért fáradozott a jele 0 ken is az általános természeti rendszer felállitásának ezen 
egyik előharcosa, abban, hogy a német természetvizsgálók és orvosok évi gyülésezése által 
szerezzék meg és biztositsák a fo 1 y t o no s s ág o t, a következet e s e 1 őha1 ad á t. 
E célzattal jött létre a magyar orvosok és természetvizsgálók egyesülése is. 

Ime, minő gazdag siker már eddig is. És e siker növekedőben van, mikép a jó forrá 
nedve a mely annál üdébb, sőt gyakran annál gazdagabb, minél többet, minél gyakrabban 
merit~nek belőle. És minél nagyobb téren fut végig egy folyó külön utjában, annál több 
vizet fog az fel, hogy gazdagítsa a földet átölelő tengert. Igy gazdagítja a tár. ulati műkö-
dés is a tudomány nagy tengerét. 
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Végül egy kötelességet k~ll telje itenem . k „ „ t . „ 

tiszttársaim nevében azért hogy műk"dé „ k k f:?~zone et mondam Onöknek magam és 
percei alatt bennünket tái'n.ogatni ~ b ~ ne '. ,aJ,dal?m, ~agyon gyorsan elmult rövid 
elnézéssel lenni méltóztattak. ' m en gyailosagbol sza1mazó fogyatkozása:'.u k iránt 

. Tehát még egyszer: a viszontlátá.s' ' Mik, . 
nak adnak életet, a melyek egyike T' ~ · k ep _e megye é zakkelet1 csucsai két forrás-
vér, hosszu futá.s után a Duna hull 'a ~bzana ' ~ .1:.k a P1uthnak szülője, hogy a két test-
' t' l lt' ' ama1 an egye ulJon. ugy ~ k . . Ti sa o e avozva, baráti, te tvéri kéz zoritás 1 , · . ~gu~ m1 lililen a sza forrá-

s z é k v ár o át á t z e 1 ö D u n a' , 
1 

a talalkozm, és UJra egyesülni a h a z á n k na. 

A. magyar orvo oké termé zetviz 
ezen ne 1 berek e s z tettnek ny i 1 v á ni t g á 1 ó k XIX-i k nagy gy ü 1 és é t om. 

MÁSODIK RÉSZ. 

A XIX. NAGYGYÜLES KÖZ- ÉS SZAKÜLESEI ALATT TARTOTT ÉRTEKEZÉSEK. 

I. 

A t u d o m á n y h a t a 1 m a. 
DR. BATIZFALVY SÁMUEL alelnöktöl. 

Mélyen tisztelt Nagygyülés ! 

Máramaros-Sziget 1864-ben hivta meg először vendégszerető falai közé a magyar 
orvosok és természetvizgálók vándorgyűlését. 

De az akkori közlekedési nehézségek, s később a nemes várost ért elemi csapások 
akadályul szolgáltak óhajtott megjelenésünk valósitásában. 

Mindezen gátló körülmények, hála az egek urának, immáron megszüiivén : hazafias 
és a közjó érdekében dobogó kebellel léptünk a természettől oly dúsan megáldott, és tör
ténelmi ritka.ságairól egyaránt nevezetes megye bércei közé. 

Itt a helyszinén bő a.lkalmunk leend nagyszerű és gazdag természeti kincseit átku
tatni, átbuvárolni, s ezek valódi és igen becses értékét a szaktudomány fáklyájánál meg-
világitani. 

Igen Uraim! tekintsük bár szeretett hazánk e nevezetes pontjának akár sótelepeit, 
képleteit; vagy méltassuk komoly figyelmünkre e megye arany-, ezüst-, réz- és vas ősbányá
szatát, gyönyörű flóráját, vadregényes ős erdeit, festői szépségű vidékeit, nagyszámu 
havasát, kitűnő geologiai viszonyait, dusgazdag gyógy- és kő-olaj forrásait s kőszén
telepeit: azonnal meggyőződhetünk, hogy itt a természetbuvár kutatásainak igen tág 
mező nyílik. 

Adj a a Mindenható, hogy itteni működésünknek oly bő ered-
mén y e 1 eh e s s e n a tud o mán y terén, mint a m ennyi hab h ö mp ö 1 y ö g a 
Ti szán, e bájos megy e bérc e i bő 1 fakadó hat a 1 ma s f o 1 y a m un k o n. 

Bevezető soraim után: megengedí a mélyen tisztelt nagygyűlés, h o gy a tud o
m á n y k if ej 1 ő d é s én e k t é n y e z ö i r ö 1 m o n dh a s s a k , b ár c s a k r ö v i de n , n e-
h á ny eszmét, nehány szót. 

"Álpolitikusok - ii:ja II. Frigyes porosz király - kicsinyes eszmékre szoritkozva, azt 
vélték, hogy könnyebb a tudatlan, mint a felvilágosodott népet kormányozni, pedig a 
tapasztalás igazolja, hogy minél butább valamely nép, annál makacsabb és engedetlenebb, s 
nagyobb nehézséggel jár az ilyennek makacsságát megtörni, mint jogos dolgokról az olyan 
népet meggyőzni, mely eléggé mivelt, értelmes, hogy az ész szavára hallgasson." 

9* 
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E szavak a 19-ik zázad zellemi fejlődésének vezérfonalául szolgáltak, s a felvilágo
odásra való vágyódás minden törekvések kiindulási pontja volt. A felvilágosodás volt a 

kitűzött cél, melyhez az emberiség eljutni iparkodott. 

Angol ország volt az első állam, mely a jogra és életre vonatkozólag, a szemé 1 y 
'zab ad ágát irt a f e 1 z á z 1 aj ár a, azt, mint alapjogot alkotmánytörvényévé emelte. 

Franciaország a céhrend zer békóit oldotta fel, s e 1távo1 i t ott a a m un k a-m o
n o p o l i u m korlátait, hirdetvén a ké öbbi zázadoknak: munkához minden em
b e r n e k j o g a v a n. 

N émetor zág pedig ezen tételt alkotta vette fel alkotmán yj ogában : a t u d o m á ny 
é annak tanítása szabad. 

Az európai mivelt ég azon alapokon épült fel, melyek az elősorolt cultur-államok 
által felállított föelvekből emelkedtek. 

A mint a középkor vége ótaEuropacultur-államainakalakulása határozott irányban 
megkezdődött, ezen államok egymá tól aját e ·zmeirányuk zerint különződtek el : azóta 
minden állam azzá vált, a mivé magáért válhatott. Azonban bármely nép é állam csak 
azzá lehet é le z. a mivé zellemi munkája, tudománya · annak tanitá a által válhatik. 
Europának a legnagyobb cultur-államai: Angol-, Francia- é émetor zág a jelen időig meg
tartották aját munkairányukat, aját életüket é individualitá ·ukat. 

S mily nagy hatása van a aját célra irányzott szellemi m1mkának: szemmel látha
tólag tanu ·itja Németor ·zág példája. Angolor zágban és némely germántörz ü államokban 
a szellemi élet ápolását mai napig i · a magánérdek s társadalmi közérzé · tartja kezében. 

Ez irány, ámbár nem minden ré zleteiben, már a mult században meg volt alkotva, 
szellemileg azonban akkor lett befejezetté, midőn az állam az egyetemeket aját életkörébe 
illeszté, · azokat ugy rendezé, hogy a nemzeti miveltségnek a tudomány fejlesztése és a 
nevelés befejezett ége által középpontjává váljanak. Ezen egyetemekben találta a tanítói 
te tület, kivált a philo ophiai facultá ok körül ös zponto ·ulva, azon ka.pcsot, mely őt a nép 
alsó rétegeivel ö zeköté. ez volt az a hatalom, mely északi Németországból kezdve meg, 

déli Németor zágra i c akhamar kiterje ·ztve működé ét, a német népet uj erőre 
emelte. Ez volt a hatalom, mely zázadunkban a német birodalom egyesítési művét oly 
gyor an tette lehetsége é. Ez a hatalom, mely a német egy éget fenn is fogja tartani, 
m e r t a z e 11 e m i é 1 e t ki fej 1 e t t s é g e m i n d i g e g y e i t , s o h a e 1 n e m v á-
1 a sz t. Ez a hatalom, melynek megszerzésére Emopa egyéb államainak i törekedniök kell, 
ha szellemi é erkölcsi, politikai é gazdasági erejöket nemzeti tisztaságukban fenn akarják tartani. 

E r r e a h a t a 1 o m r a c s a k ne v e 1 é s a t u d o m á n y o k fej 1 e s z t é s e u tj án lehet eij u tni. 

A tapasztalás azt látszik igazolni, hogy azon államok közelednek leggyorsabban az 
anyagi lételt is biztosító cultur-célok felé, m e 1 y e k be n a neve 1 és és tudomány 
fej 1 e s z t é s e az á 11 a m á 1ta1 v e z ette ti k. A hol ez nincs ugy, eljuthat ugyan az 
állam szerencsés körülmények között az erő és szellemi miveltség magas fokára, de vagy az 
összetartó nemzeti érzület s annak azon magasztos emelkedettsége, mely a nép minden 
tagját a közös nemzeti cél s államfentartásra szorosan Pgyesiti, vagy az erkölcsök ma
gasztossága s az ezek által meghatározott cselekedetek tisztasága ezekben oly kívána
tos mértékben fel nem található. Legerősebb példája ez állitásunknak Észak-Amerika. A 
józan ész, az adott viszonyoknak ügyes és gondos felhasználása itt gazdag és gyorsan 
hatalmassá fejlődött nép- és államügyet teremtett, melyből halhatatlan emlékü férfiak állottak elő. 

Hazánkban három tényező működik a nevelés és a tudományok .fejlesztése körül: 
a f e 1 e k e z e t e k, a t u d o m á ny o s t ár s u l a t o k é s a z á 11 a m. 

„ 
1 
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. . , , . , llamunk vette kezébe a tani-N émetország példáján lelkesülve es okulva, most mai a 

tás és nevelés ügyét. „ , 1 , 1 h állam és felekezetek eljutottak 
Tudományos fejlődésünk nagy elonyere,s:o ~a'. ?g~s J'ósága csak a kitűnő tanitói 

" „ l' , hogy az oktatasugy ereJe 1 , . , 11 , s annak világos meggyozoc esere, k h . t a 1 a a 1 e g m a g a s ab b p o g a n a . a ' 
testületben keresendő ' m e r t e ~1 n e 1 ~a , . k ö t e 1 e s s é g e k 1 e g m a g a s a b b 1 k a. 
h i v a t a 1 o s k öt e 1 e s s égre p e dig a p ~, g a~ l , ta ki váló buzgóságot mutatnak, s ezze.~ 
És ebben nálunk állam és hitfeleke~ete~ fe a:! -~1:.~nyek és viszonyok között követelheto 
megtesznek és elérnek minde~t; ml ~ Je ei: , ~:~tület a nép szellemében és annak ös~zes 
és elérhető. A jó oktatá_sü.?y, Jora;alo ~~mt~ltal~nos érvényességű eredményeket leaz kepes 
ismeretkörében hosszu 1dokre maia an o s , „ .. 

feltüntetni. , mzeti élet és tudomány fejlesztese korul 
A harmadik tényező, mely haz~nkbaln at nke e' s egy e s ü 1 e te k. Nem célom ez al-

t cl ' y o s t a r s u a o d ' sáO'unkra számba veendő : a u 0 ma n k ti életünkre és hazai tu omanyos o 

kalommal valamennyi tudós társulat~nkna n~~z~t i lévén azok mindnyájunk előtt eléggé 
kifejtett működési körét és hatás~t ?ovebbentt~l eJk7~elni, hogy az ily célu társul~tok. ha
ismerete ek: csupán azo~ egyet kivanom ez:k s a munkafelosztási elvből indu.Jvan k1 az 
zánkban csaknem naprol napra szaporod~ ' , . , lunk munkásokkal nem lnrna. Ho~y 
, ·amlat alig van a tudománynak ága, me y mar na„letek és társulatok kivívni, e tekm-
marily er·e'dményeket képesek az ily tud?mányho~ etgkyesuom Három évtized előtt csak elvétve 

, d "l' e nkre iva ozn · d ' k tetben elég legyen saját van orgyu e~ 1 b várlatokkal; kivált a természet~u oma~yo, 
egyesek foglalkoztak nálunk tud?ma~~os k ~ejárta hazánk különböző vidékeit, a Karpr 
mezeje feküdt par~agon'.. V~~~o~t~r~~.l~v~n fel a tudományoknak nen;z~~i szellemben v\~ 
toktól Fiuméig, ~mnden~tt ere e e ?elentőségü vándorgyülesun~ a nemz e 1 
ápolá a iránt. E s ez e r t n agy J , , 1 . , b ó 1 m é g mai n a p o n 1 . , 
é 1 e t ébresztés e és ébren t ~ r ~a~ a~ ek J ~atalmas áramlata indul meg hazankbant 

Ma már a tudományos tore vese , e b e r főm e n ny is ég e a n e m z e 
h t dom a n Y o s e m , , 11 ·b ·s a mert tudjuk és érezzük, ogy d"ta u , lat mint a mivelt Europa mas a ama1 atn' 1 i 1 

. . hat a 1 ma." Az örven e es ara:iy . ' , A emberi stellem határozot e e -~!r:i~:zettudományok kifejlödfsének kovetk';;';'enye.az ~dealis' mjnt a materialis d~lgo~at, 
fogható tételekből é~ té~y~kbol a ~eg:1:~:~a aka~jg! megismerni. E s ez e n m u t'-· ~~:s : ?~ 
a világalkotás titkait v1lagosan ~s 1szk . á n t fogj a nemzetünket e o e I ~ 
ez e n é r d e k 1 ő cl é s a t u ~ o m a ny o él{ n é 1 i n k á b b s z á m á r a a z u j a b b e z r e -
leten fentartani, s m:nden egy , 

év jövő j é t biztosi tan 1. , 'l fá' dalommal kell megemlékeznem arrol, ,hogy 
Alelnöki tisztemnél fogva ;e~re, me br Jttörő orvos-írónk' a magyar tudomany?s 

hazai irodalmunk kosz,orus veteranJa ,ikeg?üszkesége : Toldy Ferenc orvostudor, az 1 7 5-1k 
akadémia az egyetem es a nemzet egy 

évi dece~ter 10-kén váratlanul elh~nytt . 'l'k vándorgyüléseit 184 1-ben Bene ~erenc 
A magyar ?rv,osok és t~rmesze v~z~~:s~nk is lelkesen felkarolá, és a jó ügy s1keres 

e vetemi tanár inditvanya folytan .~~u~y J · t mindent elkövetett. . . ~~ábbi fejlődésére, legjobb me?g~ozodese szerm~ost már 35 év óta termékeny1ti a szak
. t t "lt me(J' a dicso eszme, mely s 1gy es esu o . , 

1 
tudomáb ::~e{éi4 ~ -~~~r~!:~g~~:s!: v;rho~dy F:;i:•:~;:~k:;~v:"::k;;:~. v:4. '::

8

: b:~~ 
, h lt latin és nem a azai e 0 „ „ d „ N dtvich Kovacs e es-

még na,gyresz~~n ~lő os a tud~mány terén lank~datl~nul Bmuko o St~~kingei'., Entz Ferenc, 
nek, meg mos lS e ' , L h ssék Arányi LaJOS, rassay, „ "lés tag
tyén Endre Wagner Janos, en ,°ll t' u"ködtek boldogulttal ezen elso nagdygyi;i "t. 

. ' t' · zintén va ve ve m . 'k bölcs kez emenyezo · Jedlik Anyos stb. arsa1 s . t .. köziil a sir hantjai taka1::ia a · · k „ „1 A na.ayayülés akkor1 agJ ai Ja1 ozu. o o 
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Bene Ferencet, Bugát P~lt, Flór Ferenc, Pólya József, Vajda Péter, Petényi Salamon. 
Hanák Mjhály, Kubinyi Ago ton és Ferenc fivéreket, .Frommhold Károly, Frivaldszky Imre, 
Balogh Pál, zabó József koloz vári tanár stb. természettudósainkat. 

E jele eink egyik legkitünőbbje Toldy Ferenc 1805. augu ztus 10-kén született 
Budán, é jgy gyá"zo halála napjájg hazánkra nézve 71 áldá ·os évet élt. Orvo ·tudorrá és 
a zemé zet me teré-ré l f:.29-ben avattatott fel, ugyanez évben az orvosi kar tagjává lett. 
Az orvo tudol'i ko zoru elnyei tek r1 már azon időben, midőn még a latin nyelv volt a 
tudomány általáno köz-retitője, vitatételeit magyarul védte. 

Erre N ~metor zágba utazott, hol az akkori hire orvo tanárokat hallgatta. Innen 
átment Angolor zágba a hol zorgalmato an látogatta a kórházakat és az akadémiát. 

1 31-ben a cholera alatt Pesten mint kerületi orvo működött. l gyanezen évben 
Bugát Pállal inditá meg az el ő orvo i folyóiratot, az "Orvosi tárt", melynek elhunyt tag
társunk több évig zerke ztő- é munkatársa volt. A megindult lapnak Lenho sék Mihály, 
Bene Ferenc, C au z Márton, Fabinyi Teofil, Frivald zky Imre, Gebhardt Ferenc, táhly 
Ignác, Pólya J Óz ef, Flór Ferenc, Rupp János, Jankovich Antal tb. valának legkitűnőbb 
munkatár ai. 

Az "Orvo i tár" zerke zté ét Toldy az 1 33-ik év végéig folytatta. S hogy ezen 
szaklap életrevaló volt, bizonyitja azon ]-örülmény is, hogy fenállá a a nemzet önálló fel
ébredé„éig, J e 4 -ig, tartott, a midőn a c aták zaja minden komolyabb é csende tudomá
nyo működé ·t megnémitott. 

l:gyanez időben Toldy a magyar "Orvosi Szótár" egyik szerkesztője lett, s kül
földi tudományo utazá. airól, különö en az akkori hll:es orvosi intézetekről, a külföldnek 
akkor élő kitűnő tudó airól és tanárairól, tanuságos vázlatokat irt. 

1 33-ban vála ztatott meg orvo i egyetemi tanárrá. 1 35- 61-ig a magyar tudo
mányos akadémia közti zteletben ré ~ze ülő titkára volt. 183 6-ban alapitá meg a "Kisfaludy
TársaE:ágot ", melynek idő folytán bölc és körültekintő elnöke volt. A boldogultnak köszön
hetjük azt, hogy a hazai irodalom történetét megalkotá. Kazinczy, Kölcsey, a Kisfaludyak, 
V,ör~ marty, Bajza voltak azon írótársai é barátai, kiknek aegise alatt részint megkezdte, 
reszmt folytatta fénye en befejezett írói pályáját. 

Mellőzve azonban annak tüzetes méltatását, a mit Toldy a magyar irodalom fejlesz
tése érdekében általában tett : ez alkalommal főfeladatomnak ismerem röviden azon tevé
kenységet jellemezni, melyet a nagyhirü tudós az orvosi és természettudományok meze
jén kifejtett. 

T o 1 dY v a 1 amint a kir. magyar természet tudományi tár s u 1 a t na k, 
u g Y a b u da pesti kir. orvosi egy e s ü 1 e t ne k is egyik a 1 a pit ó tagja v o 1 t. 
Az orvosi egyesület 1 62-ben tiszteleti tagjává választotta meg, s ez 
a 1 k a 1 o mm a 1 e li m e r é s é t fej e z t e ki i r á n y á b a n a f á r a d o z á s o k é r t , m e
l Y e k e t .o r v_ o s i ü gy e i n k é r d e k é b e n, u g y i r o d a 1 mi , m i n t t á r s a d a l mi t é
r e n t e 1 J e s i t e t t. 

Az egyetemen, mint az "Életrendtan" (Diaetetika) tanára, tizenkét éven át üdvösen 
működött. Az egészség fentartásáról oly kitűnő művet irt, mely több kiadásban részesült. 

Toldy Ferenc orvosi és természettudományi irodalmunknak is azon alapvető nagy
ságai közé tartozik, kik méltán kiérdemelték e sokat szenvedett és hányatott nemzet ko
szoru,it. Orvosi és természettudományi önálló és igen becses művei a harmincat meghalad
ják. Es ha még ide számítjuk azon számos emlékbeszédet, melyekben az akadémiának ter
mészettudományi osztályából elhunyt tagjait 25 éven át parentálta: akkor a fennérintett 
orvos-természettudományi műveinek száma tetemesen fog szaporodni. 

Boldogult tudósunkat életében sok, méltán megérdemelt, kitüntetés érte. A buda
_pesti tudomány-egyetem rectorává választotta őt, kinek tapintatos kormánya alatt egye-
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0 ' · '· · b'l ma alkalmá-t „ k ok és gyökeres reformokban részesült. 1871-ben 5 eves ir01 JU, i ~eu . , 
e1fun , '"lés 4000 forint évi nemzeti jutalmat szavazott meg reszere az orszagos 
~~lt~~g%t~~~~~~ Királyunk Ö Felsége tanác~osána~ n~vezt~ ki. A Lipót~en~ lo:atg; ke:e~zt~se, 
a Szent-Móric és Lázár olasz királyi rend lovagtISztJe, szamos tudoman3 os m eze ren es 

és vála ztmányi tagja volt. d" G T 1 d r Ferenc 
Azon intézetekről és testületekről szóljak-e' i:non Ja reguss, " h ?t ? 't· tta 

e m 1 ék~ z e te" cimü művében, melyeknek-~ boldog~t diszelvokltT~ Hld01~~:~1J· :k :agro~k7n:k." 
'' k bb · té etek és testületek szarna, me ye o Y , 

magaena ; ,nagyo ~zon l1dn. z l" d ttakból is kitünik hogy a boldogult, orvos-termeszet-
Az altalam mar ec ig e oa 0 

. . ' · l ' ·d inek kitünte-
tudományi működését tekintve, kit~nően ,a ,im~nk.1~t:olt. ,~'~k~mscz~~o~t ~:főenk ~iatt, nem 
téseinek és viselt dicső do~gainak elosorolasava m1 i , ~n, szu I lőbb alkalomra. 
foglalkozhatunk, hanem b1zzuk ,azt avadtot~ab~ t~~l~~ le~ ml~~~~e évi január 1 9-kén tartott 

A királyi magyar termeszettn omanyi ar~u a . ' , . . , k emlékére száz ara-
közgyülésén Toldy Ferencnek, mint a társulat e,gyik alap1to t~gJan_a ,' , t h e ma tik a i 

' „ „ ·· tk' A a· termeszettudomany1 esma nyospal/ad1Ja~tuz?t -1, " 1:nt1Y t~leg teljesbkönyvészete 1875-dikvégeig" 
i r o d a 1 o n:1 t o r t ~ ~ e, t e n e \. e , e d lat fo ·amzott meg bennem is a szomoru eset 
cimü mun1rn n:egirasara. H~;on~o g?1\ o. 1 :ében é történetében él a nemzet. Ez az 
bekövetkezte utan. Azt mondJak es meltan ·, :?r 1 lkemben azon komoly elhatározást, hogy 
eszme engemet okat foglalkoztat~tt: , rr:ieger. e ~ ~lismeréseül s mintegy méltatásául azon 
dicső elhunytunknak szakunkba vagoterd em~m~ emzeti nyelvünkön fejleszteni iparkodott, 
törekvésnek melylyel Toldy Ferenc a u omany n • · 't' " három-
s mely töreirvésnek első gyümölcse az általa is szerke_sztett els.o ~ Orvkosikstoa a~; d o m á. n y 

, , . · :1 . d"" t tűzzek ki azon ll'Ona' . 
szaz o. e. forintnyi pa ~a iJ~ tt , 11 , , ak megfelelő teljes orvosi 
~ n e m ~ e t i "n Y. e, 1 v ü n ~ e~~~ : ~ ~ á ~ t" ~ r i ~::: i a 1 a p 0 n 1 e g h e 1, y e s e b, be n . é s 
es gyogy_sz.~1 eszet1 " . .- A kit'izött pályadíj a magyar orvosok es termes~etvu.s~ 
legkimer1to.bben m~~i~Ja. . 1t: bb „ erzőjének fog kiadatni. A közepponti 
gálók jövő XX-ik nagygyul:sen a' llegkJeé ~~~ k-~~d:~ésére és a bírálat megejtésére ezennel 
választmányt van szerencsem e pa ya re es 1 11 . 

tiszteletteljesen f elhi vni. 

Még csak nehán~ szót kér~k: t 1 b "l . kiderül felma()'asló alak orvos-természet
Toldy Ferenc, nnnt, a !en~er~?t.~t e r ? i~zó tel" e~ értel~ében lankadatlan szorgal

tudományi irodalmun~ tere~1 i:s. U~~oro,~olt ~ ~, belátisával e mezőn is. Rövid nekrologom 
mával, üdvös kezdemenyezeseivel e;:,, me Y,re . a_ o't éltatta és ily értelemben teszem a 
Toldyt' mint orvos- és ~ermé~zet~u~oman~~:~o a :rvadatlan koszorut dicsőült hamvaira. 
magyar orvosok é~ termesz~t~1zsgalo\ ne.~~ 1 t' költő szavaival: "Sem.per honos, no-

Befejezem Jelesünk rovid neki~ ogJa ~ a i~d, l 'ké e, 
menque tuum, laudesque manebunt." Udv nevere, a as eme r . 

II. 

Az orvosi tudomány befolyása a közmivelöd~sre. 
DR. BóDOGH ALBERT alelnöktől. 

, " mester vezetése, vi1ágitása mell,ett hator 
"A történelem az elet me3tere. .-:-- ~ 1:agy. e na - mester utmutatása utan, emel-

be lelkünk, az előtt?,~~ éve~r~dekkel letunt ~d~~~:~dokn~k, embereknek és esemé~yekn~.k. 
hetiük fel szemfedoJet, a tolunk mess~etées 1 m· vele' se. mohó vá()'ygyal törekszik a bol-„ ·k · ánya a tor ne em 1 ' " , , 1 k 

· Korunk egyi nagy .11' ' k .. „ k ek ismereteknek megszerzesen , a me ye a. 
, d' k e mmdazon esz ozo n ' , 'h "k e'gesek esek es tu oso sereg , , 1 t' O'k"'rü történelem megalkotasa oz szu s • 

történelem fejlesztéséhez egy szeles a apu, ao 0 
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. A népek, nemzetek történelmét nem i . 1.t , 
ipar é a közmivelődé történelmét irni, tanulni vet~ i ve, a tudom~ny, a műv~szetek, az 
mat figyelemmel ki éri, látni fogja hog i 'k e e~ek a tehetsegek; s a ]q e mozgal
kezé ét; alig van nap, a mel en e~ vay ge~ ~ , eredmeny ko ,zoruzza a munkások igye
nek, helyreigazitá ok ne történnének t ~~ agaba~ a_ tudomanynak és a közmivelődés
ujak, jobbak ne emeltetnének - É ' . vC e e~ ne Javittatnának, hibás nézetek helyébe 
a melyben az történik mm· d. dalmk1 ?'a torténelem fejle ztésének azon iránya felett 

' n gon o ozo ember mélt' ·· ülh t ' 
tartjuk elégnek az e emények e zerü elöadá , ~n oi , . e · , Ma már ugyanis nem 
vag)' ~arcai, egye nagy emberek neveze mond ~t, .e~yik, m,a ~k, ~v mome~tosus. na~ja~ 
a tortenelmet, az nem elégítené k. . é a ai iendbe allita at; - a ki ma igy ima 
mivelt nagy közön é azok iránt ~:=zz;g ki~eket, a m~lJ::eket a,. tudomány, emberei és a 
~ak, megvilágitá ára vállalkoznak. , " .. az l~ult id~k egy~ vagy ma ik kor zaká
erzekü idő zaki táblá kimutatá nak ~uvof ~~iu tekintetnek . egyebnek, mint egy c ekély 
vag~. ~á ik nagy e eménye a vilá ~:k m!yl 

0 megtan.~~tJ~ ug.Y:an valaki, ,h?g.Y.. egyi~ 
c ataJan a nemzetekn k melyi"k i''l l tt " Y napo~ tortent , egyik vagy ma ik oldökló 
mik ie e g ozt · · egyik vag , 'k b . or zületett, mikor halt m . d ma , . , . Y 1:11a i nagy em ere a világnak 
IS akarja gondolkozó elménk m~~érte . r:;a1 z nem el~g1t k1 bennünket; ezek mellett azt 
befolyá t gyakoroltak az emberek . m, 'd? ~ ez semenyek, e c aták, ez emberek minő 
emberiséget mivelődé ben, haladás1:a:~~ oki, ' az, ~1:al~od~ . e zmékre, elébbre vitték-e az 

, Mert alódnék, a ki azt hinné' h a epen U~Jat. a~~ak annak, megakadályozták azt. 
valtozataiban, é a mai alakjának f ' ' l~d~ ~z erkolc „1 vilag alakulá ában, annak különféle 
véletlen é rend zerbe nem hozh t ,on;_~? .:saban, az osszefüggés nélküli végzetszerű ég, a 
ott a figyelme kutató, é ~L böl a ~~él~'r énetek voltak, a mo_~_ga~ó erők; c alódnék, mert 
az okoknak oly c alhatatlan é . 

1
°tá', c akh~mar rea fog JOnm ez ös. zeköttetéseknek 

Az emberi e' a to~ ·tcé 1 zoi o vo ra, mmt bármely élő zervezetben. ' 
. i ne me, nem egym' ll ' ·n , 

mozaik darabokból áll hanem . , b, 
1 

fi a, me e 1 e ztett, nem egymas mellé rakott 
Ha ez igy van 'mélyen ~

0 

~~~- 0
, olyo, egymá ból élő tagokból. 

lehet, hogy a midőn a' tudo , · kozonkneg, akk?r azon, valóban igen méltán, csodálkoznunk 
"t · manyo c a em mmden kül „ b .. " ' · o az iparnak i, zéle határu k. "t" t". , . on ozo agamak, a művészeteknek, 

me, ezekkel egybevetve c ekély' hi;nen ° 
1 

?rtenelmei_ vannak; az orvo i tudomány történel-
. ' , ' ' ezago a nem elégitő · · f" i' l 1 ll'a ama, altalam fentebb jelzett ·k· , , , . ' m1 o,_ nem 1e e meg a történet-
hozva, az emberi ég mivelődé"én k m~gk i~~nt.ató ag~mak; - nmc en az, ös ze]röttetésbe 
tatva, a melyben annak az ö z ~ 1~.da, u al aival; m~? en az, azon hatásában kellőleg mél-
vi}I , rmve o esse az emberi na · il' 't·' 1 ·· · ' ' ctgossag nagy kérdé eivel okvetl áll . ' gy c1v i a 10va, az erkolcs1seg es 

A en ama kellett 
, zon belharcolrnak tulajdonit k- · . , 

a dogmak különbözősége miatt hol ~~ e ezt, a mely, az orvo ~ tudomany mi velői között, 
zett; vagy azon körülménynek' h a er seb?, hol halavanJ:abb szmben, minden időben léte
szereknek: hibáinak téved, · 'k 0hoY m~gar:ak a tudomanynak önálló fejlesztése a rend
vagy annak hogy 'a .i'ol teseme 1e~yi·eigazitása, javítása elég gondot adott az orvo oknak· 

„ ' . e 1' Y onosan e ore tö . " l" . fi . 1„ , , ' 
lyozta oket a visszatekintés t , , ro, e 018 gye o szellem munkassaga megakadá-
nem is bírom eldönteni e·, anus~gos es _nagy horderejű müvében : azt én nem akarom 

' n csupan megJelölö 1 ·t, h tl ' Ne értsen félre a mél t k .. .. m„ a; e v1 a.z a an tényt, hogy ez igy van. 
gyarázzák ro zul zavaimat ylen ·. oz?nség,. s fokepen kérem t. orvos társaimat ne ma-
fi 1 k · · smerem en az ide vágó " 1 · ' , é ' e a ai:Ja találni sorozatát a ·d "kb . muve r JO resz t, s tudom, hogy a ki 
ban idő zakot alkotó nagy<: 

1 
bo . ~nl ~z e~y,es orvosi re1:1dszereknek, vagy az e tudomány

módot é alkalmat azokban. m ere et ezesenek ' orvosi működésének, talál arra bőven 
, De hogy az orvosi tudománynak · t k „ . „ . . 

tekeny e zközének befolvása ki 1 ' mm a 0~~.1ve,lodés egy1k, bizonyosan igen jelen-
oly méltán megillető helyre állitvo na temelve or;?s1 tortenelmeinkben, és az őt, e tekintetben 

va, az nem talalJuk. 
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S hogy ez nem kis hiány, azt abból megértheti mindenki, hogy egyik legszellemesebb 
orvos-történelmi írónk (Baas) azt mondja, hogy: "az mvosi tudomány történelme a köz
mi~elődés, a cultura történ.elme. " - S nem is lehet az máskép, ha az áll, hogy ~ vallás, 
az irodalom, a kormányzati forma, fő emeltyűje minden emberi viszonyoknak, akkor mind
ezekkel legalább egyenlő tekintetet kell érdemelni, az emberek, vagy igazabban az emberi 
mivelődéshezi viszonyában az orvosi tudományoknak; sőt szerintem többet, mert amazok
nál közelebb áll az emberhez, többet foglalkozik az individuummal, jobban ismeri az ember
ben és az emberre ható erőket, és hatása közvetlenebb azok felfogására. 

A miért igen helyesen jegyzi meg szintén egy kitűnő író (Haeser), hogy "az orvosi 
tudomány kezdete, az emberi mivelődés kezdete," a mit felesleges bizonyítgatni, "ha meg
gondoljuk, hogy az orvosi dolgok feletti elmélkedés, gondolkozás, az ide vonatkozó megfi
gyelések, vizsgálódások, - történjenek azok bárminő alakban - az emberi értelem legelső 
nyilvánulásai közé tartoznak; s ha látjuk, hogy az emberi mivelődés legalsó fokán álló 
emberfaj oknál is nyomát találjuk ezeknek." 

Az ébredő emberi szellem időszakában, a mythos homályos világánál mindenütt 
isteneknek adja a megfélemlett ember az orvoslás hatalmát; a betegséget istenek harag
jának, a felhő zitett istenektől reájok mért büntető csapásnak tekinti, a melytől csak az 
isteneknek áldozatok, bünbánatok által megengesztelt kegyelme szabadíthatja meg őt. -
Az emberi szellem erősödésének, a felfogás világosodásának első lépésével, már félistenek, 
hősök, fejedelmek, papok kezébe tétetik le az orvoslás hatalma, így szolgáltatva azt félig 
az emberek kezébe át, de még mindig nem merve szakitani a tudatlan ember, az istenek
nek, mint a betegségek okozójának homályos és félelmes tanával. - Csak ezután alakul 
lassankint egy osztály, a mely a gyógyítással mint külön szakmával foglalkozik, de még 
mindig zavaros előítéletek, titokszerű sötétség fátyolával borítva; mig végre a világosság 
elébb haladásával mind inkább tisztul az emberek felfogása, s a tudomány veszi hatalmába 
a tél't, és elfoglalja az őt megillető helyet. 

Igy formálódtak minden népnél a különböző orvosi nagy korszakok : a mythoszi , a 
theologiai vagy papi, a philosophiai, végre a természettudományi. 

Ekként lehet az orvosi tudományt, mint legelső harcost, nyomról nyomra kísérni, a 
felvilágosodásnak, és ez által a jól felfogott közmivelődésnek nehéz harcában; az igazság 
éles fegyverével pusztitva a babonát, előítéletet, embertelenséget; s ezek helyébe ültetve a 
józan értelmet, világos észt és szeretetet. 

A fentebbi korszakok, a nép szellemi fejlődési foka, vagy az arra befolyással bíró 
külső események szerint, egyenlőtlen időkig tartottak valamely népnél; igy a mythosi, 
főképen a theologiai vagy papi korszak az indusoknál, egyptomiaknál sokkal tovább tar
tott, - sőt ezeknél részben ma is tart, - mint a görögöknél, hol ezen korszak csak át
menetet képezett azon állapotokhoz, a midőn azzal foglalkozó, tudományos ismeretek és nem 
a . láthatatlan istenek hatalmának segítségével rendelkező szakemberek, tulajdonképeni 
orvosok, vették kezökbe a gyógyítás munkáját. 

Amaz óriási világu~, a melyet az orvosi tudomány tett a földön, egyenlő az össz
mivelődésnek az utjával. Azsiának a történelem által, az emberiség bölcsőjének tartott 
részéből kikel az orvosi tudomány, mint egy óriási pálma, áldását, gyümölcsét te1jesztve, 
osztva az egymást pusztító, öldöklő emberfajoknak; majd, a mint egyik nép a másik után 
eltűnve, egyik nép a másik után kiemelkedve, mint hab hab után a folyam árján, -ez óriási 
zajlásban, hnllámról hullámra lépve, vitte az orvosi tudomány geniusa, egyik néptől a másik 
néphez, a mivelődés, a felvilágosodás, s adjunk hozzá még egyet : a szeretet lángoló 
fáklyáját. 

Krisztus előtt több ezer évvel találunk az orvosi mivelődés nyomair~ az árjaiaknál; 
mintegy kétezer évvel Krisztus előtt önálló orvosi literaturával bírtak: az Ejszak-Afrika és 
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Kelet-Ázsia közt elterült tartományok, Pale tina, Phoenicia, Babylonia, Syria, Per ia, 
China, Japán. 

Mint a mivelődé más ágában, ugy az orvosi tudományokban is, a délkeletről nyu
gatra vonuló irány van megtartva, - az általános világculturát ez irányban kisérte, vagy 
helye ebben, nagy ré zben vezette be Europába az orvosi tudomány; célosan mondom, hogy 
vezette, mert tudjuk, hogy annak mivelői az orvo ok, érintkezé"eik, utazásaik által mindig 
megelőzték a népek é nemzetek ö ze égének akaratát; ö szekötteté eik által megnyitot
ták azon forrá okat, a melyekből neme -ak az orvo i tudomány, hanem a mivelődé1::1 minden 
más ágának terjedé e áradott zét; hogy az orvo i tudomány zük éges és hasznos volta 
mennyire átérzett dolog volt a régi, . őt a legrégibb időkben is, abból itélhetjük meg, hoay 
annak palládiumot állitottak fel; voltak hóditók, kik a meghóditott tartományok templo
mait, i. koláit ·zétrombolták, vallá át üldözték, annak hívőit pusztították, nyelvét elnyom
ták, de az orvo i mivelődé hatalma előtt meghajoltak, az alól magokat elvonni nem bir
ták; maga Nagy ándor, ki meghóditott tartományaiban minden könyvet elégettetett, az 
orvo i művekre ez embertelen kegyetlen égét nem terje ztette ki. 

Ré zlete. utját írni le az orvo i, ezzel együtt a világmivelődé haladásának, nem 
lehet célja felolva a omnak; ugy vélem, eleget tettem kötele égemnek, ha azon szoro 
ös zefüggé felemlité e által, a mely a kettő között megvan, egy létező nagy hézagára mutat
tam orvosi történetünknek, é. talán felköltöttem a hivatott tehetségeket annak kitölté ére. 

.Mert nekem erő meggyőződé em, hogy az orvosi tudományok történelme a világ
cultura történelmének egy nagy alkotó része; s hogy az orvosi tudomány, ez a kezdetben 
oly gyenge fényű égi szikra növekedé ével, fényesedésével a legnagyobb eszköze volt az 
elmék megvilágosodásának, s az e zmék és nézetek megtisztulásának ; és végre, hogy az 
orvosi tudomány mivelői voltak minden időben első munkásai annak a földnek, a melyből, 
gyomot tépve, röget törve, az erkölc.':li haladá nak, az emberiség előmenetelének, javulásá
nak áldá o kertjét ké zitették az arra hivatott nagy szellemek. 

Hypocrate nagy mondatát : "a h o 1 a tudomány, ott a z e r e t e t," azzal 
toldom meg : a hol a zeretet, ott az igazi a 1 a p j a az e m b e r i mi velődésnek. 

III. 

A szinképi elemzés ujabb vívmányai. 
DR. NENDTVICH KÁROLY-tól. 

Korunk egyik kitűnő történetirója azt állitotta, hogy az ujkor és az ókor közti 
különbség a többi között abban is áll : hogy az ókorban az események megelőzték az esz
méket, az ujkorban ellenben az eszmék előzik meg az eseményeket; hogy tehát az ókorban 
az események érlelték az eszméket, mig az ujkorban az uralkodó eszmék érlelik az esemé
nyeket. Hasonló az eset a találmányokkal és a tudomány vívmányaival is. Mig a régi kor
ban a találmányok csak a véletlen szűleményej valának, melyek aztán tudományos elmé
letre vezettek, a jelenkorban a találmányokat előre kiszámitva, teljes öntudattal léptetjük 
életbe. A régibb korban egy ismeretlen, vagy addig nem észlelt tünemény, mely egészen 
véletlenül adta elő magát, uj találmányra vezetett. Az uj tünemény okait nyomozva, akad
tak a találmányra. A jelen korban már eleve tisztában vagyunk az iránt, hogy mit akarunk 
föltalálni. Az uj fölfedezésnek például az uj vegyület képeztetésének föltételei, vagy az uj 
termé zettörvény kellékei előre megállapittatnak, papiron, toll és téntával vagy a táblán 
krétával kiszámittatnak és leiratnak, és csak ezután fogunk a kivitelhez, és iparkodunk a 
megfogamzott eszmének alakot .és életet adni. 
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Ez az oka e szersmind annak is, hogy a fölfedezések az ujabb ,korb~n ~;~m~e!~~~~ 
„ . , t ~y a sebes léptekben haladó tudománynak eredmenye es 

k?.vetik eg!mas . z erl;a az ijntudatlan esetlegességek szüleménye. 
kovetkezmenye, nem P ~ , . 1 t közönségesen s p e e t r a 1 a na 1 y-

Így történt az a 1;1-evezetes fö~.fedezes is, me ye 

is ne k (szinképi elemzesnek) .nevezunk. , , ába mel eket a véletlennek köszö-
E fölfedezés sem tartozik azon t~laltmban~~k ,~oe~len~l buk~an vizsgálódásai közepett. 

k ] .. , elyekre a termesze uvar ve „ h d 'k 
nünk; azo rnz~ ·em, m . , . :b' el világitó te t, ha sugarait szuk asa ~ on 

Ismert teny, hogy mmden, feher enyny tt sz i n kép e t (spectrum) mutatJa, a 
át űvegprismán bocsátju~ kereszt~l, az u~y~,e~~~e szinké én észlelhetjük. 
mint azt a szivárványon is, a term.esze\~~g~-~:~1 észrevett~ ~mit aztán Fraunhofer, műn-

Már W ollaston, angol physicus . , h t' i a nap szinképe ha középsze-
cheni látszerész, 1S14-ben rész~etese? mer~iz~galt' l~~y m~t~t melyek bizdnyos és válto
rüen nagyitó távcsővel nézzük is, szarnos f e rn ~ :ona alakat a'legkörülményesebben leirta, 
zatlan helyet foglalnak el ~enne. Fra.~nho ~1·, e~ ~ö~~o: legkitünőb-
szám szerint már 600-at Jeg~zett föl, ~~ ~ · r·1te meg Ez okból 
beket A., B., C., D., E., F., G. es H. betu e ~e o . 
e vonalakat Fraunhofer-féle vonaloknak nev~zik. , . 

1 1 
D , . , legki"tünőbb physicusok torekvesemek, lehetet er 

acara a. · 1 t" é 't egma-
volt a napszinképben észlelhető, fekete v01l1alok J e. e~bo k~: l:mesz-

, . E t·· emény magyarazata, me y az UJa 
gyarazm. , un, , . .k k 't heidelbergi tanárnak, Kirch-
szebbre hato talalmanyamak egyi e, e 
hof é Bunsennek lett fentartva. . a r kevéssé 

Bun enben támadt legelőször a gondolat, ~og~ eoJ . k, 't 
il, . t, d ·ös hőfoku lángban elpárolgó testek fenye~e~ zm ep~ 

v agi o, e er , k"·r· .. alkotásu lámpát kesz1tett maga-
tanulmányozza. ~ cel~·a e~y u 0~0~~n közönséges levegővel kevert 
nak (a Bunsen-fele egeto~)' me.y k t ·1· ·tó láng támad, 

. . , , , 1 I kekes igen evese v1 ag1 
v1lág1to gaz eg e· gy ' "f k Ha e lángban különféle 

1 k b ·gen magas ho o a van. t me yne azon an i k k ·· 1önbségéhez képes 
anyagokat párolog~~tunk el, a lán~ az,~~ya~oz i k: ny (natriurµ) sók 
más-más szinüvé vahk. Igy alkotna pe. t ·h~ . , k szép karmazsin 

, ( . , ) lángot A li i u m - s o 
erősen sarga viaszsarga_ ; i~ . 1 inü a s u 1 a ny (barium) 
vörös, a, ha ma n Y (kahum! · 8 0 

"- ;\
0 as:dig' gyönyörű pázsitzöld 

s ó k zöldessárga, a t ha 11 i u m - s 0 r P 
lángot. . t 

Hogy már az ily módszer szei:m 
készitett láng szinképét kényelmesen e z
lelhessük, külön készüléket alkotott, mely 
sz i n képi kész ü 1 éknek, (spec~ros
copnak) neveztetik. E készülek a kovet-
kező részekből áll : „ 

Főrészét alkotja egy flintüvegbol 
készitett háromoldalu prisma P., me~y
nek két lapja 600 alat~ ~ajli~ egymas
hoz. Ez a készüléken sz1lard es mozdu~
hatatlan állásban van. Előtte sárg.~ rézb?l 
készült cső A. áll, melynek külso végen 

" ketté vágott fémlemez van egy eros, 
2. á.bm. 

e 

1. ábra. 
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alkalmazva; ezeknek a zélei mikrométer-e . . , , 
vagy egymá tól eltávolíthatók. Igy szűkebb va ava;á segitsegevel egymashoz közelíthetők, 
szolgál, hogy az elébe állított vil, ·t, te t gy _gabb hasadékot alkothatunk, mely arra 
sárga rézcsövön át menve annakag1 ? .k s , suégara1~ keresztülbocsássa' honnan aztán a 
k ' mas1 veg n a flint „ h · A . eresztülmegy a fehér ugárnyaláb . lk . uveg ez JUt. mmt a flintprismán 
a készülékkel ö zekötteté ben álló tá zm~b a B atr~sze1re bomlik, színképet alkotván, mely 

Ha azonban a pectro co h vcd~k e . esik, s benne nagyított arányban észlelhető. 
lán~áb~n valamely illó te tet el:áro~o a at~lé ~· Bun_sen-fél~ l~r;ipát állf tunk, és annak 
a, tavc noben a folytono zinképtől töté-kevé ~~1! a .. la?Ipa_ la~gJat r:iegvaltoztatni képes; 
latmezoben egymástól elvála ztott zine vonJa e e~uto ~zmkepet latunk, azaz: ~ost a 
csakhogy fénye ebbek, mint a folytono . ké kkat eszlel~k, melyek ugyanoly szmüek, 
elfoglalják. zm pne azon resze, melynek helyét e vonalok 

Ha például vékony platin odronyon k , k , . 
lángjába, akkor ez inten iv , , . fi eve. onyhasot mentünk a Bunsen-féle lámpa 
gével megtekintjük, abban e a~~a:a 0~, fe tetm .. Ha ~ árga lángot a spectroscop segitsé
hel;yén, melyen árga mezejének leg ~n e:ye ' ~a zsa;·ga ~onala~. lá~un~ a színkép azon 
telJesen eltűnik, é ötét íkot mutaf y ebb Ié ze lathato. A tobb1 resze a színképnek 

. . Ha natrium- ó helyett lithium- ó . , , , ., 
mtens1v karmazsin vörö színre fe tetik é t tart~nk a Bu~sen-fele lampa langJaba' ez 
scoppal megtekintiük a szinké ' h~ az ek~ent ~egvaltoztatott lángot a spectro-
1 't k · " ' P vere mezeJében mtens1v k · ·· ·· · a un ' m1g a zinkép többi részei· so··tét k k l' armazsm vorosszmü vonalat , e ne atszanak. 
· Ha a langba t ha 11ium 0 t e é , 
tunk, a színkép zöld mezejében fén' gY:.ldpe~ka ~p~ctro~cop .altal ~elfödözött uj fémet tar-
az előbbi két e etben sötéteknek llt:za:oak. cs1 tumk elo, m1g a szmkép többi részei, mint 

, E három zine vonal (sárga vörö , ··1d) . , 
~ely~~ jelennek meg, valahányszor natrium- r:~ zo a szink~pnek, mindig ugyanazon a 
langJaban elpárolog e színe vonalak fi'' 1 _um- vag~thallium-so a Bunsen-féle lámpa 
jelenlétére mindig következtethet„nk el ~:r;iek Jellemző Jeleinek tekintetnek, melyeknek 
ismeretlen test spectroscop által ~ ' ,~a a anyszor a benne elpárolgó alkatrészekre nézve 
biztos módszert nyujt e testek "Je~!~é::' u~y~nb ~ von:11~~at mutatja. A spectroscop tehát 
keverékben. ne e izonyitasara valamely vegyületben vagy 

Mily rendkívül nagy a kémlel , , d. , , , 
is látható, hogy a natrium milli es. ,e mo J~n:1k erzekenysége, már azon körülményből 
és észszel foghatatlan mennyisé gr:m~Janak nnllw~odré~zei is, tehát teljesen mérhetetlen 

A b ge ' a egnagyobb biztonsaggal bebizonyithatók 
zon an nemcsak a natrium lithium é thall. b. . . 

zés által; de a többi eddig ismert és föld·· ks 111~ izonyit~atók be a színképi elem-
feltalálhatók és észlelhetők. csak 1 k~l„ et ,alkoto fémek mmd hasonló mód szerint 

. t . , , azza a u onbseggel hogy s · ké ·k 1 mm az iment említett három fémé h ~- zm pei nem o y egyszerűek, 
alkotnak péld. a mészeny (calcium) ~;ie~ :, legtobb esetben igen bonyolódottak. Igy 
széles, de világos narancsszínű eg ,foe s~~ epet, mely széles sötétvörös, egy, szintén 
A pirany (strontium) sz1.nké,pe y3 ~~e es v „a~os zöld, és több sárgászöld vonalakból áll. 
é ienyes voros 2 s„t't ·· „ · , 
s eg~ fényes kék vonal által tünteti ki , t Á. 0 e voros,. egy VIlagos narancssárga, 

egy világos narancsszínű, több sárgászöl:~gak., t f: u 1 a~ Y Cb,armn:) két elmosódott vörös, 
E különfél fi' k . . ' s e nyes es szeles zold vonalat mutat. 

e eme szmképei az ide mellék lt . t, bl, , 
sőbb a nap közönséges színképét F . nh fi ~ szmes a an eszlelhetők, hol a legfel-
c a e s i um, a harmadik (Rb) a ru b:di ~1: ~ter-_fele feket~ vonala~al, a második (Cs) a 
{Ka) a k a 1 i u m az ötödik (N ) . (k UJ, Bunsen által feltalalt fémet) a negyedik 
strontium (Sr), a nyolcadi: aa n~t~1um(C a hato~k (Li) a lithi_um, ~hetedik a 

ca c1um a), a kilencedik a banum, a tizedik :a 

- '77 -

t ha 11 i u m (Tl), a tizenegyedik az i n di u m (In), két, szintén a spectroscop segítségével 
feltalált fémnek a színképét mutatják. 

Miután e módszer alkalmasabb minden más vegykémlelésnél, hogy a testek határ
talan kicsiny és megmérhetetlen mennyiségét megismerjük: alkalmat nyujtott uj , és eddig 
teljesen ismeretlen elemek feltalálására, melyek a föld fölületén ugyan nagyon el vannak 
terjedve, de mindenütt csak határtalan kis mennyiségben találhatók, ugy hogy színképi 
fölfedeztetésökig addigi kémszereink által feltalálhatók nem voltak, és ezen módszer felta
lálása nélkül valószínűleg mindenkona ismeretlenek maradtak volna. Bunsen a spectroscop
pal 2 uj , eddig teljesen ismeretlen, sőt nem is sejditett fémet, a r u b i di u m o t és e a e s i u
m o t hozta be a tudományba. Nemsokára azután a francia vegyész Lami és az angol 
Crookes ug,yanazon időben a spectroscop segitségével a t ha 11 i u m fémet találták fel, és 
kevés időre utánok Reich és Richter freibergi vegyészek az indium o t födözték fel. 

Egyébiránt a fémeknek csak igen kis száma párologtatható el a Bunsen-féle lámpá
ban. A hőmérsék, mely egy Bunsen-féle lámpa segítségével előállitható, korán sem akkora, 
hogy a fémek nagyobb részét benne el lehetne párologtatni. Kénytelenek voltak tehát más 
módokról gondo kodni, hogy a többi fémek színképét is hasonló módon elő lehessen álli
tani, mint az égvények és égvényes földek színképét. E célra igen kitűnő módszert találtak 
a villanyfolyam hatá ában. Hat. i. 4-6 elemből álló gálván-telepnél, melynek hatása egy 
Ruhmkorff-féle inductió-készülékkel fokoztatott, azt a fémet használjuk elektródok gyanánt, 
melynek szinképét látni akarjuk, és az erős gálvánfolyam szikráit a Ruhmkorff-féle inter
ruptor egitségével a két elektródok között átugrasztjuk; akkor azon fémből, melyet elek
tródok gyanánt alkalmazunk, annyi párolog el, hogy az átugró szikrák a színképi készülék
ben nézve, az illető fém színképét mutatják. E szinkép főleg akkor látszik igen fényesnek, 
midőn a spectroscop ugy állitjuk, hogy az átugró szikrák épen a készülék hasadéka előtt 
legyenek láthatók. · 

Ezen eljárás lehetségessé tette, hogy az eddig ismert fémek szinképét megállapítsák. 
Leginkább Kirchhoff volt az, ki a fémek színképének megállapítása körül nagy érdemeket 
szerzett magának. 

A mint azonban a találmányokkal rendesen történni szokott, hogy azoknak fontos-
ságát, számtalan alkalmazásukat előre látni nem lehet: ugy történt az a Bunsen és Kirch
hoff által fölfedezett rendkivül fontos találmánynyal is. Alkalmazásának köre azon arányban 
tágult, melyben a találmány mindinkább tökéletesbült, és végre oly tárgyakra is alkalmaz
tatott, melyek az emberi észlelés körén tul látszának feküdni. 

Már előbb volt emlitve, hogy Wo1laston, angol tudós, később pedig Fraunhofer, 
müncheni látszerész azt az észleletet tették, hogy a nap színképében, távcsővel megtekintve, 
számtalan fekete vonalat mutat, melyeket Fraunhofer-féle vonalaknak neveztek el. 

Minthogy e vonalak csak a nap szinképében észlelhetők, ellenben semmi földi világ
forrás által előidézett szinképben nem, e körülmény Kirchhoffban azt a gya,nut keltette, 
hogy e fekete vonalaknak közel viszonyban kell állaniok a nap alkatrészeihez. E vélekedésre 
leginkább azon körülmény adott alkalmat, hogy a Fraunhofer-féle vonalak nagy része a 
nap színképének ugyanazon helyén voltak észlelhetők, és terjedelmökre nézve is ugyanazon 
világos és szines vonalakkal megegyeztek, melyek a különféle fémek színképében észlelhe
tők valának. Kirchhoff ezen észlelésből azt a következtetést vonta, hogy a napnak némely 
sugarai utjokban a földhöz, bizonyos közeg által elnyeletnek, azaz kioltatnak, mi által 
fekete vonalak támadnak a nap szinképében ott, hol különben szines és fénylő vonalak 
lennének jelen. 

Ebből kiindulva, kísérletek által is bebizonyította, hogy valamely világitó test 
sugarai teljesen elnyeletnek, midőn más gázalaku, de szintén világitó testen keresztül
mennek, ha e sugaraknak ugyanazon sugártörési képességök van, mint azon gázalaku ~es~ 
sugarainak, melyen kereszt~mennek; vagy is, hogy azon sugarak, melyek valamely izzo 
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gáz által elnyeletnek, teljesen ugyanazok, mint azon sugarak, melyeket maga kibocsát. Ha 
tehát a szik e ny 1 á n g (natrium) sárga világát, még mielőtt a spectroscop szűk harndékán 
keresztülmenne, gázalaku natriumon kere ztülboc átjuk; a pectro copban a szikeny fénylő 
árga vonala helyett ugyanazon a helyben egy egé zen ha onló zélességü fekete vonalat 

látunk. 
l gyan e tény bebjzonyitható a lithiumon, valamjnt a többi fémeken is, melyek 

gázalakban előállithatók. 
E tényekre a nap alkotá át metőleg Kirchhoff következő elméletet alapította. 
A nap fehér izzó olva ztott gömbből áll, mely zintén izzó légkörrel (Photosphaera) 

van környezve. Ezen izzó l 'gkörben mindazon alka tré zei a napnak gázalaku állapotban 
megvannak, melyek a nap tény lege hőmér éke é · légnyomá a mellett em folyó, sem zilárd 
állapotban meg nem állhatnak. 

1índen, a nap izzó magvától zármazó . ugarak kén} telenek tehát az előbb izzó 
légkörön kere ztülhatni, mielőtt a földre jutnak. Ezon az utou tehát mindazon ugarak 
elnyeletnek, melyeknek ugyanazon töré i képe · 'gök van. mint azon ugaraknak, melyeket 
a zintén izzó, de okkal kevé bé izzó légkör kiboc. át. 

Ezen elmélet termé z te következé e tehát az, hogy a színkép azon helyein, melye
ken a nap izzó magvától közvetlenül hozzánk rő ugarak világo é zínezett vonalakat 
alk tnának, minthogy azoknak előbb az izzó légkörön kell kere ztülhatniok, ötétJ azaz 
fekete e íkok é vonalak fognak támadni. 

Ez tehát a Fraunhofer-féle vonaloknak magyarázata a nap zinképében Kirchhoff 
zerint, miből egy zer mind az is magyarázható, hogy miért mutat épen csak a nap zin

képe ily fekete vonalakat, má földi világforrá ból zármazó színképek pedig nem. 
Igen termé zete , hogy a zinkép ho zával, mely a pectro cop természetétől és 

alkotásától függ, az egye vonalak egymá ·tól való távol ága i nő; hogy tehát még egyszer 
oly ho zu spectrumban az egye vonalak egymá tól kétszer oly nagy távolságban fognak 
találtatni; föltéve, hogy a pri ma, melyen a ugarak kere ztülmennek, ugyan azon anyag
ból van alkotva. Ha ellenben a pri mák különböző anyagból alkotvák, vagy ha az üveg, 
melyből a pri ma áll, különböző alkotá u, annak töré. i képes ége is a spectrum egyes suga
raira nézve különböző leend, minél fogva az egyes vonalak távol ága is a színképben nem 
egyaránt növek zik vagy csökken. 

Miután a spectrum hosszabbítása által az egye vonalak távolsága egymástól növe
kedik, több vonalaknál azon eset adta elő magát, hogy midőn azok rövid pectrumban csak 
egy, habár . zéle ebb vonalnak látszottak, hosszabb spectrurnban több finomabb vonalakra 
oszlottak fel. Igy megoszlott péld. a Fraunhofer-féle D. erős fekete vonal, mely a sz ik e ny t 
(natrium) meti, két finomabb vonalra, és midőn a natrium-spectrumot hosszabb színképben 
vizsgálták, azt találták, hogy az egyik, eléggé , zéles és jellemző sárga vonala a szikenynek 
szintén két vékonyabb sárga vonalra feloszlott. 

Miután a nap színképében feltalált fekete vonalok nagy számánál igen fontos, hogy 
az egyes vonalak helyét a spectrumban biztosan ismerjük: Kirchhoff az egész spectrumot 
3000 részre osztotta, s e szerint oly scálát alkotott, melyen minden egyes, addig ismert, 
Fraunhofer-féle vonalnak a maga helyét meghatározta. Ezen scála a spectroscop -(1. 1-ső 
ábra) C'. csövében ekként van elhelyezve, hogy képe a flintprisma P. felületéről visszave
rődve, a B. távcsőben jelenjék meg, hol azt ekként igazittatja az észlelő, hogy a Frauen
hofer-féle vonalak helyét azon számok zerint határozhatja meg, melyek a szinképen láthatók. -

A spectroscop ezen alkotása szerint lehetséges lőn a nap színképében mutatkozó 
Fraunhofer-féle vonalakat az egyes elemek szinképével összehasoulitani, és meghatározni, 
hogy ezen elemek közül, melyek azok, melyek a napban előfordulnak, és melyek nem ~ 
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Ho már a na szinképét ugyanazon időben a földi anyagok ~zínkép~vel össze-
h· onlitha;{uk Bunsen ~s Kirchhoff a szinképkészüléknek azt a berendezest 

1 
adta~i' h~g!,a 

s a,!ctroscop vékony hasadéka mellett egy kis, úvegp:isi:nát alkalmaztak, me Y a~ ~~l~~r:~ 
c~lszerü elhelyezé e mellett a sugarakat akkent ven v1s~za, .?ogy a hasadé~ egf k beha-

, arézc őbe innét a nagy fl.intprismán keresztül a tavcsobe legyenek k~nJ!'e ene , ik 

:0~:~.g E berend~zé · mellett ~ét színképet k~pu1:1k, n:elyek köz~ief:e;gr~:!~n s;e:;~m 
fölött áll, ugy, hogy az egyik spectrum resze1 telJesen meg 

részeinek. · ' ik 't Bunsen féle 
Ha már mo ·t a ha ·adék egyik felén át a nap sugarait, a mas on a a . - . 

, ·ll ·k által előállitott világát valamely földi testnek hagyJuk hat1;11, 
lampa, vagy a v1 any zi ra . 'nké ében foglalt fekete Fraunhofer-fele 
két színképet nyerünk, melynfe~r egyike ~ naptts~onaL<tit a földi anyagoknak mutatja. Ez 

1 k t a má ik ellenben a enyesen szmeze e k' uh 
vona a a ' l' , k„ „lhető a két színképnek és igen pontosan ip a-
által igen ponto ös ·zehason ita.s~ ~sz ozo . képének felelnek 'meg a fényes vonalaknak, 
tolható, hogy_ mely fel~ete, v?na a1 a . n~p szm I sikerült Kirchhoffnak a nap színképében 
melyek a földi te tek ~mkep~b;n fo~~alt:~nak.e1!~ek színes spectral vonalaival bebizonyi
foglalt fekete vonalak ident1tasat a ove ez , (K) , e ny é (Ca) k e s re ny é (mag-
tani, é pedig: a zikenyé (~a), h,amanya~ M~)m;::tenyé (chrom, Cr), álanyé 
nesium, 'f_g), va~é (Fe),, c(~ed ~n!e ~anize~ ele~ek színképi vonalai nemcs~k u~yan 
(1il ickel, N 1) é k o n e n y e y r ogen ' h. 1 , s szélességre nézve hanem -vilagossagnk 
annyi sötét vonalakkal egyeznek me? e yre e ' 
intensitá ára nézve is teljesen azonos agra ut~lnak. 'l' és sötét vonalak között a követ-

Ellenben csak rész 1 e te s meg_egyehzes a Vl agoscz·nk Zn) s u 1 a ny {barium' Ba), 
kr é tatható ki t 1 · a o r g a n Y 1 ' ' A ) , kező eleme ·e n zve mu ~ . AÍ) . k.; k (cobalt Co) és az aranyra ( u nezve, 

réz (Cu), timany (alummmm, ·' e e~{sze a na' sötét vonalaival. A kemenyre 
melyeknek csak legfényesebb ~?~~lai_ ~~~~őben hogy f70 viláaos vonala közül legnag:zobb 
(titan' Ti) nézv~ Thalen azt fta. ~,t u~-~ét 1 onalakkal. Kutatás~i, melyek 45 fémre terJesz-
é e megegyezik a Fraunho e1-1e e so v ·t tt'k 
~ ~z k Kirchhoff adatait és följegyzéseit teljesen bebizony1 o a . . „ • 

e ne ' . „ me e ezést nem mutatnak kovetkezo 
A Fraunhofer-féle vonal,akkal she:rimme~u(H )g fr r da ny é (antimon; An), mi.re-
. k' . t . ezüste (Aa) iganye g' , ( t t' 

fémek szm epe1, ; 1. ~z , ,0 (Pb) kadanyé (cadmium, Cd), piran~e s i:on mm: 
nyé (arsen, As), o~e (~n~, olo~)e· . 't gy a kovanyé (silicium, Si) es az e lenye 
Sr), és a lavanye (hthmm, 1 ' szm u 

( oxygén, 0). .. 'k h a na alkatrészei a föld alkatrészei-
E kutatásokból kétségtelenül kovetkez~ ' og; aun~ofer-féle vonalak roppant nagy 

vel nagyobb részt megegyeznek. Igaz ~gyanh o~y a, r:os vonal van melyek a földi testek 
zárna mellett (2000 ism retes) lehets ~es, og~ szamé~ oly elemek is lehetnek, melyek a 

vonalaival egybe nem eanek,, hogy t~hat a :ap ka1k t csakugyan naay valószi.nüséggel lehet 
földön nincsenek, vagy legalabb ner~ 1 ~~;e :~e :. d;tt a bolygók eaész rendszere, föl nem 
állitani. Mert ID:iután a nap alkatr,esze1 o ep:inden alkatrésze o megvolna; sőt inkább, 
tehető' hogy :runden, egyes bolyso~a~ a,;;legritkább anyagokból állanak, a n_ap a leg
miután a naptol legtavolabbra eso o ygo .. , em vaay csak 1gen cse-

„ "bb elemeket foglalja magában, melyek földünkon vagy epen n ' o 
suru k 1„ 
kély mennyiségben fordulna e o. t 'l 1 k sza' ma minden egyes anyagra nézve eléggé 

M·1 azonban a spec ra vona a · hh ff k maga 
1' 1 Y nagy , ' „ · én ből is látható hoay Kire 0 csa 

na itott napszinképben, mar abbol a korülm y , ' o i sötét Fraunhofer-féle 
a !:S szi.nképében 60 világos __ von,alat észlelt, ~~yeknek t uag~::;~nyben párologtatták el, 
vonal felel meg; mig Angstrom es Tha~en,' t a ~r:u:~~~er-féle vonalakkal bebizonyították. 
több mint 460 fénylő vonal azonnossaga a 
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A szinképi elemzés eredményei 
egyébiránt nemcsak a nap alkatrészei 
kipuhatolására terjeszkednek ki; ha
nem különféle változásokra is, melyek 
a nap légkörében előfordnlnak. Közön
séges viszonyok között a nap fénye 
annyira ragyogó, hogy a változások, 
melyek photosphaerájában előfordul
nak, nem é zlelhetők. Ha azonban tel
je napfogyatkozá áll be, mely annak 
ragyogó képét teljesen elfödi , a nap 
szélén ragyogó, gyakran rendkívüli 
maga ságu és kiterjedésű csucsorodá
ok észlelhetők, melyek aránylag rövid 

idő alatt megváltoztatják alakjokat. 
E kidomborodá okat nap fák 1 y á k
n a k és nap-pro tu b eran tiá kna k 
nevezték el 3. ábra az elhomályo odott 
nap koronájával (őt környező fény köré
vel, és a), b), e), d), e), f), g) protuberan
tiáival, aug. 7. 1869.). - Az utolsó 

3. ábra. teljes napfogyatkozások különösen al-
kalmat nyujtottak e protuberantiák részletesebb tanulrnányozá ára, és e célra a legtöbb 
europai államok ré zéről költséges expeditiók szereltettek föl, hogy a föld azon pontjain, 
melyeken a napfogyatkozás telje en látható volt, észleléseket tegyenek. 

Igaz ugyan, hogy már korábbi teljes fogyatkozásoknál, a hold födte nap szélén ily 
fénye protuberantiákat é zleltek; de miután azon időben a szinképi elemzés még nem volt 
fölfedezve, a tudó ok e protuberantiák természete iránt tisztába nem jöhettek. Csak miután 
a nap-protuberantiák termé zetének kutatására a távcsöven kivül a spectroscopot is kezd
ték használni, nyertek mivoltukról több világo ságot, egyszersmind mélyebb betekintést 
a természet titkos és nagyszerű műhelyébe! melyről az előtt alig volt távolról is 
fogalmunk. 

Leginkább az 1 6 9-diki nagyfogyatkozás volt az, mely a civilisált világ minden 
csillagászát mozgásba hozta, és a protuberantiák természetéről meglepő felvilágosításokat adott. 

Igen jó távcsövek segítségével, kapcsolatban a spectroscoppal, lehetségessé lőn a 
protuberantiáknak nemcsak alakját és alakjok sebes változását, hanem azoknak természe
tét is pontosan tanulmányozni. Bebizonyult, hogy e tüzes kicsucsorodások izzó gáznemek
ből, leginkább könenyböl (hydrogénből) állanak, melyek alig elgondolható sebességgel, 
gyakran 20-30,000 kilométerre lövelnek ki egy másodperc alatt a nap nyilásai és hasa
dékaiból, és függőleges irányban égő fáklya gyanánt gyakran fellobbanak. Sokszor förgeteg 
gyanánt hajtatnak, és igya nap légkörében olykor oly szélvészeket idéznek elő, melyekhez 
képest földünk legpusztítóbb szélvészei alig észrevehető lehelletnek tekinthetők (lásd az ide 
mellékelt két szines táblát). - Az izzó köneny ilyféle kitörései legtöbb esetben megelőzik 
a napfoltok képződését, ugy, hogy ez iszonyu gázkitörések a napfoltokkal okszerű viszony
ban látszanak állani . 

.Azonban nemcsak a nap légkörére és a benne előforduló eseményekre terjeszked
nek a csillagászok és természetvizsgálók .észlelései a spectroscop segítségével; még az oly 
határtalan távolságban ragyogó csillagok, sőt az égnek i·ejtélyes ködfoltjai, és a minden 



- 80 -

kalmat 
europai 

~ 

~ 
melyek e 

I 
fényes p1 
fölfedezv 

~ 

a nap-pro 
- ~ 
~ 

S> ~ 
. . ~~ 
~ ~ 
~ I <::! - ~ 

,...... 

t ~~ 

ték haszn 

<'tS 

<:;~ 

....> ....... 

;:;~ 

a termés 

·<'tl 

~ 

;.... 

~ 

fogalmun 

·ctS 

::: 

= 
Le 

~ 

csillagász ' 
kat adott. 

lg 
protubera 

- ~ „ 
~~ 
~ ";;; 

~ 

~ ·::! ~ 

"~ 

e 

„ -..., 
·!:l 

tét is pon 

-;e~ 
.., ~ ~ 

ből, legin 

'-'~ §'~ 

gyakran 2 

... 1:5,<c:; 

~ 

dékaiból, é 

„ 

gyanánt h 

' 

képest föld 

·;a 
r.tl 

mellékelt 

•(il 

a napfolto 
ban látsza 

ro 
0 ;..., 
0 
r.tl 

.Az 
nek a csill 

<i.. ~ 

0 
;:s 
<Zl 
u 

határtalan 
~ 8l >~ ~ .., " - ~ '~1 -~ 
~ ...... ~ 

~ ' <::> 
~ 

~L ______ _ ~ 



MAGYAR 
•..mvo;; Ai.ADÉMIA 

KÖNYVTÁRA 

- 81 -

érdeket gerjesztő üstökösök i · észlelésök keretébe vonattak, és azoknak alkotása és termé
szete felől meglepő felvilágosításokat szereztek. 

. Igy találta például Huggins, angol csillagász, az A 1 de bar a nban, egy első rendű 
csillagban, földünk következő elemeit: a könenyt (H), zikenyt (Na), mészenyt (Ca), kes
renyt (Mg), va at (Fe), kenenyt (Bi), irany (Te), dárdanyt (S) és higanyt (Hg). Igy találtat
tak a B e t e i g e u z ében, az 0 r ion ban ugyanazon elemek, mint az Aldebaranban, csak a 
higanyt és könenyt kivéve. 

Ezeken kivül még csak egy csillag találtatott, tudniillik a /3 a Pegazusban, melyben 
köneny nincs, mig a többi eddig vizsgált csillagok mind könenyt foglalnak magokban. 

Ezekből következik, hogy az álló csillagok természettani tulajdonságaikban hason
lók a naphoz. 

Mindazon ragyogó csillagok, melyek miriadonként fénylenek az éjjeli ég boltoza
tán, számtalan má csillagrendszerek napjait alkotják, és valamint a mi rendszerünk kö
zéppontja a nap, ugy azok is egy fehérizzó magból állanak, mely folytonos szinképet ad, és 
mely izzó légkörrel van környezve. E szinképek különbözők, mivel a légkörök alkotása 
különbözik egymástól. Mindamellett azt találjuk, hogy egészben véve a nagy világban, a 
meddig tudniillik az eddig át van vizsgálva, ugyanazon elemek képezik az égi testek alkat
részeit; é · igy Laplacenak hires k ö de 1 m é 1 e te a világte tek származásáról és képződésé
ről a színképi elemzé ben i ·erős támaszt talál. 

~Iég egy nevezete · tünemény érdemel különös említést, az a tünemény tudniillik, 
mely az 1 66-iki év május havában előfordult, és Huggins és Miller által az északi k o
r o na csillagzatában észleltetett. E csillagzatban tudniillik rögtön egy másodrendű csillag 
jelent meg, a mely eddig ismeretlen, vagy inkább mint tizedrendü csillag volt ismeretes. E 
két észlelőnek sikerült e váratlan jövevény színképét több éjjelen át észlelni. Rendkívüli 
meglepetésökre azt vették észre. hogy e csillag színképe teljesen különbözik a többi csilla
gok szinképétől, és hogy benne számos fekete vonal mellett több fényes is volt észlelhető, 
hogy tehát két, egymás fölött fekvő szinképből állott, melyek közül az egyik az álló csilla
gok közönséges spectruma, a másik ellenben erősen izzó gáz spectruma volt. E gáz fényes 
vonalai közül kettő a köneny fényes vonalaival egyezett meg. 

Azonban ép oly sebesen, a mint e csillag ragyogó fényével megjelent, ismét el is 
tűnt, és 14 nap mulva megint tizedrendü csillag nagyságára sülyedt le. A spectroscop vilá
gosan mutatta, mi volt e sebes világcsökkenésnek az oka. A színkép világos vonalai tudni
illik, melyek eleinte igen fényesek valának, mindinkább elhalványultak, és a csillag 12 nap 
mulva a másodrendű nagyságról a nyolcadrendű nagyságra sülyedt le ; mig végre a világos 
vonalak a szinképben teljesen elenyésztek. Baxendell, a ki e csillag fényét különböző időben 
megmérte, azt találta, hogy fénye május 12-ikén, mely napon a legmagasabb fokát érte el, 
7 60-szor nagyobb volt, mint augusztus 20-ikán, a midőn tudniillik a legkisebb fokra 
szállott alá. 

E rögtöni fellobbanását e csillagnak csak ugy magyarázhatjuk meg, ha fölteszszük, 
hogy e csillagon erősen izzó könenynek hirtelen kitörése történt, és a színkép fényes vona
lai világosan mutatták, hogy a csillag mintegy égni kezdett. 

A fenn emlitett szerzők e tüneményre ezt a megjegyzést teszik, hogy miután a mi 
napunk szintén izzó légkörrel van körülvéve, és rajta is, mint a:li ugy nevezett protuberan
tiák muta.tják, gyakran izzó gáznemek kitörései fordulnak elő; megtörténhetnék ezen is, 
hogy egykor ily kitörés oly nagy mértékben fordulna elő, mint az épen előadott esetben. -
Az illető i!lzerzők erre nézve azt mondják, hogy az ily kitörés követkeunényeire nézve egy 
percig sem maru,dhatunk kétségben. Ha tudniillik a mi napunk 800-szor nagyobb meleget 
sugáirozna ki, mint most, földünk épen oly sebességgel párologna el, mint ~ csepp viz az 
izzó kemencében. 

11 
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, Hug_~s azonban a ködfoltokat, az é nek e . . , , „ , . 
termeszete irant a csillagászok oly kül .. b .. g_ ,

1 
me, reJtelyes kepzodmenye1t, melyeknek 

spectroscop hatásának. on ozo ve emenynyel vannak, szintén alávetette a 

Huggins mintegy 7 0 ködfoltot é , 1 lt A • a ködfolt volt, mely a sárkány ne .. z ~. z elso, melyre spectroscopját irányozta az 
20-ikán észlelt. Azonban mekkora vol;u c~~dá~~za~ban l~t~ató, és melyet ő 1864-ben ~ug. 
tekkel van dolga, melyek egészen más termé z~:~:~ m~don az~ ~apa~ztalta, ho?y oly tes
v~nalakkal keresztülhuzott szinkép hely tt ··t 't 1 ' mm~ az áll?, csillagok. Szmes, fekete 
kozül a legvilágosabb telje en me felelte s~ e a apon_ harom vilagos vonalat látott. Ezek 
leggyöngébb a köneny (hydl'Og~n) , „ 1~ lege{~Y (mtr~gen) l~gv~ágosabb vonalának, a 
elemek ~özűl egyiknek em felel meg. zo vona anak' mig a k o z e p s ő az eddig ismert 

, Epen ugy mutatta a zabad sze l . . l' th , .. 
legenynek és könenynek e -e vilá mm.e ~ a . ato kodfolt az A n dr o m e dá b a n a 
vonalai it~ is hiá~yoznak; g?öt ~ég a~~~ :~i::t~tt, mig ell~~ben_ ez elemeknek többi világos 
nem felelo vonal Jelen van itt i A k .. -~lm:yes, emmifele ismert elem vonalának meg 

k 
. 

1 
· zon oru eny hogy a ko·· , l' 

csa egy Je enik meg a többi pedig . d l' th ' . neny es egeny vonalai közül 
~o~y a légeny szinképében is szinté:~n ak a atatlan, ~uggi:is szerint abból magyarázandő, 
is eszlelhető, ha tudniillik az izzó lé ~~ a vo~~l lathato, ~ely a ködfoltok szinképében 
ködfo~tok fénye oly igen csekél ez e gen;:-.... ny~ i~onyo~ foki~ leszállott. Miután már a 
elenyeszte, megmagyarázható. y, gy korulmenybol a legeny es köneny többi vonalainak 

Meg azon ködfoltokon i , melyek rendk. ül , " c~opor~jára oszlanak, é melyek~t épen ez okn~~ ~ nagy tavc_so segi_ts~gével fénylő pontok 
tavols~gban, levő csillagok csoportjának tartottak ora v~gy 1~e~ kicsmy, vagy rendkivüli 
vonalait a legeny- és könenynek é 1 lh tt . . ' uggms szmten csak ugyanazon fényes 
tok e fénylő pontjai is nem ürűdötzt e .~, ~' igy ~em lehet t~bbé kétség, hogy a ködfol
csak süritett ködanyagból állanak. sz1 ar anyagbol, azaz valoságos csillagokból' hanem 

Ebből az következik, hogy ez esetb n . l' , . 
melyeknek .. e?.yes ~agjai izzó gáztömegekbő~ ~a::kosagos csillagrendszerekkel van dolgunk, 

E folotte fontos észlelé ek tel. es összh , . , 
vel, ,mely szerint napunk rend zere i~ el ondoangzasban ~ll~n~~. tehát ~aplace hypothesisé-
hatartalan kiterjedésű ködös tö t ~k Ihatatlan regi idoben szmtén összefüagö de 
bolygók ~s ho,ldak tá~adtak, mege a otott, melynek fokonkénti sürüdése által a :U.p, 

, Zaradekul még néhány szót szólok a dm, " zes az üstökösök rejtélyes természeté e , m~z tere enyekrol, melyekre a szinképi elem-
H . t d . . . r nezve JU ott : 

, , uggms u nnlhk azt észlelte hogy „ t ·· k .. „ k 
állo csillagok és a ködfoltok szinképétöl t r az uslto' oso oly szinképet mutatnak, mely az 

Huggins „ „ e Jesen e er. 
meggyozodött arról hogy a „ t··k" "k . , 

azon szinképpel, mely akkor képződik . d" z u~llo oso. szmkepe lényegesen megegyezik 
keresztül. ' mi on Vl anyszikrákat világitó gázon ugrasztunk 

Szint ugy észlelte azt is ho a „ hetö ritkaságu; mi már azon kŐrü~ \ ~f J'.'a~ „ melybol az üstökösök állanak, alig képzel-
30-dik~n fö~dünk egy gyönyörű üstö::; ü~töi~, ovetkeztethető, ho~y ~idő~ 1861-iki junius 
sebb valtozast sem észlelhettünk. en ment keresztül, földünk legkörében legki-

, T~dallnak, azon kitűnő angol tudósnak k. k . . . , . , 
fei;ty termeszete iránt sikerült kisérl t kk l b -b· me. a~nyi UJ felvilagitassal tartozunk a 
szmüleg köneny-szén~gekböl (Kohl e e e te izo~yitam, hogy az üstökösök anyaga való
vannak, a napfény behatása követk:n~~sse~s off) all, melye~ rendkivül ritka állapotban 
alkatrészek rendkivüli világitó k , z ,e ~n olytonos, felbo~asban állnak, mi által a kivált 
ugynevezett Geisler-féle csövekbe8J.essege nyernek, epen mmt a fölötte ritkitott gázok az 
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Ezek azon nagy fontosságu találmánynak eddig nyert eredményei, melyről a fölfe
dezé első tádiumában nem hitték, hogy idővel mennyire fontos és alig képzelhető ered
ményekre fog vezetni. Bunsen és Kirchhoff fölfedezése által az emberiség előtt uj, eddig 
ismeretlen világ nyílt meg, melybe pillantást vetni, és a teremtés titkaival megismerkedni 
az emberi szellemnek lehetségessé lőn. E szerint ujból be lőn bizonyítva, hogy a tudomány
nak és az embel'i ismereteknek határai nincsenek kimérve, és a mi ma még elérhetetlennek 
látszik, holnap már a tudomány tulhaladt álláspontjaihoz tartozik. 

IV. 

Az aggok betegségei köréböl vett kóresetek. 

DR. RözsAY JöZSEF főorvostól. 

Hogyha időnként aggkori betegségek körül tett tapasztalataimmal tisztelt ügyfeleim 
elé lépek, ez által bizonyos kötelességet vélek teljesiteni, minthogy csaknem három évtize
den át oly kórosztály vezetésével vagyok megbízva, melyben kizárólagosan aggok képezik 

Az általánosan divó nézetek szerint aggápoldák lényegök szerint nem a tudomány, a kezelés tárgyát. 

hanem csak a jótékonyságnak szentelvék; azért az ily intézeteken működő orvosok tevé
kenysége kiválólag a rájok bizott betegek ápolása és kezelésére szoritkozik, és a kinálkozó 
észleletek tudományos értékesítésére többnyire nincsenek tekintettel. Hasonló nézettel 
voltak a régibb időkben a kórházak iránt is, és csak egyetemi városokban, a hol a tudomá
nyos haladások éber szemmel kisértettek, tudományosan értékesitve a kórházakban nyert 
anyag lett, mig ez idő szerint a kórházak még akkor is szolgálnak a tudománynak, hogyha 
nincsenek is kapcsolatban tanintézetekkel, ha ezektől egészen távol esnek. 

Az aggápoldai anyag tudományos értékesítése körül szép példával mentek elő 
Némethonban Canstadt és Geist, kik észleleteiket kitünő kézikönyvekbe i·akták le; továbbá 
Franciaországban Durand Farclell, Hourman és Déchambre a Salpetriereben, Moutand, 
Martin, Chaumel, Grisolle, Angliában Day és mások. E férfiak fáradhatlan vizsgálatai által 
a szervek physiologiai működésének változásáról az öregkorban és az aggkor betegségeiről 
szóló tan a jelen tökélyességre lettek emelve, mi által a tudománynak uj tér, az orvosok-

nak a megfigyelés különös tárgya szereztetett. 
Magasabb korbeliek betegségeinek kezelése a gyakorló orvosnak naponkint kínál-

kozó feladata, és minthogy csak kevés tanintézetben gondoskodnak arról, hogy a tanuló 
magát az aggkori betegségek megisme1·ése és kezelésében gyakorolja, általában magoknak 
az orvosoknak a gyakorlatban kell megismerkedniök az aggkori bántalmak sajátlagossá
gaival, különösségeivel, melyekkel, hogy biztosan kezel tessenek, részletesen kell foglalkozni, 
szintugy mint a gyermekek bántalmaival. Valamint azonban a fejlődő gyermek nagyobb 
mérvben részesül az övéinek gondozásában és részvétében, mint az, ki az életből elbucsuzni 
készül, valamint továbbá az orvosi tevékenység a gyengéd, minden külbefolyásra fogéko
nyabb gyermek mellett sokkal jutalmazóbbnak látszik lenni, ép ugy a gyermekkórházak 
már régen lettek tanintézetekké, mig ilyenek aggkori bántalmak számára még nem szer
veztettek. Igy lőn, hogy a gyermekkórházakban tett kutatások napról napra szaporodnak, 
mig az aggok bántalmaira nézve a tapasztalatok sok hézagot mutatnak, és több tekintet-

ben pótlást igényelnek. · Agg egyének magán gyógykezelése nehezen értékesithető a tudományra, már azért 
is, mert aggok hulláinak boncolatát nem könnyen engedik, még kevésbbé, mint felnőttek 

11* 
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és gyermekek hulláinál. Ho .1 , kö.~önségesen nem is érti, a !f h;/já~·~r~zla~o tudomanyo érdekű lehet, azt a nem orvos 
SaJatképeni okának legtöbbnvir·e , ' tlgy az ugynevezett aggkórt gondolJ'ák a h l'l 
t i . , k A J - ' e az e e eg fenn, ll' b t , a a aI aa . z aggkór kórisméjével vi 'l' k a 0 e egseget kevés jelentőségűnek 
egyéne~ e ·ak nagy óvato ággal ru.'.'':lih:ro". annak, hogy a halálozáiii statistika öreg 

b thogy a I>udape t föváro i Erz éhet cimü ' o~c~!at~knál elém nem gördittetnek akad, 1 k agg~!amol~ában, melyben működöm 
ha ido~ent ~z ott kínálkozó tapa ztalato: ~o ' ,e ak .ko,tele .egemnek vélek megfelelni'. 
nem azert, mmtha ez által tudományb . hé gynemely;ket a ti ztelt ügyfelekkel közlöm 
:::;;~?ebb célból, hogy ily hézagok pó~~ ára z';:!~!~~ :;:;

0
; ,'.'_élnék, hanem azon sokkal 

e Y anyagot szolgálta ak. a asoJU·a, a mennyire tőlem telik 

". Ezuttal három kóresetet mi t , " „ ' 
tolt, vagyok bátor előadni. Ez e~ete~ e ev~k elott kozr~boc: átott közleményeknek kie észi-
okozatos viszonyba hozható nézete gy~et a m;nnyiben abban rák fejlődése más ~ajjal 
kes ada~l szolgálhat. Ez es~t követ~e~~e~:~t : e bantalom fejlődé ének mozzanataihoz érde-

. P. ?6 éves, volt a ztalos 10 . 't te~talkotásu .. Evek óta hasmenésben' szen::d o a 1 az agg~y~m?ldá~an ápolta tik. Elég erős 
ve gyakran Javult, de mintho b ' me Y z ongitok e hidegviz allövetek se él é 
gyakran ismétlődött és gy a eteg sokat evett é ivott ily étrendi kih, , k f glytY, -
bet k , . . ' a gyorsan hanyatló beteget . d" 1 ' agaso o an 

, ,eg;ie, eJJel nappal nem volt n alma 1 ov~ nagy fokban gyengitette. Vé re fr;~~~· ez'. az alfelnyi!M fölött 3;;;;~-ülbel~~s :::::~u~1:" VlSszatartani székét. A végbél vf.s-
tt s orül kitapintható keményedés által szűkült k uvelykkel, .gyűrűszerű, a végbél falán 

~lkanem ;o~t ke~es behatolni. Alkalma. étrend ésne . mutatkoz1~, ug! hogy az ujj csucsa 
több~~asar~ siker~lt a székürülé ek zámát 5-~~1~, va,la~mt hid~g vizzeli allövetek 
k 1 , yne egeszen VIzenyős volt néha é „ ra 24 oraban leszallitani. Az ürülék 
1 o bas~-al~ku! ~~tha gyermek Űritette pv~:=~' barná_s-~zür~és, néha keményebb, vékony 
ag étrendi kihagas nélkül e." h , , 'azonkívül verrel volt keverve Bete 'll't' 

nálat' ' 10 a ragast kapott 1 1 · · g a 
1 

o., ara gyorsan engedett. Pá . 1 , ' me Y 0 aJOS fejetben adott opium h _ }~t. ~~ggel, miután a beteg ;e~:P~.~~u~ e ~·oha;rmétlödött, és gyakori székletéte"í':!1 
o ozo ott. Az alhas kemény ta intatu ,' , ~nyas is ~. ott be, egyszersmind a hasrágás is 
f,1~anok_ voltak' mint bélkizá1~dásnál es ermbtésre faJ~alma~ volt. A tünetek egyátalában 
agyékservet nem lehetett ez . ·' b ' azon an az evek ota fennállott mindkét old l' 

R d nany an okozn· · th a i en eltem jeget belsőle és k"l • i, mm ogy az könnyen visszahelyezhető 
n:a~ nö;ekedtek, a végta ok f 'd u soleg, de az alhas meteoristice felfuvódott a fá'd l~ 
kicsmy ;;' gy01~, és még 4rana~ ~!;\;::~:k-a ~~t ~~rejték1'.el lett ellepve, a.'z éi~ei~és 

, oncolatnál a belek a h „ ·b . , 
0
;e eze a halal. 

~aran~remese annyira fö1felé volt~~~v=n SaJ~t?agos;:in helyeződötteknek mutatkoztak. A 
láthato. A belek mind, de különösen a vas bordak ala, „h?gy a h;1s megnyitásánál nem volt 
tuf: vol~a,k; a re mese, a vakbél, végbél ~st~g ~~lek, sotet barnasan szinezett, vérdus falza-

~~ru:,,~t~~'.'~: ~~J·!~é~~~~z:':~st~~a b~~sir~r;i~t~Y ki~~e:,
0

;,;:;;i!,:é~ :~::b~~ 
~~ct~ m:e\ telj~sen összeszoritotta, falza~r~!o~?:~„ ki{epett, szor volt észlelhető, mely a 

ano .? .~s e~el~. egy puhább a 'akszerü • ·" n ,e uve y~ vastag volt, a keresztcsonthoz 
~eketevoros, kivaJt szélű fekély Jvolt m lgy~ut ke~eze~t: Kozvetlenül a szor fölött nagyobb 

olyhok voltak láthatók; a szor kö~iilies~e „ fe~s~ szelen nagy piros, feketésen szemcsés 
f: , A mondottak szerint bélszor 1i ~zove eményen beszűrődött . 
. a~aban. Az okozatos összefüggés ni I'~o Jele!1, 1?-ely ~ölött rákos fekély fejlődött a bél 
Je en volt elébb végbélszor mel ' e y en, a ket koros allapot állott, csakis az lehet ho 
gott, ez által e béfrész ing.;..eltef.'~k folyt:n a b~lsá.J; a szor fölötti részben gyakra~ p![.. 

' mme azutan rakszerü elfajulása volt következménye. 
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Ily álkéJ?lés n~~ egyedüli folyománya a szornak; mert lehetséges, hogy egyéb, 
huruto,s vagy ,d1p?-tenticus fekély támad bélszor következtében, de ilyen esetben a bon
c~latna~ ~z utob?1 oko~a~o,s _:isz~nJ'." nem derithet? ~' oly biztos~n, sőt a humtos vagy 
diphten~1cus fek~lyek k~valo tobbsegeben sokkal valoszmübb, hogy elebb fekély volt jelen, és 
enne~ kovetk~zteben tamadt szor. Ilyen volt pl. azon eset is, melyet a magyar orvosok és 
termeszettudosok Aradon tartott XV. vándorgyűlésén előadnom szerencsém volt (L. a XV. 
nagygyűlés évkönyve 130. 1.), és melyben nem szenved kétséget hogy idült bélfekély egy 
helyen bélszorrá változott. ' 

A mi mmJt azon kérdést illeti, mi módon fejlődik rákos fekély szorfölötti béh·észen 
e tekintetben mindenekelőtt arra _kell utalnom, hogy a hol eddigelé valamely mechanicu~ 
vagy ~ás!éle inger volt okozható a rákot előidéző hatány gyanánt, ott feltűnő volt az, 
hogy ily mgerek többnyire vagy csak egyszer vagy többször időközönkint hatottak az 
illető szervre .. E tekintetben csak rá kell utalnom azon gyakran időközönkinti ingerekre, 
melyeket a szivarozás, pipázás előidéz a férfiak alsó ajakán, továbbá azon ingerekre, melyek 
sz01:0~ fitymarészen a fityma váladékának behatása alatt előidéztetnek. Ily gyakran mutat
kozo mger gyanánt szerepel a bélsár gyülemlé e szor fölötti béh·észben. Hogy ily káros 
befolyás képes rákszerű elfajulást előidézni, annak phy iologiai okát ujabb időben B o 11 
(Das Princip des W achsthums) következőleg törekszik megfejteni: rák, azaz a fölhámnak 
rendellenes, mirigyszerü tulszaporodása csak akkor jöhet létre, hogyha a fölhám alatti 
sejts~övetes képletek hullámszerűen vagy ágalakulag kifelé nőnek, mi által a fölhám, mely 
azelott egyenletes kötszövetfelületet födött, kényszerül az ujdonképlett sejtszövetágak 
hézagaiba belenőni, illetőleg ezeket kitölteni. E theoria szerint valamely hatány csak akkor 
fogna előidézni rákot, hogyha a bőrhám, illetőleg a takhártyahám alatti kötszövetet hul
lám, illetőleg ágszerü bmjánzásra serkenti. Ha valamely mechanicus erő, pl. nyomás foly
tonosan hat, mint pl. a cipők nyomása a láb külbőrére, akkor a kötszövet nem bir tulfej
lődni, és a folytonos inger következménye a kötszövet zsugorodásával járó egyszerű bőrhám
szapo111lat, mint pl. a tyukszemnél. Ha pedig a mechanicus, vegyi vagy másféle inger 
gyakran és időközökben hat, akkor a hám alatti sejszövet ágszerüen burjánzik, és létrejön 
fölhámszaporulat, ugynevezett csapok (Zapfen) alakjában. Ezen elmélet mellett szól a rák 
fejlődése is szor fölötti bélrészben, különösen ott, hol, mint az általam most előadott esetben, 
a szor oly nagy foku volt, hogy boncolatnál a kis ujj csucsát sem engedte keresztülhatolni. 

A mi a gyógyeljárást illeti a jelen esetben, az a kérdés merülhetne fel, vajjon nem 
lett-e volna célirányosabb, a székrekedést előidéző szerek helyett olvasztó szereket hasz
nálni, és nem sikerülhetett-e volna ez által talán a beteg életét tovább fentartani ~ Részem
ről javaltnak találom olvasztó szerek adagolását különösen oly esetekben, midőn a beteg 
ereje aránylag lassan hanyatlik, míg a jelen esethez hasonló viszonyok alatt, a midőn a 
beteg igen gyorsan fogy, olvasztó szerek adagolásában valami hasznosat nem 1áithatok. 

A második közlendő eset tüdőlobot illet, mely eleinte semmi olyan tünetet nem 
mutatott, melyből tüdőlobra következtetni lehetett volna. 

N. A. 8 2 éves, korához képest fürge és egészben egészséges, 18 7 2. julius 14-én 
látszólag rögtön betegedett meg. Erős hányást és hasmenést kapott, de azonkivül oly 
gyengeséget kezdett érezni, hogy állapota veszélyes volta fölött nem lehetett kétség. Az 
első 24 óra alatt csakis a bél bántalmazottságának tünetei mutatkoztak, de azonkivül az 
érverés rendkivül gyenge volt, mig a második napon erős köhögés állott be, szilvalészerü 
köpedék kiüritésével. A természettani vizsgálat a jobb lapoc felső részének megfelelőleg, és 
a fölött teljesen tompa hangot adott. Igy tehát kétségkivülivé lett, hogy a fentvázolt bél
j elenségek mellett tüdőlob fejlődött. Az érverés most igen szabálytalan, a légzés hortyogó, 
a köpedék nagy mennyiségű, vöröses ragadós nyákos tömeget képezett. A bélből kiinduló 
t ünetek szünedeztek, és a bet eg baja kezdetétől 60. órában hulla lett. 
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Hogy a béltünetek beálltával, tehát a baj kezdetével igen szapora és gyenge volt 
az érveré , azt nem tarthattam különö nek, mert a beteg több ízben szenvedett bélhurut
ba,n, és mindannyiszor alig tapintható érlöké e volt. Legelőször mutatkozott ily állapot 
egy évvel azelőtt, a mikor a beteg rögtön ös ·zerogyott, erős szívdobogása és nagy fájdalma 
volt a fejtetőn. Hideg borogatá ok a fejre é . zivtájra, a ha ·hajtók jaYitották, de pár 
nappal azután nyákos zörej volt hallható a tüdőkben, ugy hogy tüdővizenyőtöl kellett 
tartani. Rendeltem Senega főzetet é Liquor Ammonii-t, mely szert az aggok ily állapotai
ban gyakran hasznosnak találtam. Ennek alkalmazására a beteg ezuttal javult. Egy má ·o
dik ilyféle roham hat hónappal azután mutatkozott, azonban csekélyebb hevességgel és 
Rheum adagolá ára pár nap alatt a beteg föllábadt. A harmadik roham ezután 14 nappal 
következett be, é , mint fent említettük, halállal végződött. 

Boncolatnál a bal tüdő nagy terjedelemben odanőttnek, a fel · ő lebeny ·zürke má
ja..,odásban levőnek, az al ó lebeny hypo tatice vérrel teltnek é vizenyő nek mutatkozott. 
A bal mellürben kevés vörhenye , avó. jobb tüdő a c uc on odanőtt mind a három 
lebeny vizenyős. A szivburokban rende nél valamivel több savó, az aort~billentyűk kissé 
c ontosodottak, a jobb gyomroc ban é pitvarban ro tonyá.'3 alvadék a bal szívben sötét
szinü véralvadék. A máj törékeny, piros é vérdus, a gyomor felfujt, ~yákkal telt. A nyom
b~l nyákhártyájában több 'ötét zinü véraláfutás. A vesékben a kéregállomány sok helyt 
verdus. A petefészkekben, méhben, hólyagban emmi rendellenesség. 
, Pár hét előtt ~z agggyámolda kórosztályára egy férfit vettünk fel, ki hányszéke-

lesben szenvedett. kihányt tömegben eleinte ételmaradékok voltak, ké ·őbb azok legna-
9yobb részét epés folyadék képezte; a szék folyékony, árgás és nyáktartalmu volt. Ily 
a~apotok t~dvalevőleg aggoknál, különö. en nyáron, éretlen gyümölcs élvezete vagy meg
hules folytan gyakran fordulnak elő. Ezen esetben jéglabdacsok és opium használatára a 
szé~elés 12 óra mulva teljesen meg zünt, azonban következő nap a beteg összeesett, és 
dacara az alkalmazott izgató szereknek, valeriana, aether és kámf omak, még ugyanazon 
nap halál következett be. 

A boncolatnál elébb a ha Ül't nyitottuk meg, minthogy ebben véltük a halál okát 
föllelhetni, de itt csak a va tag bél hurutja volt észlelhető. Ennek folytán a mellürt is 
megnyitottuk, a midőn is majdnem az egé. z jobb tüdőt májasodva találtuk. 
. Ezen esetben sem köhögés, sem köpet , sem légzésnehézség nem észleltetett , a 
beteg hányszékelés tüneteit mutatta, és meghalt ezek föllépte utáni második napon. 

1861-ben közlöttem a pesti agggyámoldában gyakrabban előfordult kóreseteket. *) 
E.~.or ~*) ~ap~sztalataim . al~pján az aggok tüdőlobjáról igy nyilatkoztam: "Az aggok 
tudolobJa ntkan lép fel nyilvanos jelenséggel, hanem többnyire rejtett módon, azért ezen 
betegségnek első időszakát ritkán van alkalma észrevenni az orvosnak. Gyakran láttam 
~~~ok~t intézetünkben, kik látszólag jól érzék magukat, rendes foglalkozásaikat végezték, 
JO etvagygyal ettek, m,egitták borukat, sőt égett bort is, következő nap jelenték, hogy 
betegek, rosz gyomorrol panaszkodtak, hánytatót kértek, megvizsgálván őket, nem ritkán 
~gés~ t~dőkarél:yokat májasodva találtam, ugyanaz gyakran történt ágyban fekvő aggnál 
l~.' ~ honapok ot~ ágyát el ~em hagyta, ezeknél többnyire az ugynevezett vérsülyedési 
tudolob, pneumoma hypostatica fordult elő. 

A fent leirt két eset azon aggkorbeli tüdőlobokhoz sorolhatók melyek a hasszer
ve~ből kiinduló tünetekkel kezdődnek, hol köhögés, köpet, mellfájdalm~k, sőt rövid légzés 
eleinte vagy egész lefolyásban is egészen hiányzanak, mig a természettani vizsgálat és a 
tov_ábbi lefolyás, vagy mint a második közlött esetben, a boncolat a kór valódi lényét mu
tatJa. Aggoknál gyakran az igen kiterjedt emphysema folytán sem tompulat nem vehető 

/.Sz. k. pestvárosi szegény-gyámolda (Elisabethineum) és az aggkorban gyakran előforduló sajátságos kórok. 
) L. u. o. 13. 1. 

- 87 -

. , - , .b "l t .. dőlobot lehetne következtetni. Sok esetben, 
é zre, sem hörgi légze nem hallhat~,f~~~ u"t' st a nélkül hogy a kezelő orvos a tüdő
mint mondottuk, csak a boncolat a Eo t tgosi : lÚk H o u i'. ma n és D e ch a m b r e ' ezt 
lob jeleit életben észlelhett_e ~olna. z apasz a 
mutatják saját tapasztalatarm is. 'l h ·t· a fenebbieken kívül azon körül-

A tüdőlob kórhatá1·ozását aggokna meg~e e,zi ~ t pultabb hogrv tehát valami 
. 1 . t li t ttem náluk az osszerzes om ' •J , 

mény, hogy, mmt e eme e:m e, , '.. . A élt nem is lehet feltűnő, hogy mar a 
fejlődő baj subjectiv tünetei kevesbe ~eJezette~ i; z al a másodikban alig 2 nappal 
baj észrevehető kezde~e után az elso ~setb~~t· s 2a:a~pl~ 'angva fejlődtek, és így a tüdő
szürke májasodás volt Jelen, hogy a ~aJ aze ~ i z tekiJfhető valami különösnek ' nem 
vizenyő, illetőleg a h~lál gy?.rs bekove~kez e n:~üdőlob ellentétben a többi lobos bán
szükséges tehát ezekbol azt kovetkezt~t~1, hog~ orsabban folyna le, habár ennek lehe
talmakkal, melyek öregeknél lassan f eJlodn~k, . gy 1 m utasítható. Az ujabb buvár
tő ége a tüdőlob körül_i uja?b ~~a~asok .uta~;elJ~::ön~:ges crouposus tüdőlob saját~é
latok (A ufr e ch t) t. 1. valoszmuve teszik,, 'glly A l"tt· első szak nem volna egyeb, 

' t k.. t" lobfolyamatbol a z aze 0 i 'b yil , pen három egyma . ove o . . . . . . k duzzanatában és szétbomlása an n va-
mint a tüdőhólyagok fölhám-, aza~ IDll'l~ys~~tJei~~ek lefoszlása folytán megváltozo~~ edéi;-y
nuló parenchymato ,us lob; ezt ko;etn~. a, am~~Jl a csák ürébe (azelőtti vörös maJa~o~as), 
falak megrepedé e, es ennek folytan verzes, a 'otykg knek az edényekbőlkivándorlasaban 

t „ k , · sodás a feher ver e ecse . , t t 'k míg az ugynevezet szur _emaJa, , et ala 'án a lehetségek köze ar oz~e ' 
nvilvánuló valódi lobos izzadmany lenne. _Edkn~tz t d.umPJ nélkül azonnal bekövetkezik a 

J - , l" " egy vagy min e s a i hogy öregeknel a mege ozo 
szürke májasodá . 

v. 
Agyhártyalob és agylob egy uj tünetéröl. 

DR. PooR l:MRE tanártól. . 
. , nek fe'lődése szakában az agy alapján szmt~g!, 

Az agyháityák heveny lobJat ~n tf„k f„l a heveny lob koponyai tüneteibol, 
mint boltozatán eddig is határozottan ~smer~~ ,u , b ?l a szellemi élet tévengéseiből stb. 
az érzéklő érző- és mozgató idegek izgato , saga o ' h , r ty a i d ü 1 t 1 o b j át fejlődési 
Azonban az agybU.l'kok, nevezetesen ~ ke_me~~ agy b~·tuk. A bonc-asztálon láttam a 
szakában jellegző tünetekk~l, meghatarozn~ ma~kn:i:,ökben semmi másról, mint hoss~as 
kemény agyhártya idült lobJat oly egy~n.ek en, " ében Hasse mondja: „A kem~~y 
és gyötrő fejfájásról panaszkod~ak. V i r ch o :V, muv állapítva miszerint e betegség raJzat 
agyhártya lobjának jelei épen nmcsenek, ~n:!u~k:~%ben elh~lt, oly szövődött viszonyok 
azokból adni lehetne. Hol a beteg ~ kor ov_e ann ·ra meg voltak támadva, hogy azok
mutatkoztak együttesen, s a. ~zo:msze~ része~:~etet[.1 a hol pedig e kór csekélyeb?. fokb~n 
ból a kemény agyhártya lobJat Jelezm nem.t e éb betegségekben elhaltak hulla~ .~al~l
és egymagában jelen~eze~t, s a~ak ny~m~i g~st sem tudtunk meg, legfölebb külo~ele 
tuk meg, ott a kórelozmeny~kbol semm.i bizon{ t h llottunk. - az ily eseteket élqben 
fejbetegségekkel ~özö~, "hataroza~l.an ~~~s;a:dbu:h d. spe~. Path~logi~ u. Ther. TY:·~
fölismerni nem sikerül stb. (V i,r e,~ idült arrylob felől is. A gyogycel szemp?ntJab?l 
439.) Ekkép n.yilat~oz~ak a szakeit,o~ ~~ lob'a~ak isméjét és gyógy~ez.e~.és~t. meg a kor 
pedig nagyon is szukseges :'1'z ~gyharty~ 1 ~ h, t alobokat csakis kifeJlodesi szakukban 
fej 1 ő dé s i szakában állapitam meg, .mive t a;~ ~~, yhüdési szak sokkal rövidebb, a beteg 
lehet sikeITel gyógyítani; a h~lálos tkii:ene eh~:y :z ekkor kezdett, bár leghelyesb gyógy
tenyészélete pedig sokkal csokk~n ~ ' sem 
kezeléstől eredményt lehetne remelm. 
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A kemény agybul'Ok lobjának két alak'át t d' k. 
pu~·ul~nta), b) az izzadmányo s (pm. ex. ud~tivau JU . a) a g~n:ye.~ (pa~hymenyngitis 
utóbbi többnyire i d ü 1 t lefolyá . al b. . E h 1 . t ) alakot,, az elobb1 tobbny1re heveny, az 
sérté eibő! származó, akár a szomsz~ ré z~rt :{e~ ~z~lo~ ak~r ~ koponya erőszakos 
hanem, szolok a kemény agyhártya i z z a dm ángy o a o~ a?ol„ attei::ie.d~ ~tb. genyes lobról, 
keve ·se vagy épen nem i ·mert bel ő ok kb, l l -y d ! .1du1 t lobJairol, melyek eddigelé 
gá okozta lobok a gyermekágya ok oc ot ~s ? an fejlődnek, milyenek az agyi vérpan-
1 b. tb E ' son nove e ( osteophyta) t , k o Ja . zeknek lobfolyamata abb, 1 ill. h ', aggas yano agyburok· 
dus á, duzzadtá é. · lazává le z ugyan~ t ' 'dogy, a kemény agyhartya szövete elébb vér
fehér vérte tecsek özönlik el ~elyek ztó:aJ ~zan;talan, e oportokba és sorokba egyesült 
tébe lerakodó o r ó s eJ· te k'k é é . u k „ t a .:meny a.?yburok külső fölszinére és szöve-

t ké . 'v gie o . zo ve t-kote cse kké ált k , E 
ma p~z1 a kemény agyburok idült lob. ának izz dm, , . „ v ozna at. folya-
va tagodasát, odanövé ét őt utóbb -. Jt dt , a. anyat~ ill~~oleg a kemény agyhártya 
gyunkhoz közelebb. ' e on oso a at is. Ezeket elore bocsátva, térjünk tár-

.A. budape. ti sz. Rókus kórházba b t . 
göcsfekélyes bőrfarka ban (lu us ~ ~g\v-·e e~emen, ki arcán két év óta Willán-féle 
gen, kik 2-4 év óta bujakóri e o~tda g. illam) szenvedett, továbbá három más bete
szenvedtek, több izben azt vettem é gokba~, s ~ koponya- és arc csontszuvasodásában 
kezelés közben (a görvélyes bőrfarka:z1;, 1 n:uszermt e ~.etegek a kórodai ápolás és gyógy· 
a bujakól'O ak külsőleg jodglycerinnel. b e ~leg .P~~o~o-oldattal, bensőleg halmáj-olajjal, 
ró 1 és e s u z o s fáidalmakr· 'l 'k ednso eg JO , a val szereltettek) eleinte fej fáJ' ás-

'k , . .., o panasz o tak a vegtagokba t „ b 
egyi -ma ·1k vállban főleg a tarkóba . éh, n vagy orzs en, gyakrabban 
körönyi csuzos fájdalmak a hát- vá{t:: t a?,:a1 m?~va a .~agyobbodó fejfájás mellett a 
betegek már nem birtak f'."lk ln! s a1 o a uzo tak ossze; következő nap reggel a 
és koponya idült halaváno :ek~l m~re~en hanyatt fekve találtam őket ágyukban az arc 
érverésök zaporább hőml ék"k yei UJr~blobosodni' az egész ábrázat duzzadni kezdett, 
zavaros; fejöket se~ J. obb s~m ob h~a~a. ·dia't l~tt, a rendesnél; éji vizeletök söt étebb néh~ 

'll't ' l ' a a ior am nem tudták a f'. "f;' ·' k'b 1 , , ' az a 1 o agos e ·tízos fájdalmak a n akszirtb , . , ' ,eJ ~Jas a u tsaggal pal'Osult, 
merevségét eredményezték föl y . e es ~arko?.a huzodvan' a t arkó-izmok feszes 
jelekből s az alábbhagyó éiÍ Iá rolnos ,ka nyéomasra ore~·bedő' fájdalommal. A mondott 
föl . ,J z o ' a e m ny agy ha r ty a 1 b d , , . , Jeges bol'Ogatással nadályokkal 1 b 11 o o s o a s a t rnmervén 
értem, a negyedik elhaÍt ennek agyh~·to ~ ~ne~ szereléssel négy esetből háromszor célt 

A k e mén a . ' h árt ya o os oponyaboltozatát maig fenntartottam. 
vérpangásából szár~az~ yh e v e::~ a~ ezend ~z ~re-, és koponyafekélyek által fönntartott 
a?.y~ár~ya~ob első jele a fejfájás,~ aocssoúza s.abo l ~anu~tai:i'. a) miszerint a kemény 
koronyi reszeiből a ta:rkó felé h , d k . o ,s n ~ k latszo fa J d a lm a k, melyek a test 
~ünőbbé teszik, hogy ama fájdai:~k ~:1~·~ m~~l kozeleb? érnek a fejhez, annál szembe-
1 z o m-z s á b á k, (myalgia tonica) de . 9 , o~ ep nen; c~uzosak, h~nem merevgörcs ü 

. Elértem concret esetemh~z. I ::-: sh Izom-z s ab a k (my~lgm tetanica). 
biztos tünete a fejfájásnál s ig n! l 'h ~gy a ke~én!.. ag~hartyalobnak nincsen több 
esetet beszélek ,el,. meI:;: az' ellenfezőt ~z;n~tj!. azt kifeJlodés1 szakában fölismerni~ Egy 

F. é. marcms ho közepén a fő , . k , 
tagjához, idősb Vet s e y s , d v~rqs egyi leg~eveken;rebb, érdem teljes bizottsági 
lábikra csúza felől panaszkod:~ 1\;e:rnt bet~g~ez h1v~ak, ~ neke.m három éves fe} és 
letes, vénnes, sőt izmos férfi n .k . gnek, kit„ ev:~ elott, m1~t mrndig higgadt, mérték-
lelki állapota, mély benyomá~t ~ett1~:-=t*1;t e~o, latasa, elso1anyo~ás~,, megtört testi és 
alszár~csúza e 11 e n három év óta má. .cJ :'l ven~ ~.°gy a ~eteg, alhtolagos idült fej- és 
hadi karlsbadi , ' d . . r :w e e kulso orvosi szert, s ezek után marien 
mód~t vett igé!f{eg~~~r 0!éii~t.emi, ~,~le~ !~<löket, és k~ltenleu~gebenj hideg vizgyógy ~ 

, mas e evig hasonszenvi szereles alatt, s három év óta 
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nyolc kezelö orvos megfigyelése és szerelése alatt állott: magam kellő tájékozása végett a 
beteg legrégibb házi orvosát Hoffmann K. tr. főorvos urat kérettem föl kórismei talál
koz~ ra; a mi f. é. márc. 20-án meg is törté:g.t. Ebből tudtam meg, a) hogy Vet s e y ur 
már tiz év előtt is a t est különböző rési;eiben csekélyebb ~úzos bántalmakban szenvedett; 
b) 1 66-ban p.edig (épen tiz év~) bal mel,lkasában tüdővérzést (pneurnorrhagia) nagymeny
nyiségü vérve ztéssel, · utáJJ.a hete4:~g tartó tügől-0bot fÍ.Uqtt ki ; e) végre, hogy a beteg az 
utóbbi {lárom év óta 1873-ban jo.bb alszárában, 1874-ben jobb combjában, 1875-ben tar
kójápan, mo t a folyó 18{ 6. évbeIJ. tarkójában ~s fejében legujabban pedig jobb szegy
csec izmában is éles, csúzosn~k láts~ó fájdalm~kat szenvedett. 

Jelen állapot. Márc. 20. A beteg fönnjárt, :m,ozgása laiSsu; te~te karcsu , sovány; 
bőre sárg~ -zöldes halavány, sz~raz; fejé és tarkója kissé előre hajlik, arcvonásai szenvedést 
ám~tak el; beteg égén1:3k leggyötrőbb és legmakaQsabb tényezőjéül három éves csúzát 
pana ·zolja, mely fej ében és jobb lábikrájáb:;tn kezdődött, a jobb 1 á b i k rá b ó 1 a jobb 
combba, innen a tarkó b a vánc;lorolt, végre három nap óta a nyak jobboldali egyik 
izmába, a jobb · z~ e gy- e e e s · z o m b a (musc. ste:r:g,ok,leido-mastoideus) huzódott. Fej
fájás a kisebb-nagyobb mindenkor. volt, melyhez ennek növekedtével kábulás és néha 
zédülés zegődött ; de midőn a sz~ggató és feszítő éles fájdalmak a köi·önyi részekben, 

nevezete en a jobb szegy-csecsizomban jelenkeztek, ai körönyi fájdalmak e fokán nem is 
említette fejfájását, inkább körönyi fájdalmaira jajdult :(öl és sirt. A szegy-csecsizom fáj
dalmai majd feszítő~ és nyil lók,_ majd s,ajgók voltak, A fejnek megkisérlett forditásánál 
vagy hátra-hajlitásán,ál, miµd a tarkó és szegy-cs.ecsizopmak, mind a fejnek szunnyarló 
fájdalmai megujultak, az alábbh:;i.gyó ~ájdagnak pedig kinosan fokozódtak. Ily állapotban a 
fejet é;:; tarkót engedte, de a fájdalmasan feszülő s~egy-csecsizmot alig engedte érinteni; 
~ert érintésre a feszülő s.zegy-csecsizorq nyilaló fájdalma türhetlenné vált, noha izomlob
nak s~mmi nyoma sem mutatlw~ott, egyedül azt vettem észre tapintá:::;sal, hogy az izom
fájdalom megujultával a szegy-csecsizom f e z ü 1 te b b lőn. A fej- és szegycsec.sizom fáj
dalmai n~ponkint este és ~jj1e~ nagyobbodtak, hajnalban alábbhagytak. A beteg beszéde 
ha~, kedélye nyomot~t, izgatag, ellenmondást nem tűr, erre azonnal följajdul , és sírva, 
fakad. Látása és ha:llása ép, de a közügyek, melyeknek; élt> őt nem érdeklik, ujságot olvasni 
(mint s;wkta) nem bir; sem ü~ve., sem. állva, sem fekve nem leli helyét. 

Ny e 1 v e és torka tapadós ny~kréteggel van bevonva, gyakran krákog. és köpclöi:i, 
étvágya meglehetős, keveset, de jóízűen eszik. Mája félhüvelyknyivel ér a boi;daszél alól ki; 
1 ép ének tompa kopogatási hangja a bal rász,t hatodik, bordájától a bal !ágyékig terjed 
alá: Sz é k,r eke dé s e folytonos, melyen két-hároll'.,li naponki;nti hashajtóval kell segíteni. 

A m e 11 kopogatási hangja éles, légzése mindenütt halk hólyagcsás, nem köhög. A 
s z i v hangjai nem tiszták ugyap, de nem is zörej esek, szivdobogáaa nincsen, a lüktetés 
gyeng_ébb, szapályos időközökben. Reggeli érverése percenkint 85, gyöngébb; légzése 2.2.; 
hőmérs~k.e a hóna.Jban 36 8° C.; esti érverése 92; lé,g~ése.. 26; hőmérséke 37, 9° C. Hugff
ürité~e gy::i.korj, kevés,; sqté~tebb szjn,ü , kivált az; éjjel, fa.j~u)ya,. 1.029, . so,k hugysav és 
hugyany van benne, az~rt er§s~ savi~ hat' su, a halvagpk és többi sóJr_ kevesebb n:ienny;i~égben 
voltak,, - cs~k uroeryt!µ.;!n k.is. men:uyiségben. volt - egyéb ]\óros alkatrészek._ :uem 
vol~a~ b~?Il!Y · 

H o ffrq a n n, tr. ur a , beteg; iz9mf4jQ.a.]P1.a~t kösz v é nry e n ::i.l:;i.pulóJmak, tarlván, 
a c o ni tin t ajánlott~ .elfoga~t:;i,i;n idejglen, mert nekem, továhbi, m.e@.gyelé,sre volt szűk..
séq~~; .a fejre, b4r nem volt fprró, cs&k szokottn:,U i meleg~bb, hideg boroga.tásb, a, bői~r.e 
mu ~~~:~ rendeltf!_µ}i.„ 

Márc. 28. Az acon~t~n beaQ.ása dac;i.r,a. a betegpek fej szagg&tásai, roég inkább szegy
cse,csi~om fájdajmai napról ,napra nagyobbodtak; azelőtt a beteg hajnaJtól egész alkonya-. 
tig, ll}i~tegy 8-10 óráp ágyo,n kiyül t()lthetett; na1wal délelöt.t is, délután is kisétálhatott 

12 
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kikocsikázhatott 1 -2 órára a szabadba . ~ost . t , , 
töltenie. E nyolc nap alatt hónali hőmér~éke , re ~~nl egy 20 or.~t ~elle~t naponkint fekve 
3 ,s-re hágott; ide járul, ho bete ünk re gg~ ·-'

7
;
14

,. ·; u7,
9 e. fokra, este 38,o ... 

sével pedig hő égről panasz~~dott ~ la' ~geklenkid, nt faza~rol, este a fájdalmak növekedé-
. 1 nlét b ' z nove e ese szabanyosság , . , l' d 
Je e e, a etegnek malarikus bőr zine h t i ' a, a maJ- es ep aganat 
ré zt i d ü 1 t v á 1tó1 á z r a mutatott. : ~, ~gy u savassaga, uroerythrin-tartalma egy-
az utolsó napokban alábbhagyó f 

0 
i y ~~s~~s~ tzon :én~, hogy ~ beteg félbenhagyó láza 

halvag-kevesbedé e által 1 o b o s na k mutatkozik a: zh~ .valt?zo~t at' .. ho.gy ~ vizelet főleg 
hogy az eddig csúzosnak nézett izom f á. d 1 ' arom ~v o_ta gyotro f e J szaggat á ' 
za~ zsábáknak jellegeit, hanem folyvást ~zo~o1:a~k n~m vise~ magukon a rejlő váltólá
c okkel, h~gy a fej szaggatási rohamok e ütt ind~zomfesz1to m.~rev, „dermeszerü gör
szegy-csecs1zom merevgörcsü izomz ábá'á g~. . d a%, meg, egyutt novekednek a jobb 
1; a k i d ü 1 t 1 o b j át látszottak . eleznI. v:z~:m ezen e:r:iyek a kemény agy h árt y á
allandóan aj o b b lábikrában, j o 1 b co~bban . a~~ pedig, ho?y a merev izomgörcsök 
a g J'.' b a 1 te kéj ének bántalmát jelezték vf ao s~egy-~sec~1zo:i;riban mutatkoztak, az 
t.anac.skozmányra. · g ne 1 tanart ismetelve kérettem orvosi 

A kór fejlődését, előbbi és mostani . l 't t . az agy bal féltekéje s a ke , Jeei ekintetbe_vevén, Vet ·eyurbeteg8égét 
c ·úzo .· és váltólázas 'jeleggel ~:l~ ~glt,b~rok, .

1
d,ült ,lobjának határoztuk 

rendeltük a) a fej hideg borogatás~nak fol;;a~ásá~ b)mbaf „~ s 1 e p d ~ g g a 1, s ez alapon 
rheummal adtuk (Rp. Acidi Salicyl Ch' . . '-- e so eg a sahcylsavat kinallal és 
ch. aa gm. unum. Semis M fpulv' d.. _1mnd1 mnr. aa gm. unum, Natri bicarbon. R. rhei 

i b . · · is, iv. m os. aequales nro qu· s N' 
po1 evenm). Ezeknek nyolc napi használ' ll ' . , m.que. . egyszer napj. egy 
t~rkó- és, ~lszá~ C8Úzo. nak vélt fájdalmai al~~~h:ie ~~' an;ibar. a„ lá~a.<> izgato~tság, a fej-, 
nezve megis mmdezeknek mé . k 'bb g~ ' mmd idotartamra, mmd élessegre 
meggyőződtünk, mi zerint a !~~oanak\:~.~gr~c;,e.~i:mkt~vábbi fájd~lmainak minőségéből 
hanem z s á b á s é s d e r m é s olTTf'.él . o .. aJ a„ a ~pen nem izomcsúz, em zsába 

·· · .ri e izomgorcsok "k t ., , ' 
gorcsemél látni szoktunk, s mely z ábás és d . , . ' ~mo „ e a Jarvanyos cholera izom-
a ~ a g Y, b a 1 f é 1 te kéj e, ré zint a k e m é eimes i~om~or~ok„V etsey ~r, esetében részint 
t un e te ü 1 tekintendő. Egy hét 1 tt n ! a, gy u r_ ok 1du1 t 1 o b Ja na k j e 11 e g z ő 
b t 

, ll a a az iment említett lob ' l' 11 e eg a apota annyira enyhült h - es aze enes szerelésre a 
hette, s kij~rhat?tt a szabad le~eg~~~- a nappalnak nagyobb részét ismét ágyon kivfil tölt-

Apnl 6-an a betegnek éjenkint sul b d' · „ 
lo bj a ellen h am anybü z eget kinallal yo~ ~„o 1 dul t agy 1 o_bj a és agyburok-
duo, Succi rliquir q s fpi"ll nro t · . t C ren e ünk (Rp. Bromkahi, Chinini sulf aa gm · · · · . ngm a onsp . l' · s H' · · ci:;ot bevenni)· a fej tarkó föl · : P· I. iqmr. · aromszor napjában 2-4 gala-
székrekedései' ellen' belladonn:~~v~~!lt~~se~~1zom föl~fölme.:ülő kínos izomgörcs és makacs 
mellett betegünk három hét alatt a . ~ eumot es aloet stb. adtunk be. E szerelés 
óráJa csendesebb lőn. Ily állapotban n~~~:a riavult, h~gy nappal_ semmi láza, s éjjel 5-6 
az 1dü1 t agy 1 o b és agy b u r ok 1 b ~ .. U: ~egye~e roko!1a1hoz tett kirándulás közben 
ben a kinosabb feifáiáshoz s a t k' , o GJe UJr~ erosebb lazban tört ki (május 5.) mely-
t, " " ' ar 0 es szegy-csecs1zom zsáb' ' evengés és őrjöngésjárult. A beteg erre k . . , ~s~erevgörcseihez néhány órai 
berger tnr.- é::i Löbl tr.-hoz, - Bamr~ onam~k ~vansagara Bécsbe utazott fel, Bam
hamanyiblagot (K.J.) irt neki (má' er.ger, s~mtén ~amanybüzeget, Löbl tr. 
rint az idült agylobot és agyháiiyalobo~us !·).' ~~~cs1 or~os1 rendelvények mutatták, misze
K e 1 e n József tr. barátom, s a Vetse -cs~lá~s o s;?lertek.. l~thoi; Wagner tnron kivül 
az erre alkalmazott gyógyeljárást. !ette b b~nso meg~1ttJe tamogatták kórismémet s 
gr~~m mennyiségben 14 napig (máius 1 ~-~:g) a kt~hum br?matl_imot naponkint két 
(maJ 24 · 3 ) d t , " · , az an a kahum JOdatumot ti · 

· .-Jun. · ; e artos enyhülés nem következett be többe' h f" lyt z, n~pig ' anem o onos etvagy-
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csökkenés mellett a fejszaggatást s a dermés izomzsábát kábálom (sopor), s a na.ppali láz
mentes állapotot e. ·ténkint sulyo ·bodó láz (3 7 ,, ... 3 ,s ° C.) váltotta fel. 

Jun. 3-4-ikén éjjeli lázongása alatt betegünkön az idült agylob é · agyhártyalob 
acut jelleget öltött. A beteg kábálmából fölijedvén, ágyából kivánszorogva, összerogyott. 
Jobb - o 1da1 i h ü dé s ér t e arcát, nyelvét, gégéjét, karját és alvégtagját, mind az érző, 
mind a mozgató idegekben. Ez óta nyelése, beszéde nehézhes, jobb végtagjainak mozdítása 
pedig lehetlen lőn. Öne zmélete, felfogása elhomályosulni kezdett, péld. ha azt mondám 
neki, zorit ·a meg kezemet, ezt ő többszöri ismétlésre és mutatásra sem érthette meg. Az 
oldalhüdési tünet a tévengés, kábálom és láznövekedés kiséretében azt mutatta, hogy a 
régi agyhártya 1 o b hoz heveny agy 1 o b jár u 1 t a b a 1 f é 1 tekében. Tizen
négy nap mulva esténkint sulyosbodó láz (38,2 ... 39,4° C.) kíséretében jun. 17-én még 
nagyobb rohamban i · m étl ő dö tt a jobb o 1 dali h ü dé s, mire a beteg végkép elné
mult, többé se szólni, sem nyelni, sem nyálat kiköpni nem birt. Ezentul az élet-halál küzde
lem tizenkét mtpi vonaglással végzódött. Látása , hallása s homályos öneszmélete halálig 

Jun. 30-án meghalt. Kérésemre a művelt-lelkű család megengedte a koponyának ki érte őt. 

megnyitását, mit 'c h e u t ha u e r tnr. UT alólirottak jelenlétében végzett. 
"Idő b Vet ·e y Sándor ur koponyájának boncolási eredménye : - A kemény 

agyhárt ya i cl ü 1 t 1 o b j a, melynek következménye a kemény agyhártyának erősebb 
odanövése a koponyához. A Varolhid alapi i·étegeiben kendermagnál nagyobb gutaütési 
tömlő. A b a 1 e s ík olt te s tnek hát s ó és közép ré zében, ugyszintén a Vieussen-félto-
jásdad középnek ·zom zédságában heveny agy 1 o b (vörös ellágyulás) negyedfél centi
meter átméretü gócban. Az a g y - a 1 a pi üt erek e 1 torz i tó i d ü 1 t be 11 o b j a. A lágy 

„Pacchymeningitis chronica subsequente concretione firmiore durae matris cum cal-agyhártyák vérbősége. . 

varia. Cystis apoplectica magnitudine semen cannabis superans in pontis Varolii stratis ba
salibus. Encephalitis (rubra emollitio) corporis striati sinistri in parte postica et media, nec 
non medullae vici.nae centri semi-ovalis Vieussenii. Endarteriitis chronica deformans medio
cris arteriarum ad basim cerebri. Hyperaemia leptomenyngum. - Budapesten 1876. jul. 1. 
Prof. S ch eu th a uer J. m. p.-Prof. P o or s. k.-Dr.K e len s. k. -Dr. Br a dá ch s. k." 

A részletesen végrehajtott boncolás igazolta : 
1. Az agynak é s kemény agy h árt y á na k idült 1 o b j át, mely három év 

óta a) szaggató fejfájás, b) a jobboldali alszár, comb, szegy-csecsizom zsábás izomgörcsei, 
c} a tarkó izmok fájdalmas merev összehuzódásai, d) az agyi működés zavarai, végre e) lap-

pangó láz által nyilvánitotta magát. 2. Igazolta a f. é. jun. 4. és 17-én ismételve az agy bal tekéjében föllépett szövezeti 
heven y agy 1 o bot, mely a test jobboldali érző és mozgató idegeinek teljes hüdésével a 

halálnak közvetlen okául szolgált. · 
3. Világot deritett a halálos kór kezdetére és lefolyására. Az agyban talált idült 

üt ér 1 o b ok, s az élőben észrevett szivműködési zavarok mntatják, miszerint V_e t s e Y ur 
tiz év előtt edény hártyá s szív 1 o bot (endokarditis) állott ki, a szív belhártyájának 
leszakadozott lobterméke a véráram által a tüdőbe és agyba hajtatván, mind a két helyen 
ér rögöket ( embolia), üt ér 1 o b-gócokat képezett; ezekből fejthetni meg a kórelőzmény~ 
ben jelzett tiz év előtti nagy tüdővérzés t (pneumorrhagia); ezekből támadtak az agyi 
ütérlob-gócok, az agynak idült lobja, s az évekig tartó agyi vértorlódás miatt a kemény 
agy burkok i d ü 1 t lobja, s a lágy agyhártyák vérbősége, a mit a fáradatlanul tevékeny 
beteg (ki csaknem minden országos és fővárosi közigazgatási, pénzügyi, kereskedelmi, ipar
és gazdasági egyletnek intéző tagja levén, minden ülésben részt vett) erőtetett szellemi 

munkássága által még inkább növelt. 12* 
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Érdeke ez esetnek kórrajza annyiban, mennyiben az agynak és kemény agy
buroknak idült lobját nemcsak a fejfájás, a lappangó láz, hanem (a mely kórjelre 
akartam tt. ügytársaim figyelmét fölhíni) a z s á b á , d e r m e s z e r ű i z o mg ö r c s ö k 
jóval az agyi működé zavarai előtt jellegzették. 

VI. 

Agy-, gerincagy hártyalobjárványról. 
DR. RAISZ GEDEON m. járásorvo és kórházi igazgató orvostól. 

Zemplén vármegye felső ré zén, a nagymihályi járásban az 1 75/6. tél folytán 
nagyobb terjedelmű koponya-gerinci agykérlobjárványt (Meningitis cerebrospinalis epide
mica) éltünk meg. Minthogy tudtommal ezen kór hazánk területén nagyobb kiterjedésű 
járvány alakjában ezuttal elő zör mutatkozott, kötele ségemnek ismerem róla tisztelt ügy
feleimnek ez alkalommal referálni. Nem lehet a rendelkezésemre álló tér és idő keretében 
célom kimeritő tudományos értekezé. t tartani a szóban levő kór lényegéről, hanem ezt 
minden oldalról i. mertül feltételezve, c upán csak az általam és velem együtt működő 
ügyfeleim által megfigyelt járvány lehetőleg tárgyilagos ismertetésére kell szoritkoznom. 
Természetesen tekintettel le zek előadásom folytán mindazon mozzanatokra, melyekben 
az általam megfigyelt járvány má , általam csak a rendelkezésemre álló irodalomból 
ismert járványokkal megegyezik vagy talán el is tér. 

A járványos koponya-gerinci agykérlob, ezen járványos alakjában, csak az utóbbi 
évtizedek alatt megismert népkór vándorlásainak rövid történetét kell mindenek előtt 
előre bocsátanom. Nem véve számba a betegségnek régibb századok irodalmában felis
merhető nyomait, csak a jelen század elején adott határozott életjelt magáról. A legelső 
járvány 1805. Genfben észleltetett, melyet 18 14-ben és 1822-ben Franciaországban. mutat
kozott kisebb járványok követtek. 1837-ben ismét Franciaországban tűnt fel, hol 1849-ig 
majdnem szakadatlanul tartott. Ezen francia járványnyal egyidejűleg Olaszországot és 
Algll:t is felkereste a baj, nemkülönben 1844-ben Spanyolhont is. Dánia és Nagybritania 
1845-1848-ig ismerkedtek meg az uj vendéggel. Legtöbbet szenvedett a járványtól Svéd
ország, hol 1854-től hét álló évig 18 helytartóságban (24-böl) uralkodott, és összesen 4 
ezernél több embert ragadott el. *) Az éjszakamerikai egyesült államokban, ugy látszik, 
állandó polgárjogot követel már magának a járvány, mert 1842 óta, t ehát több mint 30 
éve az Unió valamennyi államát végig járja. A kelet tartományai eddigelé keveset szen
vedtek tőle, csak Smyrna vidékéről Magnesiából 1 86 9-ről, és Jeruzsálemből 1872-ből van
nak jelentések ottani megjelenéséről **). 

Németországban legelsőben Westphaliában észlelték 1822-ben, 1851-ben Würz
burgban. Belterjesebben és tartósabban azonban csak 1863~ban lépett fel Siléziában, Posen
ben, Pomerániában, majd Szászországban és Türingiában; 186 4/5 -ben Bajorhonban öltött 
nagyobb mérveket. 

A szomszéd Ausztriában eddigele csak egyes kisebb járványok képében mntatko
zott, igy Bécsben 1865. és 1872-ben, Pólában 1866, és az ezt követő évben Lissában és 
Triestben. 

Hazánkban 1864-ben és 65-ben, tehát a délnémetországi járványnyal egy időben 
mutatkozott legelőször a baj. Azonban, ugy látszik, csak szórványos esetek vagy legfeljebb, 

*) L. Ziemssen Handbuch d. sp. Path. und Therap. II. köt. 2. rész 646. 1. 
**) L. Virchow Jahresberichte. 1870. II. köt. I. rész 205. l. és 1872. II. köt. 1. rész 204. l. 
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. ' ·"l . 1 ntések szólanak. Igy Balogh Kálmán, 
kisebb terjedelmű endemiak yoltak, melyekr~ ta J~ e . az 0 Hetilap 1865-iki 3 . és 39. 

, . b d pesti k egyet emi anar ur . It , b b. 
akkor köl~zsvan, .ma .. ~ a 1 • 1864_iki ·uniusban észlelt Koloz várott .. ora i 
számaiban 4 esetet kozol ~ m~~y~ket k t ketl Magyarországon legelsőkül tekintenem; 
e etek tudtommal nem leven kozolve, eze ·~ 1865 tavaszán Pesten mutatkoztak esetek, 
járványul ezek természetesen nem vehe~~ · h tt ·k mert oly kiterjedt gyakorlatu orvos 
kiterjedtebb járványt azonban eze~ se~ epez' e :S;at 1867-iki 1., 2., 3., 4. és 52. számai
i , mint Poor egyet. tanár ur, e ,tar~yrol a, G{?~Y, agány-gyakorlatából mindössze csak 
ban közzétett nagybecsű közlemenyeben .~or az::: me tudósitás a "W. mediz .. Presse," 
9 esetet emlit. Végül ugyancsak 1 ~6~-bo~ valn .d%k, ~l hol boldogult Ullman Izidortr.es 

, G" ·· egvebol Tiszo c vi e ero, . . d „ 1 6 5-iki folyamaban omor m_ J •. 15 tet észleltek és közöltek. Ennyi mm osz-
dr. Hermann városi orvos akkoriban o_ssz~sen k, ~~ k hazánkban eddig előfordultáról a 
sze' a mit a járványos kopony~-germci :~ytt er o :Sa igy csakugyan az általam és velem 
rendelkezésemre álló ll:odalombol megtu , a am, fi lt zemplénmegyei járvány volt az 
egyu··tt működőt. ügyfeleim által 187~/6. t~l~.n meg _gye dégnek Magyarország területére. 

b kit . d' ü mvas10Ja az UJ ven lk , el ő valamivel nagyob erJe es . . .. 1 , d tok nem állanak rende ezesemre; 
h · 't seteimen ki vu szarna a , kit · d' ét 

Szerfelett sajn~lo~, og.y , saJa. e .. eleim le ·alább megközelitőle~ a járvany erJe es " ~ 
azonban ezekbol is megitelhetik t. ugyf . g, 1 lt illetőleg az en gyakorlatomban elo 
.Az általam N. Mihályban és a 3.~'~00 1. n.Jba~ ~sz e ' 
fordult eseteket az itt következo tabla mutatJa · · 

1 

Fi Nö Gyermek Összesen 

~bbó l 
6 4 25 35 

gült 1 

1 2 1 11 14 

1 

Teljesen gyógyult 

1 1 9 11 

1 
Meghalt . 

Ismeretlen kórtünet és 
2 5 10 1 

utóbajjal életben maradt 3 

. , át nem tudom biztosan, de azt hiszem, 
Többi itt lakó ügyfeleim eset~mek szam , ltalok észlelt eseteket, s ha még ehez 

"l mra teszem az a · tt t ket nem tévedek, ha körülbelo ugyanan:iJ- . t' l"" dult s a tudomásra nem JUto ese e ' 
'b ·d 'kem szm en e 01or ' , k , hozzáveszszük a megye egye vi e h tő az összes megbetegedese szarna. , 

nagy számhiba nélkül száz és ne~~ny é e~et;r;e te :ehető tetőfokát 18 7 6. január és !ebr,u~r 
A járvány kezdete ~~ 7 5~i~i k s.o os~re t Áttér~k immár a járvány rövid vazolasa

hónapokban érte el, és apnlis vegevel ert vege . 

hoz, még pedig: 1. Aet-iologikus tekintetben. , 
, N yrm"hályban allo-, mber honapokban a ag 

A legelső esetek 1875. oktober es, no~e ~ dultak elő és e tekintetben analo"g 
másozó 4-ik cs. és kir. dzsid~sezre~ e;'i s~a;~~~~afzbeC: szintén a' helyőrség között ke~~o
feljegyzéseket találok Franciaorsza~ o' ~ hadseregünkben épen oktoberbe~ ~p-

. dött a járvány s ha ehez még hozzaveszszuk, hog:y k. közel fekvő feltevésnek latszik, 
nek be tényle~es :: zolgá~atb~ a csapatokhl~~ k a~euJ~j~~v~ny első csiráit. Azonban gondos 
ho y talán esetünkben 18 uJoncok hurc? a. , . le én ek voltak az első megbetegedettek, 
utfnjárással sikerült ki~e:itene~, hogy~~~~ ~~fme~ e:y sem, de sőt, hogy az ezr~,d ~ad
sőt, hogy az ujoncok koz,ül késo,bb sem_ g . kkor sem előbb nem uralgott e Jarvany. 
kiegészitési helyén - Gacsorszagban sem a ' 
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Az ily módoni behurcoltatá · tehát legalább is nem való zinü vagy legalább ki nem mutat
ható. Az időjárási vi zonyok nem Yoltak az éghajlatunk alatt ez évszakban szokottaktól 
lényege en eltérők, legalább nem a járvány kezdetén a tetőfokán tartós hideg időjárás 
volt, a járvány vége a rendkivül korai meleg, majdnem nyária időjárá , al e ett össze aprili hóban. 

A baj leginkább az al óbb népo. ztályban, ·zűk, pi ·zko és minden tekintetben 
egé z égtelen lakásokban volt otthon, jobb módu e aládokból c ak két e etem van fel
jegyezve, mindkettő a telje en gyógyultak között. 

A fentebbi táblázato kimutatá ban el ő pillanatra feltűnik a megbetegült gy e r
m eke k számának nagy tulnyomó ága, felnőttek c ak elvétve betegültek meg, de feltűnő 
volt, hogy a gyor , villám zerü lefolyá u halálo e etek mind felnőtteket értek. 

Nemre nézve mindkét nem mondhatni, e enlő mérvben volt kitéve megbetegedé nek. 
A. mi már magát a baj legközelebbi me!?inditó okát, vagyi helye ebben a kóralak

nak oktani clas ificatióját illeti: ezen járvány alatt tett meg:figyelé eim kény ·zeritőleg oda 
utalnak, hogy a járványos koponya-gerinci agykérlobot a mia matico-infectiosus kórok 
csoportjába osztandónak tart am. Ragály utjáni terjedé e egy zer em volt feltehető; 
mindössze két esetben láttam, hogy ugyanazon c aládnak több tagja (egyszer kettő, más
kor három) kapta meg a bajt, de ezen esetekben is nem egymá után, hanem egy zerre, 
ugy hogy nem egymástóli ragályoztatá t, hanem inkább egyszerre, é - hogy ugy szóljak 
- egy forrásból eredő fertőzé. ·t kell szükségképen fel vennem. oha sem fordult elő, hogy 
a beteg ápolói vagy má oh, kik vele közvetlen érintkeztek, ragályoztattak volna. 

Leginkább kitéve lát zottak a bajnak atnya, roszul táplált és tisztátalanul tartott 
gyermekek, noha nehány e ·etben jobb módu ·zülék jól táplált é tiszta gyermekei is megbetegültek. 

2 . Kórbonct,ani és kórlényegtani tekintetben. 

'l'. ügyfeleim jól tudják, mily nehéz égekkel jár még mi nálunk a tisztán pathologi
cus boncolatok végezheté e, azért nem i · fognak megütközni rajta, hogy egyetlen boncolat 
lelete áll, mint közvetlen zemlélet rendelkezésemre, ez az egyetlen is barátom és ügyfe
lem dr. Spiegel cs. é · kir. főorvos m· szívességéből, kivel egy a szóban levő hajban elhalt 
dzsidást boncoltunk. A jellegzetes lelet az agy-, és gerincagykérek nagy foku belöveltsége 
és elhomályosodásában, az agy avó beszürődöttségében állott. Találtunk még a nagyobb 
véredények mentén ezekkel párhuzamos izzadmánycsikokat kisebb-nagyobb terjedelemben 
és vastagságban, továbbá zavaro savót az agy üregeiben. A szó szoros értelmében vett 
lobfolyamatnak bizonyult tehát ez egyetlen boncolattal is a szóban levő baj, s igy az álta
lánosan elfogadott elnevezés teljesen megfelel a kór lényegének. 

3. A kórjelek és kórlefolyás tekintetében. 

Ziemssen idézett művében kórlefolyás és a kórfolyamat belteijessége tekintetében 
négyféle alakját különbözteti meg a járványos koponya-gerinci agykérlobnak, t. i. v i 11 ám
s z e r ü, foudroyant, igen heveny lefolyásu és mjndig halálos alakot, h a g y máz f é 1 e, 
typhoid, f é 1 be n hagyó, intermittens és ki fej 1et1 e n, abortiv alakot *). Mint minden 
efféle osztályozás, ugy ez is erőltetett egy kissé, és fordultak elő esetek, melyek egyik 
osztály keretébe sem voltak beilleszthetők, és viszont olyanok, melyeket fejlödésök külön
böző szakában más-más osztályba lehete sorozni. Pusztán csa.k az igen heveny lefolyásu 
halálos esetek érdemelték meg teljes joggal a villámszerű, foudroyant jelzőt. Ily fulminans 
esetet közvetlenül kettőt volt alkalmam észlelni; mindkét esetben megelőző, és pár óráig 

*) L. Ziems en Handbucb d. sp. Patb. und Ther. 5. IL köt. 2. rész. 
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, , . , .„ után tűrhetetlen főfájás, nehány izbeni erős .hányá_s 
tartó, kevesse Jelentekeny, eloJelek k 'l t "'k t mihamar comatosu állapot feJ lett ki, 
lépett fel, majd elv.e.,ztettek ~. bete~e 1 ~l z:~~áo v:ltak. s nehány óra alatt általáno~ hü~és 
a láták szerfelett kitagultak es, ml oMz. uda a lk lmazá ba ~ett gyógyhatány, mint: nadalyozai ' tüneteivel bekövetkezett a hala. m en .a a 

jégboritékok stb. teljesen sikertel~nnek b1z~~yult.. d e ·int többé-kevésbé erös rázóhideg 
A kevésbé heveny lefolya~u esete ~: .~.~n s~ :kori és csak ~ehezen csillapítható 

jelezte a baj kezdetét, melylyel maJdn:m :g_~t e~u egb~legek 'panaszkodni a szerfelett erős 
hányinger és hányás l~pe~~ fel. Koran k e~ ·te ~ol féloldalt székelt. A hőmérsék csak-
föfáiásra mely hol a feJteton, hol a nya _szn .en,, . .f l"'l 

<i ' 'tk' 40o°lo-igesezen1 ieu. 
hamar magasra szökkent, nem r1 an . dt hőmérsék és menete a legtöbb eset-

'l,artósan magas állásban soha sem mara a dh t á~ ez a szabálytalansága a 
ben általán véve annyira szabálytalan volt, ~~!i ;oe~tel~ ~rákra esett, olykor két emel
jellegző. A hőmér ·ék emelked~ e h?l a regge;, sz~késeket i'3 tett a hőmérsék arányla9 
kedés és két esés i fordult elo 24 ora alatt. agyd t li ehány tized fokkal tulhalado 
rövid idő alatt, nem egy~zer. láttamA, hh~~y, a ,~e~:~et~n~k n ezen viszonyai lehettek csak 2-3 fokkal emelkedett es VISzont. omerse 

irányadók a félbenhagyó féleség felállitásánál. , s könnyen elnyomható volt; - ké-
Az érverés kezdetben igen szapo1:a, .l?,yenge e , 'lt Soha arányban nem volt a 

sőbb az agynyomá egyéb tüneteivel egyideJuleg lassuva va . 

hőmérsék mindenkori állásával. , d' . k ·estem mert a hol csak olvastam e 
Küteget egyetlen e etb~.n sei:i lati~~~!e e~Jit~~t, sőt' amerikai orvosok a b~jt, -

bajról, mindenütt jellegzetes kutegrol ta ik I 'tlem én küteget egyszer sem lattam, 
épen a küteg miatt - spotted fever-ne~ nevez . sme ' 

sőt még ajk- vagy arc-sömörre s:m emlekszem. . cso ortoknak már korán, többnyire a 
Igen jellegző volt egyes izm?knak„ ~agy v~zom ink1bb összehuzódása. Kiváltképen a 

betegség 2-3. napján fellépett tomcus gorcse 'l ~F etlen esetben sem hián,Yzott; sok
tarkóizmok állandó görcse v,olt az, ~~ly .~gyszo ~a~o e.gyforma szerint opisthotonus fejlett 
szor a hát izmai is összehuzodtak . ~?.Y1?eJ1~letg ug:~l 0~yesetekben. Ránggörcsöket csak egy 
ki Egyes végtagok tartós contract101t is at am y k él 

· k , 1 halál előtt 2 éves gyerme n · 
halálos esetben láttam, evesse a ' tt el egészen középfoku és enyhébb 

Az eszmélet csak igen sulyos ~sete~ben, veszeonba~ majdntlm állandó tünete volt 
esetekben majdnem zavartalan volt. Almat ansag a.z . , 

a bajnak. , ltak bántalmazva; eltekintve a gyakori, es 
Az emésztő szervek aránylag kevésse vo . symptomának kell tartanunk, csak 

h , , t ' 1 elyet egyenesen agyi , t , 
olykor igen makacs anyas 

0 
' m " . , 1 és s ékrekedéssel vettek resz az emesz-

a láz mindenkori állásának megfelelo dysp~~~ava t kn~l · sulyos eseteknél igen nagy foku 
tés szervei az általános .szenvedésben enyhe 1 ln~se ~elyeknél azután typhosus. jele~ is l~p
kimeritő hasmenéseket 18 volt alkalmam ész e 1 ' a menyngitis cerebrospinal1S ep1dennca 
t. k .f 1 később és ezen szakban lehettek vo na e 1e , , . 
typhoides rovatába sorozhatok. „ „ „ "s főfáiással egyidejűleg élénk 

k k „ ·· 1 szem olykor külonosen ero <i , , "l l 't, k Az érzékszerve ozu a . ' , ll d, tu" net volt a szem reszero a a a 
· de maJdnem a an ° h ll' fényiszonynyal hatott v;ssza '„ 1 tekben teljes mozdulatlansága. A a asszerv 

tágultsága' tunya mozgasa, sot su yos ese k" ébe és nem ritka tünet volt a betegek 
szintén belé vonatott olykor a szenv,edés or ly~él teljes süketség maradt vissza utó
nehézhallása. Egy esetről van tudomasom, me 
bajként. *) 

1 felemlitette, miszerint emlébzik, hogy , á s József e<>yet. tanár ur ez alkalom.ma 
*) Ezen pontra nezve Kov„ e. .?ketült gyermekeket. - R.. hozzá is hoztak azóta Zemplénbol igy megsu 
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A betegek táplálkozási viszonyai még a legenyhébb e etekben is igen szenvedtek; 
rendszerint igen elsoványodtak a betegek, és c ak nagy las an és nehezen jöttek maguk.1;10z, 
minek egyik oka az is lehet, hogy a lábbadozók táplálkozása lassan ment, a mennyiben a 
gyomor igen oká megtartotta ingerlékeny égét ugy, hogy a legipsebb tulterhelési;e ~ 
hányá következett. 

A kórlefolyás az egé zen heveny villám zerü e etekben termé zete en igen rövid 
é. mindig halálos volt. Sulyo , de nem villám zerü e. ·etek la abban folytak le, és az e . e
tek több égében halállal végződtek, mely vagy nagy foku agynyomá , é ebből

1 

folyóla~ 
általános hüdés, vagy az ugynevezett typhoid e etekben rendkivül maga hömér~ék és 
általános Kimerülés közvetité e mellett következett be. Ezen ulyo e etek közül olyanra, 
mely teljesen gyógyult, nem emlék zem; egy 10 éve fiunál agyvizkór fejlett ki7 melylyel 
azonban félévnél tovább tengett, más 6 éve leánykánál telje süket ég maradt vissza. Az 
enyhébb e ·etek 4-5 heti tartam, é az állapotnak ok ide-oda ingadozásai s la su recpn7 
va_le centia után rendszerint teljes gyógyulá sal végződtek. Ily enyhébb foku és lasE?_u 
lefolyásu esetekben volt épen jellegző a hőmér ék, és általában a láz menetének félben-: 
hagyó jelfege, ezek a Ziemssen intermittens e etei. 

4. Gyógykezelés tekintetében. 

Az igen heveny eseteknél, mint már fentebb is emlitém, minden alkalmazásba ve~t 
gyógyhatány teljesen sikertelen volt. Egyéb e eteknél több zert és ~~já~á~t J.W;~rlettünk 
meg, különbféle sikerrel. Felnőtteknél és idö ebb gyermekeknél nadályoka próbáltunk al
kalmazni a nyak zirtre és a csec nyujtványokra, alig valami haszonnal. Oalomel magában 
és jalapával csak nehezen türetett, és alig láttunk tőle kielégitö sikert. Jodkalit h~s~zasab:. 
ban alkalmaztam enyhébb és las ubb lefolyásu e e~ekben; hem láttam tőle sikert. 

A láz oly feltűnő intermis iói önkénytelenül is arra a gondolatra viszik az orvo~t, 
hogy chinint adagoljon; - aránylag na9y adagokat njujto tám, sok esetben elég jól is 
tür~tett, de egyéb eredményt nem értem el vele, minthogy a legközelebbi lázemel,k:edés1for 
a hlgany nehány tized fokkal alantabb maradt. A lázat megszjlntetni_, tetemesen enyhiteni, 
vagy menetének félbenhagyó vol íit megmásitani chininnel, nekem legalább nem ~ikei·ült. 

Legjobban tett a hidegnek állandó és szakadatlan alkalmazása j éghólyag alakjában 
a fejtetőre. Van jegyzeteim között egy 9 éves .fiu feljegyezve, kinek fejéről négy héten át 
csak pár negyedórára jött le a jéghólyag. Jó szolgálatot tett nekem ezenfelül a morfín 
belsőleg és bőr alá fecskendve, a kinzó főfájás enyhült, sokszor egészen megszűnt egy időre 
egy befecskendés vagy 4:-5 milligram morfin bevételére, álom legalább rövid időre bizton 
bekövetkezett, és álta.lában minden tünet veszitett intensitasából a· morfin hatásának ide-
jére. A járvány vége felé egyéb szereléssel fel is :q'.agytunk~ '·· ' 

Ennyibe foglaltam össze vázlatos jelentésemet 'e'z~n járványról, t. szakos;Ztály. Is
métlem, nem volt c 'lom tudományós értekezés tartása, csak tudomására akartam hÓzni t. 
ügyfeleimnek e járvány alatt tett igénytelen észleleteimet, és azt is · ohajtottam, hogy az 
irodalomban, habár csak ily szerény nyoma is maradjon e járváÍiyróll megfi~yelésnek.' ' 
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VII. 

A tüdösorvadás lényegéröl. 
DR. TOMCSÁNYI l:MRÉ-tÖl. 

· ' 1 · d az orvo ·i tudomány fejlődé-
A tüdővész történelme, ha az embensegge nem 1 ' e 

sével mindenesetre egyidejű.. . h" . , . ptusi orvos-iratokban már nyomait találjuk 
A csirájában volt mdia1, _c, ma1 es eg7 , d k bár azon gyógymódok a babonával 

e betegség leirásának, az ellene ll'a;iyzott ~yofr-oés~~ 'birhattak helyes fogalommal az e 
meglehetősen határos~~ ,voltak' es, ~11111Y1"."a 1 ~v kór lényeg meghatározására nekiek nem 
korbeli orvo ok a tüdovesz lényegero ' mlve a , b 1, 

. , dk t akorlaton kivül volt kor onco as. , ül 
nyuJthatott sege eze a „g~ , . t . , 1 f lf gott bár szintén kórbonctani ctdatok nelk 

A görögöknél a tudovesz mm J~ ~ 0 k ,; apja Hyppokrates széles gyakorlatából 
ismert, betegség sze:epel, és az orvostu on;an~fás;~ntra jutott a tüdővész lényegtaná~ ~l~
meritett adatok sege\yév~l olyan sz,erencse~ élet- vegy- és kórbonctan világánál bualJa 
tőleg, hogy a mostam gyogytudomany, me ,Y az +ot ~olt kénytelen számtalan vélemény-

b t , k l' yegét csaknem azon nezponu ' .. l""lt o" , a e egsege , en ' . ' d k . l "tt az éleseszü Hypokrates klJe o . mar 
különbség utan, elfogadm, melyet evezre_ e t e o 1 körülirva a tüdő kisebb részeit lepi meg 
kétféle tüdővészt különböztetett meg, egy: ' :~~Jő-gümősödésnek' és egy másikat, mely 
erős lázas tünetekkel, ez megfelel ~ mo,s an edéssel "áró lobjából majd tüdő-vérzés, 
a tüdőnek heveny lobjából, a m~llhartyana~ ge~y a tüÍő aenyedése~ állapotát előidéző 
nyákfölhalmozódás - idült tü~ohu~ut --: es. m~:~t mert a 

0
tüd6- és mellhártya-lobokból, 

bántalmakból származtatott. ,s~t :~g t?vabb 1~ tüdŐsorvadásokat megfelelő gyógykezelés 
tüdővérzés és nyákfelhalmozodas 0 ~zar:r;:~z~. t kisebb halmazokat képező, tehát tüdő
mellett gyógynlhatónak . t~rtotta, ~ng: or t eJ~ is társultak hozzá, gyógyithatlanoknak 
gümőt, tüdősorvadást, lnvalt ha meg asmen s \.. ' 

mondotta. . . . lék "k tüdővészről, és a mennyiben éghajlati gyógymódot 
Celsms szmtén me,gem . ez; ah.tt . bb n hogy a tüdővészből gyógyulnak meg 

javalt a betegség kezdeten, szmten 1 a a ' . 

egyes esetek. , " h sználása mellett, Aretaus a meleg tejnek használása 
Galen a meleg, szara~ leve~o" : "t S ázadok multak el és a tüdővész lényege, egy

mellett gyógyithatónak t,art~a a t~u~ov ~\„t; a nézetek a szerint változtak, a mint egyes 
vagy kétfélesége, meggyogyi~ha osag~ o.~ tt tüdővészes betegek gyógyulási vagy halálo
tekintélyre jutott orvost a~ alt~l~. gyogyi o 

, . , "l agy arrol gyozott meg. · d dd" · zas1 aranya erro v , , „ "k, . 1, fölött sötét homály borongott mm a 1g, img 
A tüdősorvada~ es gum~ 0~ :~;~ek. m deritette a két betegség közötti lényeges 

a lángeszű Virchow k~rbon~tam a a o a 1 nel letek hel ességét be nem igazolák. 
különbséget, és mig koroda1 ,meg~gllyenklések a:md'~ !któl miJőn a gümőkór," "beszűrődött 

M, nagvon tavol a u az 1 osz ' " éb · t l ül„ eg nem ,„ , .. „ d , a „ őkór" ayüjtö fogalom keret en mm r on 
gümősödés" és "gümokoros beszuro es a "o um o 

kórformák szerepeltek. , , , „mo"kór" osztályába soroztatnak azon beteg-
M t tüdősorvadas" es "szemcses gu . 

os a " , t „ d" .. őkór" név alatt voltak 1Smeretesek. , , , , 
ségek, melyek korabb~~d .~ u og;;" néven i mert betegség tüzetesebb tanulmanyozas~ra 

Ez uttal a "tu o ?rv~ "k, t " . t Niemeyer által is következményként tekm-
, a szemcses gumo or ' min 1' 1 l"t · hogy a szoritkozom, es " . 'lb, 1 fogom tanulmányom folyamatában 1ö em 1 em, 

tt b t gséget csakis azon ce o 
te e e . ' különb éa feltüntetve legyen. , . " , 
kettő között1 lényeges . t o , tüdősorvadási alak létezik, es ez a gümokoro 

Laennec tana szerm cs~t:: 1 e;~ D"űmők lerakodása által jön létre, és e gümők 
tüdősorvadás, mely egyene en UJ p e e ' o 13 



- 9 

genye~ése? „ sz~te ·é e okozná a fekélyedé eket, barlang-képződé eket; tüdősorvadást más 
uton letreJ0~1 nem, képzel,, é a fölmerülő tüdővérzéseket, idült légcső-, hörg- és hörgöcs
hm~u~.okat mrnd a mar lerakodott gümők izgalmából zármaztatja, nem engedve meg hogy 
az idül~ hurutok, huruto · lobok, tüdővérzé ek lehetnek okai az idült tüdőlob vagyis' tüdő
sorvada, nak, eg~ ·zen. menten a güU:ő lel'akodá ok, gümő · uj képződésektől. ' 

. E ~a~, ha;· mmde? bonct,arn alapot nélkülöz, mégi · nagy hóditást tett a gyakorló-
orvo ok kozott, e e feltetnek hodol meg mai napig is igen ok orvo . 

, ~yen elv i:ien~~t aztán nem i · lehet c odálkozni azon, hogy a "tüdősorvadás" ellen 
h,ato gyog~~zer, illeto.leg ~ tüdő orvadá leküzdé ére célzó gyógyrend zer nem jöhetett 
l~tre, n,em JOhetett p~d1g ~zert,. mert n::agával a tüdő orvadás lényegével nem voltak ti. ·z
tab~,n, ~s e~. n.~m tudtak kep:t;elni, honnet van ama tünemény, hogy a "gümőkóros sorvadás
ban. srnylodo beteg~knek egy ,ré ze mégi meggyógyult, sok zor a legkülönbözőbb gyógy
s~ernl~~ me~e~t ~ nn? nagy re ze menthetetlenül elhal . bár ugyanazon gyógykezeléBben 
reszesült, nnnotol mas e etben gyógyulá t tapa ztaltak. 
, A L~enne.?-~éle elv tehát nem kevésbé bénitólag hatott a tüdő ·orvadás g.rógyitása 
e védsz.~r~lese ko7ul, mert a heveny gümőkórral azonosittatván, fölöslege ·nek véltek min
den, a tudo~orvada ellen alkalmazható véd- és gyógyszerelés utáni törekvé t. 

, A b1zon;rta~anságba~ tévengő kórtannak azonban ·egitségére jött a kórbonctan és 
az .e~esen figyel? V1r~how k1m~tatta a tüdősorvadás, meg a gümőkór közótti különbsé~et, 
~ igy ,szabad ~ert ny1~ott a gyogytannak, hogy megfelelő gyógyközegről gondoskodhassék, 
e a vedszerelest szabalyozhassa. 

. A, s~org?san észlelő, és fájdalom, korán elhalt Niemeyer fölhasználva a kórbonctan 
lelet~;t, erteke ite~te azokat a kórtan javára. Igy keletkezett az ujabb tan a kórbonctan 
~.apJan, .~e~y ~.zer~nt a "tüdősorvadás" szülő-anyjául a különböző jellegű tüdőlobok, a hör
gok, a horgocsok e i;?-ellh~rtya lobjai, valamint az idült tüdőhurntok tekintendők. 

Vannak zerzok, kik azon nézet mellett törnek lándzsát, hogytüdősorvadássá fajulni 
csak a "hurutus tüdőlobnak" van kiváló elő zeretete. 

~észben igaz emez állitás, a mennyiben a hurutus tüdőlob valóban mindannyiszor 
fenyegeti a ?eteget tü~ősorvadássá lenni; azonban számtalan adat tanuskodik a mellett, 
h~gy va~~~rnt nem mrnden hurutos tüdőlob megyen át tüdősorvadásba, épen ugy lehet a 
crnpos tudolo bnak,. a mellhártya izzadmányos lo bj ának, idült tüdő-, légcső-, hörg- és hörgöcs
hm:~t?knak, ~alamrnt erőművi, vegyi vagy más okból eredő tüdővérzésnek végeredménye 
a tudosorvadas ! · 

, A tüd~ körében lefolyó, idült, vagy heveny természetű lob épen ugy, mint a szerve
z~.t barm,ely ~~sz~~en, lobte~menyt v?~ maga u~án, és ezen lobtermény, az épen megbete
?~lt :gye~ verm:rséklete,. tarsa~alnu es va~yom helyzete, alkati erőkészlete, a betegségek 
uan~i foge~on!s~g~, a baJ ellen rntézett gyogykezelés, a beteg magatartásának célszerűsége 
sz~~mt a, fol~z1vodasra alkalm~ssá t~tetik, vagy kedvezőtlen viszonyok között rostonyával, 
bu~~lkod? SeJtek~el halmozt~ti~ el, es az u?'ynevezett sajtos átalakulás foganatosittatik, és 
e koros ~ta.~akulasnak nem r1tkan lesznek aldozatai olyan, előbb teljesen ép egészséges em
b:re~, kikn~l a tüdősorvadás föllépésének lehetőségét előre jósolva a leghirnevesebb ·~rvos 
hitelet vesz1tené. ' 

, Az, eln:yomot~ kedél7hangulat az átalános táplálkozás hiányos voltát eredményez-
v~n, ~~ ~~e~zseg_es verk~pzes 1:1-gyanazon fokban szenved, és igya gyógyipar elnyomottsága 
~u ~iseroke~t ta1~su_l. Mar,pedig a lobterménynek fölszivódhatásra képesitéséhez annak zsi
ros atal~ku~asa kivantatvan meg, ennek képződhetése pedig a hiányos táplálkozottságban 
szenvedoknel akadályozv;a v~n a fehér vérsejtelmek a pirosak rovására tulképződése, és ros
to~~3: anyagok lerakodasa altal, melyek a lobterményt tömörebbé teszik, ezek a tüdő lég
SeJtJeibe rakodva, magának a sejtek állományának is bomlását idézik elő az által, hogy a 
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folytonos nyomás a tüdő szövetében lobos folyamatot gerjeszt, melynek következmén_ye az 
elgenyedés, fekély és végre a barlangképződés. Néha ettől eltérőleg a lobtermény, vag_zis a 
sajtosan bes:t;ürődött anyag még inkább besűrűsödik, a sejtek összezsugorodnak, maJd a 
szerves részek lassankint elpusztulnak belőlök, és az egész tömegnek elmeszesedése lép föl, 
mely elmeszesedett részek a tüdő szövetében keletkezett lobos folyamat terményei által 
vonatnak be, egy burkot, tokot képezve a megszilárdult anyagok körül, és igy betokoltan a 
szomszédos részela:e izgatólag hatni megszűnnek, és ez uton előáll a beszűrődés gyógyulá
sának azon neme, melyet „elmeszesedésnek" nevezünk. (Virchow.) 

A tüdősorvadás egy folyton ismétlődő lobos folyamat, mely a~ elsődlegesen kelet
kezett lob folytán támadott lobtermények izgatása által tartatik fen. Es azért a tüdősorva
dás egyszerűen idült tüdőlobnak tekintendő, mely folyamat a tüdő szöveteire terjedvén át, 
ottan folytonos genyedést tart fent, mely lobosodási, genyedési folyamat kisebb, nagyobb 
láz kiséretében folyván le, a szervezet kimerülését, elsoványodását vonja maga után épen 
ugy, mint bármely ízület-, csonthártya-, csont- vagy kötszövet+ob, mely folyamato~ a _sor
vadás ismert képét előidézni szintugy képesitvék. (Niemeyer.) Es e betegségek végso kime
netét hányszor képezi a „ gümőkór," mit nemcsak a bonckés igazol, hanem a betegen ész
lelhető természettani tünetek is földeritnek. 

Magok a szerzők legtekintélyesbjei, ugy a kórboncnokok, mint a klinikusok: Andral, 
Virchow, Niemeyer, Bartels, Zimssen azon meggyőződésnek adnak kifejezést, hogy a gü
mőkór mint ilyen elsődlegesen elő nem fordul, hanem mindannyiszor valamely ki- vagy 

' ' h't ki nem mutatható, előrement genyedési folyamatból veszi eredetét másodlagosan, te a 
fölszivódás utján, midőn a genyedés köréből kóros anyagok vétetvén föl a vérbe, azok 
részint lerakodnak a szervezet különböző részeiben, részint a vér tömegét fertőzvén meg, 
azt teszik a szervezet táplálására alkalmatlanná. (Niemeyer.) 

Azon tény, hogy - a nemzés idején - güm?kőros szülétől sz~rma~ott kisdedeknek 
oly nagy százaléka hal el az agyburkok gümős lobJában, a mellett b1zony1t, hogy a lételt 
adott vér - és igy váladékai is - kóros alkatrészeket tartalmaztak, melyek a keletkezett 
uj lényben tovafejlődtek. 

Tapasztaltam, hogy gümőkór~s férfi~ől, ha fo~amz~tt ~ n.ő'„In:~g mag~atja a?,yh.~r~ya
lobnak lett áldozata, addig a gümőkor magaban a n?b~n ~s kifeJl?d~tt; m1g ha gumok?r~s 
férjétől nem fogamzott a nő, menten mar.adt a gümokortol; ~ü;nok.?rb~n .. szenved~tt notol, 
bár férje mindennemű érintkezésben volt is vele, mel:rek ferJ , es no kozot~ le~,1 s

1
zoktak, 

csak ritkán láttam a férfit ragályoztatva, a mennyiben a ferfi vére a no verevei, vagy 
annak váladékaival ritkán jöhet érintkezésbe! 

Hogy nem minden beszűrődött tüdőlobhoz, vagy nem m~nden 9en:J'.'edéssel járó ,más 
betegséghez társul a gümősödés, annak értelmezésére ~le,gendone~ latsz1,k a mag!.a:az3:~' 
hogy a beszűrődött tüdőlob már ;uaga vagy ~ly~n pus~tit.~s.?kat '?s~en yeg~e~ a tudo szo
vetében, melynek az élet esik ald?zatul, miel?tt ~ gum_osodés kifeJlésere ~do lett volna, 
vagy maga a beszűrődés is gyógyulasba megy at. Epen igy van a dolog mas genyedéssel 
járó folyamatoknál is! .. " , , 

Ezekben vázoltam a foO'almat, melylyel a tudosorvadasrol birok; és most értekezé-
sem második részére térek át :

0

a tüdősorvadás gyógykezelésére. . 
A gyógykezelés életrendi részében semmi uj~~ ne~ ~on~atok; a tis~t~ lég,. és 

adott körülményekhez alkalmazott könnyen emésztheto ~s JOl taplalo ét~~~ ~!~Jt~sa mm: 
d t . ·k fömozzanat · az emésztés előmozditásara a gyomor külonbozo ~llapota1 
~ ~~e ~-~ .efu"yadóul szolgál~ak és az itt fölmerülő változások kiegyenlitése esetrol esetre 
~é;:zie:~y~ytan bea~atkozásán~k mikéntjét, és a nyujtandó gyógyközeg miségét a szükség 

határozza meg. 
13* 
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Azonban magának a tüdősorvadásnak gyógykezelésére, melyre, mint ilyenre, a 
gyógytudomány nem vélte ez ideig egyenes beavatkozást gyakorolhatni, vélek valami ujat 
mondhatni. 

Fönnebb, a tüdősorvadás lényege fölött kifejtett nézeteimet, a tudomány jelen állás
pontjából birálva; mint i dű 1 t 1 o b o s f o 1 y ama t o t, s ez z e 1 j ár ó g e ny e dé s i, 1 á z a s 
á 11 a p o t o t igyekeztem feltüntetni, és az alkalmazandó gyógymódot is e három lényeges 
tünethez alkalmazottan fogom bemutatni. 

gyanis a tüdösorvadá t lényegében ugy veszem föl, mint i d ü 1 t 1 o bot, melylyel 
genyedés és láz van összekötve, mint a lobbal átalában. 

Mint ilyen kórforma ellen igyekeztem, lehetőleg, helyileg és átalánosan ható gyógy
szert venni alkalmazá ·ba, tekintet nélkül arra, hogy e lobfolyama,t a szervezet belsejében, 
életmüves szervben foly le, azon gyógyanyagok közöl választottam, melyektől a test kül
felületén előjövő lobos folyamatoknál jótékony hatást tapasztalni megszoktam. 

· Az e körben jótékonyan ható gyógyközegek nem nagy csoportjában nepi kerülheté 
el figyelmemet első sorban a c a r b o 1 sav. Megvallva az igazat, nem tudom magamnak a 
lob körében általa tapasztalt jótékony hatásnak élettani mikéntjét magyarázni, midőn 
alkalmazására - talán érzéstelenitő hatásánál fogva - a lobos rész fájdalmasságának 
csillapodását, a lobtermény kevesbedését - talán megmásitó hatásánál fogva - ezek kö
vetkeztében a lázas mozgalom alábbhagyását - a carbolsav lázellenes hatása folytán, 
és végre a lob gyógyulását tapasztaljuk. De tények igazolták a carbolsavnak lobellenes 
erejét, é igy jogosan irányult feléje figyelmem. 

A carbol avnak különösen azon jótékony hatása ragadta meg figyelmemet, melyet 
valamely nagyobb rombolásnál, kedvezőtlen körülmények között föllépett üszkösödési 
folyamattal szemben eredményezni képes, é e tulajdonával - mondhatnám - önkényte
sen ajánlkozott, hogy alkalmazását megkiséreljem a tüdősorvadásnál is, és pedig lehetőleg 
a külső alkalmazási módhoz hasonló módon, vagyis a lobos felületteli közvetlen érintkezés 
mellett. E céh·a jobb módot nem találtam, mint a Siegle-féle porlasztó-készüléket, melyből 
elegendő tömörségű carbolsavat juttathatni a kóros tüdőbe. 

E célra a carbol avat higitanom kelle. A higitásra ismét olyan közegeket igyekez
tem választani, melyek a mellett, hogy apia savat higitják, némi részben maguk is járul
janak az elérendő cél megközelítéséhez. Es igy a zsirédben, mig egy részről a fölhalmozó
dott hámsejtek fölbomlását gátló, ennélfogva némileg lobellenesen ható vivőre találtam; 
légeny tartalmánál fogva - a beteg tüdőre nem kis fáradtsággal járó - belélegzés meg
könnyebbitését is várva általa, szerepét nem megvetendőnek tartám, annyival is inkább, 
mivel a higitásra használt másik közeg a mészviz, bár szintén bir lobellenes hatással, a 
kórosan izgatott nyákhártyák és tüdősejtek felületén általa okozható kiszáradás, és ez által 
létesülhető izgatottság bekövetkezhetését nem hagyhatám figyelmen kivül; ennek meggát
lására pedig a zsiréd alkalmasnak látszott lenni. 

Hogy miért választottam épen mészvizet a higitásnál társanyagul, annak oka talán 
magától is kitűnik: „a lobtermény elmeszesedését" óhajtám általa elősegiteni ! 

Az arány, melyben a mondott szereket összeállitom, következő. Veszek öt gramm 
jegecitett carbolsavat, 120 gramm zsirédet és ugyanannyi mészvizet. 

E keverékkel a Siegle-féle porlasztónak anyagtartó üvegét megtöltetvén, az első 
3-4 napon csupán egyszer - a délelőtti órákban - engedem meg a belehelést tiz percnyi 
időtartamra; az ötödik napon már d. e. és délután lélegeztetek be, és ezen felül nem 
megyek soha. 

Nem levén sem kórház, sem más beteggyülde rendelkezésem alatt: kisérlettevé
seimnél nem szoritkozhattam a tüdősorvadásnak csupán bizonyos, előre meghatározott 

MAGYAR 
TillOMk:tYO'.) Al<ADtMIA 

KÖMYVlÁRA 
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. , .. 'b t a tu·· dösorvadái~mak minden ala.kját: tekintet 
h 1 · ' lette,'esen:1 kore e von am · l' l ··1tek alakaira. anem nser , , · t épen kezelésem a a ceru · · 

nélkül a' baj szakára vagy el?reh~lad?1~sa9ai~~:1~t:i·j~l~ barlangképzödések voltak, ka~~-
y oltak e--eteim, hol mmdket ~u, ocs~cs , 1 , dás az alvégtagok vizenyos 

, „ .. " f 1 'lyedesevel atalanos e sovanyo ' . d, 1 , 
csolato ·an a legcso gtm1os e rn , . , , és étvá ytalanság bőséges izza assa es 

"d""tt ' ' 1 állandó magas laz almatlansag g , , ' l' s mozgal-
beszüro o segev~ ' Il t kb n bár az erökészletek emelesere es a aza , d 
idő zaki hasmenesekkel. yen ese e e ', . , , . tól mé sem tapasztaltam egyeb ere -
mak csillapitására még _chinalt is adagolel~, e~Jtra~~m carbol~~vnak érzéstelenitő tulajdoná
ményt, mint a köhögési roham?k kevesbe, e~á~:i~k~a Takorol. Mert el nem hallgath~tom, 
ból következtettem, melyet az izgatott nyak lt 'b t . ?3 nél szándékosan kerültem mmden 
hoo·v a nevezett keverék belélegzés~ által,keze ke .. eh~eitmek többet mint azok, kik kábitó-

oJ , , t , b t e m meg sem o og ' . , -
kábitó-szer alkalmazasa ' es e eg i .. .. , i rohamok kevesbedéséhez segitve, es meg eg~ 
szerek alkalmazása mellett lettek a ko~1oges k l r ·engeteo·ül ezen betegek, mint azok, 
jelentékeny előnyt tapasztaltam, nem izzadta o 3 an l o 

kik kiYált opiátokkal kezeltettek. . iszor beköszöntött rövidebb vagy hosszab? 
A vázolt eset ekben ~zonban 1:1-mda~i?a,lál t r:l'ehát ez eljárástól nem várhatunk gyo-

idő alatt, a minden szenved~st meg~zu~~et~ ' .. 1. van szövődve ~ . , , . , 
gyulá t akkor, midön a tüdosorvadas !?u,mtok~na tt t"'dősorvadásokat hol a bokak taJanak 

Gyógykezeltem kiterjedt pusztitas o ozo tuk 'l az egész b~tegség lefolyása alatt 
vizenyő . be zürődése szintén megv~lt, de mell e e e :~~ymérvü pusztitásokhoz aránytala
soha nem fordult elő hasmenés; ~ ~~z~~ n:-ozga ~:á~ volt egy, két mtpig jelentéke~!' ~o~ a 
nul c ·ekély, és csak ujabb be~zurodes1 .~o~a~ adás mé . mindig mint ilyen -, ~um?ke~
ha,ng tiszta, erőteljes volt, tehat, hol a tudo~_oi,; . adás~ak ·elentékeny gyógyula~1 szaz~le
ződések nélkül - volt jelen; ezen alaka a ~~1doc:o~~ r chinJt adagoltam zsongitokkal osz-
kot engedett. Megjegyzendő, hogy naponta .10 g . , 
szekötve. „ „ ... " , kezdődő .tüdősorvadásokat, ,melyeknel .a 

VégTe !lyógykezeltem tudobesz'?-rodesek,ett,t„ d"b elterJ· edt hörgi hatarozatla_n ~ 
e , , d' gy mmd a ke u o en 1 ·d " k. yilala-természettani vizsgalo as egy, va . d 1 .. tom ulatot mutatott, ho i osza i n . 

érdes légzést, a csucsokban nagyobb t~1}~„ e~~ terj:Clését jelezték lázzal társulva; hol a ki
sok egyik, vagy mindkét oldalon _ab~~ i o.sza 1 zása a test táplálkozottságának f~lytonos 
fogástalan étvágy dacára a testi ero f?gy,~ko , , .' és könnyü. kifáradása, az erely~sebb 
csökkenése, időszaki izzadás?k, ~ b~teg ,1zge ?nf;a~\ete et orvosi segély után. Az, ilye;i 
testmozgásnak a fulla~ozás al_tah k,ovetese haJt százalé~át tapasztaltam, i;ielyet, bar sz~
tüdősorvadási eseteknél a. gyogyu~asnak oly n~gbajlati sem a fürdőgyógymodo,k, sem pedig 
mokban nem fejezhetek ki, hog:,- ilyet, s~n: az ega , s~erek fölmutatni nem kepesek. , , 
a tüdősorvadás ellen alkalmazásba1: le;o .o~sz~s t')~g?zakülés minden egye~, tagját, me~~~~-

Azért el nem mulaszthatom folkerm a tisz e, ··k l tt kórház áll aJanlottam elJaias 
tassa,nak, különösen azon urak, ki1u~:ek ren~elkezes~ s ~: és merem r~mén.r,leni, hogy o~a 
szerint venni tüdősorvadásos beteg~~et gyog.y~~zelemisz~rint a tüdősorvadasnak ugy ma
f o·'ák tökéletesithetni az általam ~Janlott el~ar~st, t ó ·avallatnál jelentékenyen ua
s~~ik mint harmadik alakánál, nunden .. eddig is~~:tag:s~[~latok vádját szivesen ~esze~ 

obb gyógyulási arányt mutathatnak föl -:- az ell tt /i-ömmel fogják tapasztalhat111,hog3 
~aaamra - és lelkiismeretük megnyugt~tas~.1?"~ emellett halálra szánt beteget mentenek 

, o t lan az eddig gyakorlatban volt gyogye Jaras 
szam a , k' 
meg az életnek, a társadalomna · 
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VIII. 

.A hasfalon át - epesipolyokon k ... '"lt 
. - inru epekövekröl. 

NOVAK KÁROLY tr. lrinc tári főorvostól M'. S . 
a1amaros- z1aeten 

. Etye Gansz máram.-szigeti sze én héb . o . 

epes1polyon - kiürült 54 drb. epek~véf er asszonyt é. ennek hasfalán át - két 
bemutatni. van zerencsém a tisztelt szakgyülés előtt 

Ezen felette ritka kóre etnek „. · d , .. , 
túll~~ő ~ő hirtelen minden megmag :1~á~ha~ortorténe~e következő : A már élte delén ré 
~ maJ taJ~n, ~lénk é? ~artós fájdalmrktól le ete~~ :i~lk~l a ?:Yomor, a jobb oldali ha falon~ 
k ~oipatika1, hol haz1 szerekre engedtek. 1á·d lm ~' e fa~dalmak gyakran ismétlődtek 
t oz ,a ;, de kis ideig tartott a láz; ké őbb mira . ad oz ele~~te lázas változások is csatla~ 
z~~°tt lazak, ~agy nyugt~~anság fogta körül, l:L be~:~ e~en ~o,v~tt~k j,elentkező fájdalmait 

o. ' gyomra folyton faJt és gyakori hán . . e vesz e etvagyat, szomjusága foko-
~~n-~~.en jól táplált és erőteljes nő ágyba fek~;;·e~ ~~~~ak. E.kkor a beteg, ki máskülön-

1s I or~ e~g~d~~k; de csakhamar 'visszakerültek' és aJ ~Im,a1; folyvás~ tartottak; olykor 
, ~. rdotaJban a beteg nő na on ' s annal elen~ebb fajdalmak kinozták. 

el~rult; faJdalmai a napok a hetek é:1ó sokat szenvedett; mit . már ekkor külszine is 
a Jobb rász~táj?n különö ~n mind kinzób~:i~! l~~~:~tával élesbültek és nőttön nőttek, és 

. f laz es ezzel egyéb kórtünetek fi , . , 
~l~'tl~ raszt~ájoni ,eleinte alig, de később mi~llv~t parhu~amba~. haladtak; mig a jobb 
, o mt magat hatarolni, azután közepén elpuhulg. J~bba?-. erezheto dag teijedni, nagyob

:.? a er~észetes gyógyerő fényes beiaazolásárlll, es ':~gül szerencsésen a beteg előnyére 
k alyog utJat a hastakarón át kifelé vett: és kiüri~ : ~aJ b~n huzamos időn át képződött 

ezemhez. ' artalmat; honnan ez epekövek jutottak 
. A dag pubulását, lágyulását elő ·t 

k
szavéa1 szer-jut, egy erősebb köhintés alk:i'!1a' ettlem ·1mt eleg pépekkel. A tályog a beteo· nő 
em ny mogyo ·' · , va nyi meg es ekko · b l"l d , 0 

b" , r ony1 nagysagu az itt láth t, 1 ' r e o e a agbol valami 
osegesen folyt ki sárgás szen;es zöldes a o ~gnagyobb epekő, esett hasára. ezután 

nagyob? epekő jött ki, mely kövek h g~ny, es ~zzel vegyülten igen számo~ kisebb 
nem. Mmdegy·k é ' a nagysagra el is térnek e ' t 'l 

A ~, en, m g a legkisebben is megláth t . gymas o, de alakra nézve 
..ö.Z ereJeben csökkent össze ', , ~ m az octaeder alakot. 

~zerencsés megnyilta után t~temes:~et~:s ~~!hatola~ me~g.J'."engült beteg nő a tályog ily 
n:~, nyugalma is, és csakhamar gyara o~ni ~::bbult, et_vag,~a visszakerült, nemkülön
t a~! nap eltelte után felkelt, és kés "~b , <lett testi eroben. Lassanként felfelült 
eendoket végzett. o egesz napra elhagyta ágyát, és a háznál apróbb 

. Jelenleg' mert megjegyzendő h 
l~~enl·ef ,mondom, egyébről nem pa~as~~~d~k nap?~ban is nálam volt magát bemutatandó 
a~om ~t nyiláson, eleinte csak e si ol ' m1~ ama kellemetlenségről, hogy a má .: 

~zi;-ezetu folyadék szivárog ki; de gl ezf el{?~' t~hat most ~ epesipolyon folyvást sárgis 
~s ~lehtte alkalmatlan; mert éppen e folytur~ s~1ve~e~; ~abar ugy mondá, reá nézve ez 
ama asát. Ill sz1vargasért mindiu bekötve kell t . A , o ar-

gyogykezelést illetőleg következ "l . , 
meleg pépezést rendeltem. később b o eg Ja~t~m el: Belsőleg bóditókat külsőle 
mely fürdő Máram.-SzigettŐl i; , , a eteg magatol Karácsonfaluba ment kénfürd "b g 
bir . o h 2 orara van és mely fal . , o e, 

' n~an azakerülve, folytatta a é ez,' , , . ' u _igen Szamos izraelita lakossal 
s~~rt, 1;lllg '_7égre a képződött májtályo~ pön~~t es fa~d~Imamak .enyhit~sére rendelt belső 
sargasag szrnét nem észleltem, valamint a b ~~ ·~éakga_tol megnyilt. Egesz betegsége alatt 

emu ei sem mutattak zinbeli eltérést. 

j 
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Megvizsgálva ez epekö' ek nem lettek , de ez talán fele leges is ; mert valószinüleg 
ezek is ép ugy,miut má · epekövek epefö. tönye és epefaggyanynál egyebet nem 
tartalmaznak. 

Hogy a fentleirt tályog megnyiltakor a beteg nő és környezete mily aTccal néz
hette e felette . zámo köveket : azt tisztelt szakgyülés, elgondolni lehet, de leírni 
lehetetlen ! 

A megnyilt tályogból eleinte egy, és ké őbb még egy második nyiláson, tehát 2 
epe ipolyon, 20-25 epekő ürült ki; azután több hónapon át folyvá t jöttek genynyel és 
epés szinü folyadékkal felfelé a napvilágra epekövek, ugyhogy a nálam lévő , és most 
bemutatott epekövek száma 54; de biztosan állithatom, hogy az epekövek száma megkö
zeliti a százat (100). 

Végül legyen szabad a tisztelt szakgyülés becses figyelmét odairányozni, hogy 
hasonló kóresetről az 1871-ik év augustus hó végső napjaiban a magyar orvosok és ter
mészetviz gálók Aradon megtartott 15-ik nagygyűlése orvossebészi szakosztályban dr. 
Lux Jakab kartársam tett emlitést; ő tizenkét epekőről szól és egy epesipolyr·ól: az én 
kóresetemnél pedig két epe sipoly o n át majdnem száz epekő ürült ki. 

Most térjünk át kissé az eset megvilágitására. Mindenek előtt fel fog tünni, hogy a 
tankönyvekben előadott kó1jelekből, melyek szükségesek epekő isméjének tályogképződés 
előtt való felállitására, a fájdalmakon s gyomor zavarain kívül mi sem volt jelen, a beteg 
sem bélzsábában, sem időnkénti sárgaságban nem szenvedett, sem vizelletben epefesteny, 
sem fehér széklet nem mutatkozott, sőt az epekövek nagy száma mellett sem lehetett 
dörzszörejt hallani. 

S a ki szorosan ragaszkodik a tankönyvek nagyon szép körülirásához, az bizonyára 
sem ezen esetben, sem másban nem fog gondolni az epekőre, mielőtt az kezébe nem esett, 
s csakis a tályogképződésig fog kutatásában hatolni. 

Pedig az irodalom nem egy esetet ernlit, hol epefesteny ürül ki, s mégis epekövek 
okozta tályogokban elhalt a beteg; hol árgaság nem bélgörcs után keletkezett, de tartott 
harmadfélévig, s elmult; majd rázó hideg után ujra fellépett, sőt tévengést, eszméletlensé
get is okozott; nem volt fájdalom nagy máj mellett, hetenkint 3-szor fellépő rázó hideg 
után sem, csakis a gyomorban mutatkoztak kórjelek, mint gyomorégés, az étel regurgita
tiója, gyomorvérzés, s a beteg genyláz tünetei közt elhal, s a halál után látták, hogy 
tályogba veszett az epehólyag, a májban tályogok vannak kövekkel, s csakis a geny aka
dályozta az epe kiürülését, mert a közlekedés szabad volt a nyombélbe, végre van oly eset 
is, hogy bélzáródás tünetei lépnek fel a bélbe akadt epekő miatt, a miserere minden jelé
vel, s az epekő nincs is az epehólyagban, s mégis jncarceratio tünetei között elhal a beteg. 

Ebből is láthatja t. szakosztály, minő nehéz az epekövek kórisméjének felállitása, 
jóllehet arra mindannyiszor gondolni kell, ha a májban hosszan tartó betegségek észlelhe
tők, mert epekő mindig májbajjal lép fel, jóllehet nem áll az, hogy mindig májrákkal, mint 
sok ideig hitték; annyival inkább kell pedig arra gondolni, ha látjuk, hogy a máj nagyob
bodik, hogy rázó hidegek lépnek fel, vagy csak éjjeli kis hőemelkedések 30° R. felett; külö
nösen, ha még gyomorzavarok is vam1ak jelen, mert Tud i ch u m azt állitja, hogy epekő 
a putrefactio következménye, mely állitását F re r i ch s azzal bővitette meg, hogy ezen 
putrefactiot a pangás mellett létrejövő nyákosodás okozza, mely nyák mintegy eijként 
hat arra, hogy Ha r 1 e y szerint a cholesterin és biliverilin , a kövek fő alkatrészei, miket 
a májban az epesav~;,k feloldva tartanak, az epehólyagban lecsapódjanak. S miután szerinte 
a májbaj s gondok, sanyaru életviszonyok kisebbitik meg az epesavak képződését, fejlőd
nek is mellettök epekövek. 

Végül curiosumként szabadjon megemliteni, hogy midőn a chloralt felfedezték, s a, 

60-as évek végén alkalmazni kezdették, a circulatióba felvételétől, s a feltett chloroformké1,-
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" ződé től azt várták, hogy a máj viszerén át bejutva a szemcsékbe s innen az epehólyagba, 
majd felolvasztja az epét. Az ujabb vizsgálatok e reményünktől megfosztottak, chlorálból a 
vérben chloroform nem képződik, s így ma ·inc. m (~g szerünk, hogy az epeköveket a szer
vezetben felolvasz zuk. 

IX. 

A roncsoló toroklob egy rendkivüli esetéről. 
DR. DLTHAY Minós-tól. 

Azon zámtalan kórtörténet között, melyeket a roncsoló toroklobról 1860. óta, 
vagyis el ·ő nagyobb mérvű felléptétől egész mostig a különböző orvosi lapokban és folyó
iratokban olva tam, nem találtam egyet i::i, mely rendkivűli lefolyá a és utóbajai által ezen, 
mindeddig homályos eredetű betegségnek megközelitette volna azt, mely orvosi gyakor
latomban 1872. évben Budapesten előfordult. 

A nélkül, hogy akár ezen kórnak fellépési és továbbterjedési módját, vagy azon 
folytatólagos vi zony kifejtését, mely a roncsoló toroklob mint alapbaj, és a hüdések mint 
annak következményei között tagadhatlanul létezik, akár pedig az e mellett igénybe vett 
különböző gyógykezelési módokat tudományos birálat e1é venni akarnám - a mi egy 
egyszerű közlemény keretét bizonyára jóval felülmulná - egyedül magának a kóresetnek 
közlésére szoritkozom, hogy annak eddig i mert kaleidoskopját egygyel szaporítsam. 

18 7 2. év julius 2 6-dikán Eberl Eliz 8 éves leánykához hivtak, kit én még egy 
pár nappal előbb anyjának lebetegedése alkalmából mint teljesen egészséges, fürge gyerme
ket ismertem; a gyermek anyja elmondta nekem, hogy gyermekét reggel teljesen egészsé
ge en küldötte iskolába, hogy az ott a zárünnepélyen résztvegyen , de mivel a gyermek 
ottan csintalan volt, egyik tanitónőjétől megdorgá1tatott, mire oly nagyon megijedt, hogy 
rögtön roszul lett ugyannyira, miszerint "összerogyva kellett őt onnan haza szállítani", s 
azóta roppant hőség fogta el, erős kábálommal párosulva. 

A korához mér e jól kifejlett és jól táplált gyermek szenvtelenül alszik lázban 
kipirult arca és erősen kitágult látákkal az ágyon, s koronkint majd feljajdul, sóhajt, majd 
hányja veti magát s kezével hadonázik, mintha védeni akarná magát valakinek táma
dása ellen. 

Csak nehezen lehetett felkelteni, és akkor is kérdé~eimre vontatva felel, vizet kiván 
inni, s annak megivása után közvetlenül ujra mély álomba merül; főfájáson és nagy szom
jon kiVÜl miről sem panaszkodik, csupán saját ságos orrhangja mutatja, hogy a légutakban 
vagy orrjáratban valami akadálynak kell lenni. Míg anyja termé::>zetesen azon tanítónő 
megdorgálása ellen él hol erősebb, hol gyengébb kifakadásokkal, addig én feltalálni ügyekez
tem ezen roppant láz okát, mert ámbár hőmérőm nem volt nálam, mégis legalább 42° C. 
fokra véltem a hömérséket megállapithatni az igen gyors légzés és megszámithatlan érve
résbő1. Miután sem az előzmények, sem pedig a mellkasnak, hasűrnek, zivnek stb. vizsgá
lata positiv alapot nem nyujtott, felültettem a gyermeket, és kanál segélyével megnéztem 
a torokürt, mely egész terjedelmében duzzadt, piros, erősen belövelt, kivált a mandolákon 
kékes piros színű volt, mely állapot a lágy szájpad mellső eresztékére és az orrjáratok felé 
is látszott elterjedettnek, de a nélkül, hogy a gyermek egyenes kérdezfüiködésem dacára a 
torok szá.1·azságán kívül egyéb fájdalmasságról panaszkodott volna. 

Valamely heveny kütegnek, illetőleg fertőző láznak vagy agykérlobnak előestéjén 
gondolva a beteget, megnyugtattam annak szülőit, s hashajtóval párosított savanyu oldat
nak, meg hideg borogatásoknak rendelése után elhagytam őt, hogy estve ujra meglátogas-
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sam midőn már a hőmérséket 40.2-re, érverést 118-ra és a légzést 23-24-re apadva 
találtam, a nélkül, hogy annak bárhol okát lehetett ~o~a felderite.nern. . , , 

Jul. 27. reggel hőm. 39•6° e., érverés 112, legzes 22, ;nyelv bevo~t, m~ndke~ ~~~a 
mérsékelten tágult, kábálom megszűnt, kérdéseimre ~lég tisztan felel,. étv,agy nmc_s, ur~l~s 
kétszer volt az éjjel, zomj nagyon fok,ozott, az ege~z s,zer~ez,eten ;srnet sernm.1 po,s1hv 
alapja a heveny megbetegedésnek, csupan a torok vlZsgalatan~l ta~altam a ,mand?la~on 
egyes szennyes szürke foltokat, melyeket lev~las.ztanom csupan ei;os ecseteles se~~lyevel 
sikerült. Minthogy a fővárosban ugyanakkor szorvan~osa:n ~ ;·oncso~.o toro~dob es.etei ~elent
keztek csakhamar tisztában voltam magamban a baJ mmosege felol, s mmden 1gy~kezete
met e; ellen fordítottam, jéglabdacsok, jeges borogatás, 2 °/o -os carbolsavas oldatbeh torok-
öblögetés stbnek rendelése által. , „ , • 

Ugyanaz nap estve a láz alábbhagyott, érveres kevesbedett, kozerzet ~-avult, de a 
mandolákon, a borogatások s öblögetések dacára, összefolytak ama szennye~-szurke, ~oltok, 
melyeknek leválasztásánál vérző sebfelületet találtam, de a nél~~l, hogy akar nyeles1 aka
dályt, akár egyéb fájdalmat vagy a mirigyek;1ek beszüre~kedes~t tap.~s~talhattam v.?ln.~: 
sőt még ama jellegző orrhang is csaknem. egeszer: megszunt. A dlpht:r;tikus helyet tomor 
pokolkővel érintve, meghagytam a reggeh rendelesnek ponto,s folJ:t~tasat. . , , . 

Jul. 28-án hőm. 38·2° C., érv. 86, légzés rendes, közerzet JO, ~yelés kis~e faJd~]mas 
kezd lenni a torokmirigyek babnyira duzzadtak , étvágy mutatkoz1~ , szomJ csekely' a 
pokolkőétetés után támadt pörk könnyen leválik, a feké~y csaknem felszer nagyobbodott, 
alapja vérzékeny, az orr mindkét járata bedugult. Szereles ~gya~az. „ „ , , 

Igy ment ez fokozatosan tovább egész jul. 30-~dikáig mmden e;ol~od,esem,da~ara, 
ekkor már az egész lágy szájpad a nyelvcsappal egyutt,, a g~rat~ak. hatso l~th~to re~ze, 

az orrjáratok nyákhártyái, ép ugy mint helyenként a yof~~' my es aJ~ak nyakhartyaresz
letei is megtámadtattak a kórfolyamat által, és a nyakm:ngy~k ann:-5'.:ra duzza~ta~, hogy 
csaknem a légzést nehezítették megszükitve a torokürt, foleg alo~ kozben, tovabba, hogy 
a sebváladék bűzös eves lett, étvágy megszűnt, közérzet és arcszm r~szabbod?tt, ~endetlen 
időközökben lázrohamok mutatkoztak , sőt az . u~olsó napokban mmden elozmeny vag~ 
typicitás nélkül négyszer ránggörcsös rohamok 1s Jel~~tkeztek, melyek alatt azonban beteo 
nem veszté eszméletét, de néha felijedve segélyért km~tozo~.t .. " , ll tt bá 

Ekkor határoztam el magamat bor, kávé s egyeb eros1to ta~szerek me e e , n~ 
talmazott részekre jod és ratanhia festvény egyenlő rés~eiböl kész1tett ,oldatot has~nalf1 
beecsetelésül, öblögető szerül pedig erősen higitott chlorm~t, s, az eredmeny · · · · · · ep ? Y 
kedvező, mint váratlanul gyors volt, mert a sebfel?-le~ek v~l.~d~ka ke,vesbedett, s ,s~agta a~ 
lett, és helyébe tiszta sarjadzó felület jelent meg, etvagy kituno lett, es a beteg maI augusz 

tus 8-dikán elhagyhatta ágyát. · · l' k" b 
A t 12-dikén az üdülő betegnek egészen rendes progress1v Javu asa oz en 

arról kez::s;a:saszkodni anyja, hogy valami akadályának kell lenni t?rká?.~n, ~ert a szá~ 
jába vett, főleg folyékony ételeknek nagyobb .,része az o~-rlyu~ak~n v;sszaJon, es hog~ _ 
tiszta torokhang helyett mindinkább a jellegzo orrh~ng ~ep ~lotér be, es a torokn~k Vlz:_ 
gálata valóban kiderítette, hogy a lágy szájpadnak, m:pito~lak~ak,. nyel~.csap~ak es a, g. 
rat hátsó fali részének hüdése lépett fel, melyek vizsgalatnal_ b~rmily eros csikl~~d?za~r:i
is összehuzódni csak igen kevéssé voltak képesek. A mindedd1g 1sm~retlen lénye?'11 :sd;er 
tél es származásu utóbajai a roncsoló toroklobnak, ·a hüdések ezutan folyton_ nove e ,e : 
és ~őleg beszélő kép~ssége lett leginkább érthetlenné, vontatottá vagy koronkin~ da:ot~o~~ 
ann ira hogy beteg augusztus 22-dikén éjjel váratlanul érte~etlen hangokat rnz e „ 1-
álta~i. ; közvetlenül ezután nem csekély meglepetésünkr~ egesze1;1- :lvesztette. b,e~zélo ké
pességét, elnémult, de a nélkül, hogy akár értelemben, akar felfogasaban vagy 1telo ~épe~
ségében csorbát szenvedett volna. Nyelvét a gyermek egészen szabadon mozgathatJa, kl-

14 
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öltheti, behuzhatja, s igy az oldalrnozgatásban, mint a fel- és lehajtásban is semmi akadályt 
nem érez. Nemkülönben minden helybeli vagy általános fájdalomtól ment, sőt előbbi hiá
nyo nyelési képessége valamivel javult is; hangja c ·upán nyitott száj mellett képezhető, 
tiszta hangzásu, de egyedül a magánhangzókra szorítkozik. 

Fölöslege megemlitenem i , hogy ezen tünetnek váratlan bekövetkezte általános 
zomoru ágot, öt kétségbeesé t okozott ugy a gyermek szülei és hozzátartozói, mint még 

inkább magának az értelme. gyermeknek, ki valahány zor közölni akart valamit, keserves 
sirásban tört ki e kisérlet kivihetetlen ége felett. Megmelegedö sze zes borogatásokat ren
deltem az egész nyakra, bel öleg chinalt va al porokban, a hátgerincnek zeszes dörzsö
lését, és végre ugy a nyakizmoknak, mint magának a gerincoszlopnak faradisatioját alkal
maztam. Negyedik napon a telje elnémulá után - tehát aug. 26-dikán - hosszu eről
ködés gyakorlás után ikerült betegnek na . zótagot elég érthetően kimondani, de azt is 
nem mindig, hanem majdnem akaratától függetlenül c ak koronkint; ugyanekkor tapasz
taltuk azonban a jobb arcfélnek hüdé ét is, mely egé zené zrevétlenül fejlődött ki. 

Ezt követte aug. 29-dikén a jobb zernnek mozgathatlansága és ugyanazon szem 
látképességének nagyfoku eltompulá a, de ekkor a nyelésben már meglehetős javulást ve
hettem észre, meit a lágyi·észek összehuzódása könnyen é erősebben történt, ugy hogy 
már a folyékony tápszerek is nagyré zt a garatba c usztak alá, és csupán egy kis részük 
tolult az oITlyukakon kere ztül vi sza, ugyanakkor a gyermek kedélyvilága is nagyon sokat 
lát zott szenvedni, mert a különben érdeklődő virgonc gyermek kis testvéreitől külön nagy 
részét a napnak egy vagy más zugban elvonulva töltötte, maga elé bámulva bután, érzé· 
ketlenül, egykedvűen minden foglalkozá vagy tevékenység nélkül. 

A kórlefolyás további phasisai már csak nagyobb időközökben szenvedtek jobbuló 
vagy roszabbodó változást, s én csupán magánérdeklödésböl látogattam meg öt, a mennyi
ben szülői - mint ez főleg a fővárosban rendesen történni szokott - elvesztve irántam 
bizalmukat, a gyógykezelé folytatását megb. Fromrnhold Károly ügytársra bizták, ki kizá
rólag a villamgyógyászat elvei szerint kezelte ezen beteget. A nélkül, hogy továbbra is az 
igénybevett gyógyszerek vagy gyógymódokról jelen esetben kritikailag szólani akarnék, 
megelégszem azzal, hogy a további kórlefolyást registrálom. 

A nyelési hiányosság csak octob. 4-dike táján szűnt meg, kevéssel ezután javulni 
kezdett az arc jobb felének hüdése is valamennyire, sőt a szemrés is kétharmadára becsuk
ható volt, és a jobb szemgolyó kissé mozgatható lett, míg annak látképessége alig javult 
valamit. Ezek helyett azonban fellépett lassanként fokozódva october közepe táján az egész 
jobb karnak hüdöttsége. A beszélő képesség ezalatt érthetetlen dadogássá javult, és a kedély 
kissé fogékonyabb lett ugy, hogy a többi gyermekek játékaitól nem vonult egészen félre, 
de nem is vett benne részt. Összes gyöngédségét szegény anyja iránt pontosította össze, s 
egész szeretettel csüggött rajta, mig kis testvérei és atyja egészen hidegen hagyták öt. 

Ugyanazon év december elején ujra felkerestem "érdekes" betegemet, s ekkor már 
a nyelést egészen jól, az arcfélhüdést jelentékenyen javultan, a szem nyithatóságát kissé 
jobban, ugyszintén a látképességét is javultan, a látrés becsukását csaknem egészen jól, a 
torokhangokat tisztának, a beszélő képességet még mindig nagyon érthetetlennek találtam; 
épen nem javult ezen időköz alatt a jobb kéznek hüdése, és hozzájárult a jobb lábnak fél
büdése ugy, hogy felállani megerőltetés mellett bírt ugyan, de járnia nagyon óvatosan lehe
tett csak, és akkor mindig maga után vonszolta azt, az egész lábtalpat egészen lefüggő 
helyzetben lóggatva, és minden csekély tárgyba belebotlott; míg az egészségés bal láb csiklan
dozás iránt nagyon érzékeny volt, addig a beteg lábon a talpbőr csiklandozásra épen nem 
érzékeny, sőt erősebb ingerekre is kevéssé reagál, a lábfej bőrének érzékenysége azonban 
csak kevéssé szenvedett. 
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, , , ·· t ·chüclés és a szemmozgatás is meg-
1 73. február hav~_ban ege~ze_n meg~z~ az ~~ban m'.int fel-és lefelé, a látképesség 

lehetősen volt eszközölhető, c~ak ki: es bef~le hianyo~ " , ' , is ·avult de még nagyon 
alig mutat változást előbbi latogatas~m ota, a btesdz.elot.ketpa~!se~eit~ni h~nem helyettök a 

. t't'l b (l o k betuket nem u Ja isz „ ' " h t , 't távol volt a tisz a o , a ' ti, ' d , t 1 T a helyes szót emlékezo te e sege 
kemén;r betűket ~aszná:ja, néha me1:.~aité~~ n::-es:é~~: is; kedélye élénkebb és ~özérzete 
gyengenek mondJa anyJa, ép ugy m t h P 'h székkiürülésének szükséget csak a 

J.ó lett de azon feltűnő jelenség mutatkozot' ogy ne a . la' vi"zel mit betegsége előtt 
' é · ' h '· · elenkint rendesen maga a ' 'l kiürülés pillanatakor rzi es ogy e~J 

1 1 t , bb tart csupán ujjaival képes cseke Y 
soha nem tett. A jobb kar h~dése ;altozat anu bbov; tt ere · ~ de lépéseivel nem rendelkezik, 
mozgásokat eszk,özölni, é.s a ~-obb, labba~. n~9~~. é~ ~ssé ~o~gatni képes, de járásnál 1:1-é.~ 
járása inkább gepies, mmt onkenyszer~, a eJ "klandós de a rá helyezett tárgyak mmo
mindig maga után huzz~, lábt~lp~nak b~reknem c:1·· böztetni képes, mig a lábfej bőrének 
ségét, ha azok durvább osszeteteluek vo ta 'meg on 
érzékenysége rendes lett. , , . d 'k e _ egy a Duna menté-

1873 év april havában rendelő orvosa tanac~ara a~\ ea~fürdöket használja, me-
. •tt'k ks leányt hogy nyaron a io y 

ben fekvő helységbe -; Vl e a kfi·· d''k tis i énybevette. E miatt én öt csak u!?yanazon 
lyekhez tanácsomra meg a homo ur ? e €? 'ben annyira J·avult hogy alig ismertem 
, , , l' th tt m UJ. ra mikorra szme ' , d ek ev augusztus vegen a a a ' , d ég mindig nem egeszen ren esn ' 
meg. Ekkor a beszédet tisztábbnak t~la~~a~ ugy~~Í e~:az egészséges bal szeménél, kedély
ép ugy a jobb szemnek lát~épes~ége isio~a c~~ ' lőy és emlékező tehetsége hiányos' eg~es 
állapota iD;k~bb ko~oly, mi~t vig' fel ~~~~he~ő~ máskor folytonosan nev~~' csakn~m 1;11m
napokon s1ro keclvu, s akkor .meg nem'k t . Ile zö kinézést mutatja, karJat ernelm ~epes, 
den ok nélkül, s arca koronkin~, a buta a Je é i 'l és hugyhólyag zárizmainak ama Jelzett 
de célszerűen hasz~álni igen ~ian.yosa~;b~ v ~iz~osan támaszkodik, és vele jól lépni tud, ~e 
működési hiányossaga m~gsz~t, JObb i:t a;:m csiklandós, mig a bal lábon nagyon, de er?
nagyon gyakran megboth~, labat~lpa f , 'k és a reá helyezett tárgyakat meg tudJa 
sebb ingerekre mindketto egyarant oge ony' 

különböztetni. , . . , . 'tással felhagyott, és a tünetek önmagok-
Azóta beteg minden tovabbi orvosi gyogyi . 

, , ·legesen még mostig sem. 
tól multak lassankent, hanem veg · tt beteO"et megvizsgálhatni, és a 

. 1 lt alkalmam a fenneveze o , t, t 
Utóbbi napokban UJO ag vo ,1 k"" .. 1 · a volt betegnek jelen allapo a · 

· ' 'h tartozónak ve em ozo m kórtörténet telJeS egesze ez , , éges arcszinű leányka a leg-
' ·J' ·1 tt ős testalkatu es egeszs . 'lt l' A korához képest jol kiieJ e ' er „ h"b, beszél sőt idöszakonkmt a a a-

'k · 'l 1 meglehetosen i asan ' dt dd" ost jobb közérzettel dicsekszi , JO n;ye' . l "bb ilyenkor sírásra faka , a ig m 
ban nem képes magát kifejezm , hanen; ml1g e ol het belőle többet kihozni. A jobb szem 

, , 1 hogy egy szova sem e 't"l szintén makacs es dacos~a e~z, ~~~- , .. ·utatnak különbséget a bal szeme o , u~y , _ 
és környékének izmai mukodesukben nem m é t külölnek de nevetesnel fel 

dt 'll tban rendelleness ge nem ' kü"l"" bséa a jobb fél arcizmai nyugo a apo , . . . t 'obb félé és sirásnál ezen on , .0 

tűnően erősebben működnek a ~al t~l :~~~:~~l:~o: ~orzképet mutat. A jobb ~art .~eh1 
oly nagy hogy az arc ennek kove ez , ek mozgékonysága izületeiben JOVa_ 
feszített' helyzetben lóggatja t~ste hhossia~a~~ :z=~~ti állást lehet például a kéznek ~d: 
nagyobb mint a bal karé, annyira, ?gY:, e sz. f lalná vagy hogy ilyenkor legkeves e 
a nélkül' hogy az rendes helyzetét r~nndJa~ ;1~sz~-~~s vé~tagnak sajátosságára ernlé~ezte
fájdalm~ssá lenne, a mi enge~ nérmleg a a -~t:p ~e lehetősen képes használni, ~égis oly 
tett Dacára hogy ezen karJat a kézzel , egyul 1 g és to""kéletlenül ér célt, s talan enne~ 

. ' , , b hogy vegte en assan . bb ld 1 ehézkes annak alkalmazasa an, T b l k . át még akkor is, ha a JO o a i 
:ulajdonitható, hogy kivál.ó elös~er~tet~el ~aszn:g;ak:rnt1innek tulajdonítható a jobb kar 
zsebbe akar nyulni, vagy JObb labat a arJa m 14* 

, 
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izmainak petyhüdtsége é kifejletlensége, a mi főleg a két deltaizom összehasonlítása alkal
mával tűnik fel. 

Figyelmetlen járásnál a jobb lábat még mindig maga után vonszolja, s ennek cipő
jét elöl néhány nap alatt kilyukasztja, nemkülönben sarkát kifelé görbíti mig a bal láb 
cipője egé zen ép marad. ' 

A _hugyhólyag é · végbél hüdé ének minden nyoma eltűnt, de e helyett anyja 
pana zkodik, hogy az előbb engedelme jó gyermek makacs és dacos lett, némely napokon 
egész arca buta kifejezé t nyer, ilyenkor vagy folyton sir, vagy végtelenül röhög, keveset 
besz,él, s ,mint emlitettük, koronkint megakad, nem találván meg a helyes kifejezést, továbbá 
eg~alt~lan ne~, ~egbizható, é az idő zaki téboly é tompa. elméjüség jeleit mutatja, miről 
l.eginkabb t~mto1 zoktak anyjának pana zkodni, maga is meggyőződött ugy a gyermek 
felfogása, mmt az alkalmazás é kivitel hiányo ágáról. 

Az itt leírt kóre etet következő okoknál fogva tartottam méltónak a közlésre : 
1) mert eredetére nézve azt bizonyítja, hogy a feitözésnek rögtön és az egész szervezetre 
egyszerre kihatóan kellett hok-szerüen történni; 2) mivel a roncsoló toroklob mellett 
önt~dat jelenlétében négy zer mutatkoztak ránggörcsök, melyek különben csak az utolsó 
sta~iu:nban szo~ak megjelenni, hogy ezután csak a halál beálltával szűnjenek meg, tehát 
v~loszi?-üleg a korfolyamat az agyállományra is átterjedt, mint azt a további kórlefolyás is 
biz~nyito~t~, 3) mert a h~dé, ek ~em csupán a~ izmokra és ~egfelelö idegekre, de magára 
a kozp?nti, idegsz~rv:ekre is atterJedtek, ugy. mmt az agyra es gerincagyra, Oertl, Buhl és 
L:~zer1~h altal

1 

felallitott elmélet ellenére, kik ezt csupán az izmokra és környi idegekre 
ve~. kihatha~o~ak, m~r akár a micrococcu ok kiterjedt sarjadzása, akár azon micrococcu
sok osszetorloda a, akar végre a kötszövettömörülés következtében; 4) mert a hüdésekren
de~len, ,e~ym~stól igen _távo~·a eső i~ö~özben jelentek meg, és haladtak a test egész jobb 
felen veg1g; iJ) mert a Javulas az eddigi tapasztalatok ellenére még három évi tartam után 
se~ lett teljes, öt való zinüleg már nem is lesz teljessé, mig ezt ily hosszu tartam után az 
eddigi tapasztalok nyomán már bizton remélhettük volna ha az általa előidézett kóros 
vá~tozások álta~ába~ nem irreparabilis~k; és végre 6) mert a roncsoló toroklobnak legve
szelyesebb st~dm.maban alkalmazott gyogyszerelésem feltiinö gyors javulást eredményezett. 
. , Ez utobbna nézve meg kell még jegye:z.nem, hogy ezen eset óta rendesen szokom 
i~enybevenni a ro:icsoló toroklobnál a jod és ratanhia festvényt egyenlő adagban, naponta 
ketszer alkalmazm beec etelésül, és meggyőződtem arról, hogy sem hatályosabb, sem biz
tosabb szert nem kellett keresnem ezután. 

X. 

Hang, hangszálagok nélkül. 
DR. JELENFFY ZOLTÁN-tó!. 

.. , Ha a,nyug~lom, á~apotában lévő egészséges gégébe betekintünk, két pár, a gége 
urege~ ~o.ssz~~a;i ,~tfuto parkán!t látunk egymás fölött. Mindkét pár a paizsporc lapjainak 
egyesul,esi ,szog.eb~l e;ed; a~ also hegyesebb, a fölső tompább szöget zárva körül. Egy-egy 
oldal ~ar~anyai ha~so, v~geikk~l ismét ugyanegy gula-alaku porcra, a kánporcra tapadnak, 
az ~;so:. f~nye~ fehe~~ es eles szelü annak alsó részleteit belső széléig, a hangnyujtványig, a 
felso ~oro~ szmez~tu. tompább szélű annak magasabb, már önmagában keskenyebb részét 
nem is egeszen szeleig foglalva el. 

, E leírásból látszik, hogy a felső pár kevésbé mélyen rug be a gége üregébe, mint az 
also, s hogy annak bősége ezért ez utóbbi pár által határoztatik meg. 
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Ha most hangot képeztetünk, a kánporcok közeledn:k egyI?-á~hoz, mig be,~s~ lapja_ik 
érintkezésbe, s az al ó párkányok szélei ]•özvetlen egymas melle JUtva, _ lehetov~ teszik, 
hogy alattuk a légcsőben a lég megsürittessék, s közöttük keresztülszoritta~v~, ok~t. rez
gésbe hozza, s létrejöjjön az emberi hang. A" felső pár_ ug!an~zon porc?kho~ leven er~sit~e, 
zintén követi azoknak mozdulatait szenvedoleg, de mmdig bizony~s tavols~gb~n mara~v~n 

egymástól, a rende hangképzésben semmi részt nem vesznek. Azert az elo_bbiek v a 1 o di-~ 
az utóbbiak á lhangszálagoknak neveztetnek. Sokan még azt s~m .. helyesli_k, ho~y a fel~o 
pár nevezetében vonatkozás legyen a hangra, holott ehez semmi ko~e. TelJesen igaz~k is 
van élettani szempontból, de a kórtan tap~sztalata~ elütök, s azért, Jelen dolgozat targya 
a kórtan körébe tartozván, megtartom az alhangszalag neyezet~t. . , , , , 

Ha az álhang zálagokat nem is látjuk eg:ymás közeléb: JU~?-1 .. a ?a~gke~ze~nel, azert 
egymáshoz szorittatá uk 1:izárva nincs. BizonyitJa azt a nyeles, kohoge~ es erolkodés, mely 
miveletekben a gége minél szorosabb elzárásához ők is segéd~ezet nyu~.t~nak. Itt egy~~e~·s
mind rövidülnek is, minthogy a gége bejarását környező sphm~t~rszeru izomzat e beJaras-
nak szomszéd részeinek minden pontját egy központ f~lé szon~Ja_. , . , , 

Az álhangszálagok azonban közelíthetők ~ülön is, a valodia~ ~odJara. ~zomszala-
csokat nem tartalmaznak ugyan, s nincs is önálló izomzat re?-delkezesukre .?ocsatva, de ~ 
gége oldalfalaiban rejtező izomzat felső része nagy excurs10kban képes oket , mozgatm. 

A kérdéses izomrészlet nagyobbrészt a paizsporc szögéből eredve, s a kanpo~c~ula 
felső keskenyebb részén tapadva, általánosságban az álh~n,gs,~ál~gokk~l u~ya~azono.s, uan:r 
követ. A hangképzésnél, mint az oldalfalak ~ieg!enesedese~ol lathato, ~zm~en, -~ct10ba l~p 
ugyan, de soha sem teljes erejével, mindig kifele domboru ivben fut~a at palya~a~. ~zen, i v 
belső homoru oldalához támaszkodnak az álhangszálagok '. s .anna~ kiegye~esedesene~ ege~z 
hosszukban a középvonal felé szorittatnaK. Ha a gyürüpa1zs1zo~ osszehuzodva; -~ pa:zs~or~ 
lapjait egymáshoz közelíti s általam egy más dolgozatban feJtegetett munk~Janak, tobbi 
részleteit is kifejti, s egyid~jüleg az oldal- és hát,só . izmok .össz~űködése folytan 3'. ~anpor~ 
cok egymáshoz szorittatnak és rögzittetnek, reszmt az F kiegyen~se.dese annyna meg 
könnyittetik hogy az álhangszálagok (hála szélességüknek !) belso szeleik,kel, ~zoro,san .e~y
máshoz nyo~ulhatnak, másrészt a végpontjaikat hord?zó porc?k egymastoh eltavohtasa 
által a valódi hangszálagokkal teljesen ugyanazonos modo;i f~szit~etne~Í . 'l k 1 tt KépzelJ'ük most hogy az igy egymáshoz szoritott es kifeszitet~ a hangsza _ago a a 

· ' ·· ' l' d" k Az alól megsüntett lég mo:,it amazok hiányzanak vagy nmcsenek osszezarva a va o ia · . , , 
között fog' keresztülüzetni, s ,általuk f?gja mag~~ „:e~gésbe hozatm. Az alhangszalagok 
valódiakká lesznek, durva és mely, de eros hang szüloive. , , . , . az 

Ezen folyamatnalr az élettan természetesen csak magyarazatat adJa, lenyegileg 

egészen a kórtan határain belül esik. , . .. , b • 
Az álhangszálagoknak a valódiak helyetti functionálás~ kepez?~ti onmaga ane a 

kórállapotot, midőn t. i. a beteg álhangszála~aiv~l b~szél, egészseg~s valo~iak mellet!~:n~~ 
állapot csakis az akaratnak sajátságos eltevedesekent l~nne tekm~endo. ~agam t, álli
esetet nem észleltem, de szóbeli közlés folytán lett tudomasom egyrol, mely ~~,az ;n t . _ 
tólag helyre is állittatott a rendes állapot, egyedül az akaratnak helyes nany a ere 

lése által. · · , b 'lhangszálagokat 
Sokkal gyakoribb az, hogy a természet maga veszi igeny e az a ' 

kidölt erőknek pótolására. , „ . ··d ' , 'l T d. k h 
Mindenekelőtt a valódi hangszálagok tömegét kepezo izom hu esei;e : ~ _JU ' ?gy 

a le erősebb feszítés mellett sem vagyunk képesek a hang~zála~ok szeleit ~rmtkeze~b.e 
hozn~ e mással· lándzsaalaku rés marad közöttük mindaddig, mig a ~a~gszalagban. IeJ-

tező iZ~;: összehuzódva kiegyenesedése által a hangrést is vonalszeruv~lnemk tels~i.l Ez 
' f · „ · h a hangsza ago a so apizomnak azonban még azon nagyon fontos unct10Ja is van, ogy 
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jainak kinyomatását a légutak megsüritett levegője által megakadályozza, s a légáramfat 
teljes erejét a hangrésre terelje. Ha tehát ezen izom bénulva van, a hangrés nemcsak nem 
zárható, de a hangszálagok lazán maradván, a légnyomás által kifelé nyomatnak, minek 
folytán a hangrés ismét tágabb s a hangképzés lehetlen lesz. 

Nem minden beteg akad reá az orvoslatra, de soknak mégis sikerül az. Ha mindkét 
oldali a hüdés, a fent leírt folyamat csorbítatlanul bekövetkezik, s a beteg durva, mély 
hangra tesz zert. Néha ugyanez jő létre egyoldali teljes hüdésnél is. 

Sokkal sajátságosabb az, midőn egyoldali hüdésnél a beteg oldal álhangszálagja az 
egészséges valódi hang zálaggal ö zeműködve képez hangrést. A hang ez esetben jobb 
ugyan, de még mindig durva és mély. 

Ugyanígy történik a pótlá , ha a valódi hangszálagok anyagveszteség, vagy alak
elváltozás által lesznek képtelenekké a hangrésképezésre. 

Ezen észleletek tanítottak meg engem arra, hogy az álhangszálagok e nevüket kór
tani szempontból teljes joggal viselik, s hoztak azon gondolatra, hogy igénybe vegyem 
őket oly esetekben, hol a természet az ösztönt a betegtől megtagadta, vagy lehetővé te
gyem alkahnaztatásukat netalán ellenálló akadályok elháritása által. 

Foganatositám ez eszméket következő esetben : 
H. A. 18 éves. Atyja kereskedő volt N.-Váradon. Énekesnővé óhajtván lenni, gege

jét nagyon igénybe vette. 18 7 4. julius elején ének közben kis rekedtséget kezdett érezni, 
fájdalmakkal a jobb oldalon. Julius 20-ig házi szerekkel igyekeztek a bajt megszüntetni, de 
a i·ekedt ég folyton növekedett, éjjelenként kevés köhögéssel. 21-én Pestre utaztak, hol 
rögtön különleges orvos segélyéhez folyamodtak. A tünetek itt is folyton nehezbedtek. 
Augusztusban állítólag tályog i képződött a gégefedőn, mely magára hagyatva önként 
fakadt ki. A nyilá okáig begyógyulni nem akart. Eleinte visszahatást elő nem idéző olda
tok becsepegteté ·e, később belehelések alkalmaztattak, mialatt a beteg állapota annyira 
ulyosult, hogy végre nehéz fuldoklási rohamok lepték meg. Sept. 13-án más orvos kezelé

sébe mentek át. A gége itt touchiroztatván, a visszahatás megfulási veszélyt idézett elő, s 
elkerülhetlenné vált a gégemetszés. Ez idők szerint a beteg már hangtalan volt, s kínos 
köhögés által gyötörtetett. Több hónapon át ecseteltetett a gége pokolkőoldattal. April 
közepén a beteg sürgetésére eltávolíttatott a gégecsap, de hang nem jelentkezvén, ismét 
belehelések és villamosság, s végre (azon kijelentés után, hogy többé hang nem, csakis a 
megfulási veszély végleges elhárítása céloztatik) 7 havon át égetések a gégében solid. arg. 
nitr.-mal jöttek alkalmazásba. 

187 5. juniús 4-én következő állapotot találtam : 
Szép, erőteljes, jól táplált fiatal leány, ki teljesen hangtalan, beszédje csendes sutto

gás, de hangtalanságán kivül egyéb panasza nincs. A nyakon, a paizsporc alatt a gége
metszés behuzott hege látható. A gége homlokiránti átmérője rendkivül nagy. A paizsporc 
szögének szükitése, resp. lapjainak egymáshoz közelítésére irányult törekvésnél, az e he
lyen alkahnazni merészelt erő alig képes eredményt idézni elő. 

A magyarázatot a gégetükör adja meg. 
Á gégefedő, a gége egész bejárása, valamint az álhangszálagok rendesek. A hang

szálagoknak inszerü része teljesen elpusztulva, azok csak mint heggel födött domboru ki
rugások láthatók. A hangnyujtványok szabadon nyulnak a légbe. A mellső egyesülési pont 
helyét tömeges hegből álló halom foglalja el, mely a gége átmérőjének több mint egy ne
gyedére benyomul, s a kutaszszal eszközölt vizsgálatnál igen keménynek bizonyul. Dacára 
ennek azonban, a gégeür a hangszálagok elpusztulása folytán rendesnél tágasabb. 

Hangképzési kisérletnél a kánporcok mozgékonysága érintetlennek mutatkozik. Ugy 
a valódi hangszálagok maradványai, mint az álhangszálagok közelednek ugyan egymáshoz, 
de közelitésük legmagasabb fokán is marad közöttük körülbelől 1/4. hüvelyknyi tér. 
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A gége elzárása lehetlen. Köhögésnél a lég ugyszólván ,aka?ály né,lk?-1 s_iv,i~ .ki, s a 
leírt fokban nyitva marad a gége akkor is, ha a beteg a hangres tamogatasat k1serli meg. 

A beteg hangot óhajt kap1;1i. A t,ermészett?l a hangképzésre rendelt szervek azon-
ban megsemmisülvék, maradványaik e ceh·a hasz~alh~tlanok. , . . 

A fentebb előadottakhoz képest következo gyogytervet ~llap1tott,an; meg · ül " 
A paiz porc összehajthatlanságát, resp. szö?én~k, s,zükithetlen~eget, az ebben o 

hegtömegnek tulajdonítva, mindenekelőtt ennek eltavohtasat vettem .. cel?,a· , zála-
Továbbá fel kellett ébresztenem, és fejleszteni a betegben az osztont, az alhangs 

gok ö szehozására. 1 tt " ebb mun-
S végül erősíteni kellett az illető izomzatot, hogy a meg nem szo rn eros 

kát végezni birja. , . 
A pokolkő hosszu alkalmazásának a beteg gégéje által fe,lmuta~o:: e~·e~m~:y:~e~;: 

tévén nagyon kedvező benyomást~ másrészt eze_n ~.er; .ia::u ha:::a :e~a F'éh~~~~tem a kést 
i csak igen késő eredménynyel b1,ztatv~, ~e~ is l 1ser eh ~md, st mut~tott s villamtüzhez 
i ' miután a hegtömeg zétvagdalasa szmte~ igen , assu a ~ ~ a a törne ~t Alkalmaztam 
folyamodtam, a nyilvar~·at irán):'ában álló vi~ar:ike~sel ::g ~tv a képletet g teijesen eltávoli
az eljárást 7 ülésben, m1?~an:iyiszor 6- 8 vag~ss~' s ~~- ::gedi a tükörrel látni az alatta 
tanom, s rende egyesüles1 szoget a~lrntnom, me Y rmm 
fekvő behuzott gégemetszési heget is. . , 1 · n 

M b. tam továbbá a beteget, hogy párhuzamosan az o~er~tiv ,kezelesse '. i g e _ 
eg iz 1 . . t e gy m á s u a n y ab a n s igy .se 

g y a k r a n s z o r o n g a s ::,; a a P a i z s P 0 r c a P J a 1„ „ . · A . n ~ t á s k ö z-
gitse elő a szög szükithetőségéne~ h~lyreáll~tását. z~~~~=g ~Si V e i8ezt ~Ii ~, 1: és Ő b b e Z 

be n gy a kor o 1 tat t a m a k 0 h 0 g.é s e s , e 1 
, . . atának méa használható · részét 

t ' b b · b b e s z é det is hogy igy a gege zanzomz . o 
u o 1 a n a ' al, d h · t ulJa 
kellőleg kizsákmányolni, és akaratának aren e n _m~g, an ;, . '·, 

Egyidejűleg ez izomzatot a villamosság seg1tsegevel eros1ue~. " , , . 1 t 
„ A 'l t g hang már az elso mutet utan megJe en 

Az eredmény igen kedvezo. r:ie Y vas a, , ok su árzó hőség okozta duz-
nehány szóban. Ezt azonban ezuttal n;e9 csak az a~~~n~s~a~:n csa~ugyan ismét el is tűnt, 
zadtságának tulajdonitám. E d_uzzadtsagan.ak :~m~ ava t 1 m~nden uj műtét s ugyszólván 
s csak a m~sodik ~űtét után Jelent m_eg ism~ ' teén~Z:t ~ elentkezett a hang: később szak
minden nap eredmenyeket, hoz~tt. ~lemte csa ~. e~elenle Jmár csak akaratától függ, hogy 
gatottan napközben, s aztan, ~undJart r:g~el~sk .. h„ és ~agy más célbóli elzárá.sa tökéletes. 
hanggal vagy suttogva beszelJen-e ~A gegene 0 og ' 1 t mm· tegy színezte-

' 1 k d"d"tt csak a magas a on, 
. Eleinte minden szó suttogassa . ez 0 0 

' s . ak A folytonos beszéd még némi 
tett meg hang által. Most már, ennek is csak nyo~a1 van~orÍatot képezvén, a hang napról 
erőfeszítésébe kerül, de a beszed maga folytonos izor_rigtyalé ·het azt hiszem hónapok mulva 

" b d'k !\. t 1. őt mit véleményem szerm e 1 ' ' 1 t napra eros ö i . - e Jes_ er. , „ élhessen támaszkodva azon tapaszta a ra, 
érendi csak el; Hogy a~~1g is e~·os h~nggfl b~s~k la "ár~ gyengén oda illeszti, saját kifeje-
h~gyha ~usztan egy UJ~~t ~ P;1~~;:~e:~ ::zfiékel~zerkesztettem számára : , , 
zese szennt „nagyon laim~z, , „ ·"lfutó körülbelől 1 cm. szélessegü rugo, 

A paizsporc kivételevel az ege~~ nyakot, ~rn\u . ·c lapjainak szélső részleteire 
párnázott, s kissé erő~ebben befelé h~J~t?.tt vééglr~IVel a padi~sep~~vel támogatia a zárizomza-

, k d „ ' yan de a k1tuzott c a e egen ° 1 
<1 , „ d'l 

tamasz 0 ;a, 'gy~ng,en ~g ' ' 'k f 'h·' e h, t ' vége kissé szoros hüvelyben vegzo 1 r, 
tot. A rug,o _ket fe~resz~ol ~11. Azt ~gy1 d" e es~áb: s~ berendezésnek célja kettős : előszö1;· a 
mely a mas1k félresz hatso .végé, oga Ja_:n-~a"th t" . e ·ősebb vagy gyöngébb nyomast 
rugó ez által meghosszabb1thato, vagy iovi 1 ~ 0é m~t' 1 

rtható a rugó erő rongálása 
eredményez; másodszor, a készülék alkalmazhato, . s e „ avo 1 ' 
nélkül. Az egész készülék keskeny szalag alatt eheJtheto. 
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~hajtandó lenne, hogy a kartársak figyelmet forditsanak d 1 . . · 
z?nyodnek, ho?'y az általam, elért eredm~ny minden esetben elérh:tö~ ~~r:it:i1~! h~ b~b1-
~~ g::~:g~:y~snyseikrneer·tgyR09kytanhunk. E~len a legk~tségbee ettebb állapotokba!y ru:~~h~~~ 

. a o angsza agokat mmdjárt k d tb h egy~b _folyai:iatok által d~fo,r~áltakat telje lelki nyugalomm:t t:vo~~hat:f:~e~ts;~t va~~ 
:o~u!:!J::~~~:~. ~·::;n:~~~kmel~ek. :~ hangtal"':ságot, vagy ig~n kellemetle~ :::::. 
hangszálagok által képezh~tö d . gy JJl asa nletm sikei·ül, nagy ny,ereseg lenne néha az ál

urva, e egyen e e hang megszerzese. 

Xl. 

A g ég e n Y i t ás e gy eseté r ö I. 
DR. SZÉLES ANTAL városi orvostól. 

Nem az a szándékom tisztelt kt' k h " tott műtétel föl amát a . , ', . sza „ ar~a ' og~ az elottünk levő betegen végrehaj-
lőket érintende~. hane:~ r,es~l,~eibe:„ eloadJam, ebbol csak a bennünk közelebbről érdek
mint a műtétel utáni feile~éannyeekbo:Ul .?b?d m~z~anat?t a kórkezdet és kórlefolyásból, vala-

" o rovi en ermtem 
E betegen ki jelenleg 4 é f , 4 , · , . , A baj kezdete az~nban mel mi ves, · e;, aug. -~.n ~egenpt~s műtétele hajtatott végre. 

data'lo'dik Ekko '. yb t att e mutétel Rzüksegesse valt, 1873. december haváto'l 
. r ugyams a e eg to ok 'k t , ll t . hártyás va y ronc oló va r.. gyi 0 a 0 t ki, hogy azonban ezen torokgyíknak 

kutath~tta!, mivel a 1:end~br:~Is~:~:e~JZb~s gége?ántalo.m ~épez~e-e lényegét , azt ki nem 
get csak a műtétel előtt. 3 , . datokbol az kidentheto nem volt, s én a bete-
1873. december havába~ ~?~:tta~g. -an i~mer,tem megelőször. Annyi bizonyos, hogy az 
rekedtség tünetével maradt h, t e.ve~i gegebantalom után idült gége bántalom, állandó 
magát, mi~dannyisz~r mulékon a rah so' a ,gy~rme~, az emlitett idő után, ha meghütötte 
gégebántalomhoz alkalmilag ~s:t~ :zle,gz~s altal 18 lepetett meg, mit bizonyosan az idült 
mérvű duzzadása idézett elő. a ozo eveny hurut, s a gégetakhártyának nagyobb 

Még a műtétel előtt, tehát mielőtt a , „. , 
alapján felvehetőnek látszott l"tt h ~egeurtmegszemlelhettem volna, a mondottak 
a nyákhártya alatti képletekn:~ . e~, lt ogy, Jelen e~etben a gégenyákhártyának, sőt talán 

E l
·t, is, u engese van Jelen 

m 1 em, hogy a gyermek az utóbb' h' ' · , mul~kony rohamok által lepetett me . 187~ .ar?m ev lefolyasa alatt gyakra~ nehézlégzési 
tartos nehézlégzés és lázas mozgalm!k állott J~hus„ 29-é_n azo~ban nem mulek?ny, hanem 
kezményekből bebizonyult, egyszerű é 1 b a k elo. E Je~ense?ek azon?an, mmt a követ
volt, a nehézlégzés és láz nem ta t ~tg~ 0 na ;,oltak tunete1, s a m1 figyelemre méltó 
először láttam a beteget a hő , r,~ a legyenlo lépést, mert f. é. aug. 3-án, midőn én 
légzés már ekkor tetőfokra há:~~se e:ne k;detts~ge csekély volt, mig ellenben a nehéz
orvos és a gyermeknek rendelo" annyir~, ogy tisz~el~ ügyfelem Dr. Altmann Leo kerül. 
'lt orvosa mar akkor mmdJárt h t' t , h a alam inditványozott műtét lh ,' arra a aroz a magat, ogy az 
javulna, beleegyezésével és seeg élye~;~a~n~ph, az~~ ,aug. 4-én, ha a beteg állapota addig nem 

A h 
, , o is ozzaJaruland 

· ne ézlegzes aug 4-én csaku · t · végrehajtottuk. · gyan mi sem engedvén, a műtételt ugyanazon napon 

Hogy műtétei alatt a beteg talán k 'l . , . hettük, hogy a bőrmetszés t, k , t egy ana nyi vert sem veszi tett, annak köszön-

h 
, u an es csak a nyakpól , kn k , 't k t . 1! • 

asznaltam, s egész a gégepo ki . d „ . ya a vaJ u aszom ielhas1tására 
rco g mm enutt csipeszekkel dolgozva hatoltam. 
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Magoknak a gégeporcoknak és a ligam. conoideumnak felhasitását, s ezzel a gége
ürnek a hangszálagok magasságábani megnyitását a helyzet követelte. 

Hevenynyé fokozódott idült gégebántalommal levén ugyanis ez esetben dolgunk, ter-
mészetes, hogy a légutak megnyitási helyének megválasztásánál annak kellett irányadóul 
szolgálni, hogy a gégének a megnyitás után szükségessé válandott helybeli gyógykezelése 
minél könnyebben és célszerűbben eszközöltethessék. 

Mellesleg megjegyzem., hogy a paizsmirigynek rendellenes középlebenye , mely 
gyakran a gyürüporc felhasitását, sőt a ligam. conoideum.ét is gátolja, jelen esetben nem 
fordult elő; sem az art. thyreoidea sup., vagy ennek ágacskája az art. cricothyreoidea, nem 
sértettek meg, s igy ütérlekötésre vagy más hasonló eljárásra, a szokott vérzéscsillapitáson 
kivül, szükségünk nem volt. A betegnek hőm.érséke, mint fentebb is emlitém., csak mérsé-

kelten volt emelkedett. 
Ily szerenc é ·körülmények között véghezvitt műtétel után azonban jelenleg egy 

másik, nem kevésbé nehéz feladattal állunk szemben, t. i. a gége helybeli gyógykezelésével, 
oly czélból, hogy a még mindig szűk és légzésre elégtelen hangrés és gégeür légzésre elég-

ségessé tétessék. Hogy a gyermek valaha teljesen ép és egészsége hangot kapjon, az természetesen 
lehetetlen, hanem, hogy hosszabb idő mulva, valamely durva hangot fog adhatni a beteg, 
az remélhető annyival inkább, mivel előttem. értekezett tisztelt szaktársam Dr. Jelenffy 
Zoltán előadása szerint az álhangszálagok a valódiakat a hangképzésnél némileg pótolhatják. 

A mi pedig a gége helybeli gyógykezelését illeti, erre nézve a rendelkezésemre álló 
forrásokat átkutattam; oly eljárásban azonban, melyben magam is teljesen m.egnyugod-

hattam volna, megállapodni nem tudtam. 
Örömmel használom fel tehát a jelen szakülést alkalmul arra nézve, hogy az itt 

megjelent tisztelt szakfér:fiak becses tanácsát az emlitett feladat megoldására nézve tiszte
lettel kikérjem., s már is köszönettel tartozom. azon becses tanácsért, mely szerint javas
latba hozatott a gégeür beecsetelésének lehetővé tételére nézve a fogószerü fültükör 

alkalmazása. Megjegyzendő ugyanis, hogy a sebcsatorna még nem kérgesedett meg annyira 
(mert a m.űtétel óta még csak 1 9 nap telt el), hogy a canule eltávolitása után csak egy 
percig is nyitva maradna a sebcsatorna; bezáródik az belégzés alkalmával mindannyiszor, 
valahányszor a canulet eltávolitjuk, ugyhogy a gégeür beecsetelése a fogószerü fültükör 
alkalmazása nélkül teljesen lehetetlen volna, mig ennek segélyével az, ugy hiszem, jól 

sikerülend. A mi a beecsetelendő szert illeti, az 1 gramm nitras argentinek, 30 gramm dest. 
vizbeni olclatából fog állani, s a beecsetelések naponta fognak ismételtetni, s a gyorsabban 
beálló, vagy késlekedő eredmény fogja aztán eldönteni, vajjon ennél gyengébb, vagy talán 
még erősebb oldat, vagy épen tömör nitras argenti lesz-e javalva ~ · 

De nem nyujtom tovább, t. szakértekezlet, beszédemet; csupán az ily vállalat nagy 

akadályairól akarok még nehány szót szólani. . 
Hogy mennyi akadálylyal kellett nekem e beteg mellett megküzdenem., a miatt, 

hogy teljesen hatalmamban levő értelmes ápoló hiányában voltam, azt csak az itélheti 
meg, ki hasonlót már próbált. S mondhatom., hogy nem egyszer magam voltam kénytelen 
a beteg ápolójául szegődni, ha azt akartam, hogy az eddig elért eredményt, valamely vélet-

len miatt, kezemből ki ne bocsássam.. 
Szívós kitartás, törhetlen akarat, éi;, önfeláldozó tevékenység azon kellékek, melyek-

nek meg kell lenni azon orvosban, ki m<1gát hasonló vállalatra, hasonló körülmények 

között, elszánja. 
15 
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XII. 

A. dobür idillt genyedéséröl. 
DR. LICHTENBERG KORNÉL-tő!. 

, Id?I~ genyedé ek a fülben, mel ek a dobü , 
kezmenyei es "fülfolyá " (otorrhoea) Iév al tt . r és a dobhartya heveny lobjainak követ-
~~vosok, mint laikusok által igen c ekély ~a. 1 ~e~etesek országszerte, közönségesen ugy 
e adatul tűztem magam elé egyszerű é érth i~a , artatnak. Azért e rövid értekezésben 
~zo~l okokat me~~ mertetni, miért nem zaba~ o ~~on e beteg ég természetét kifejteni, s 

ezo eg a leglelküsmerete ebb és leggondo abb ~zo f, ~~a sem. elhanyagolni, hanem ellen-
,A, dob~r idült genyedé ét i en ak. e~.e e a a v~~l. " 

g~n.zedesenek igen ritka bántai!ávafy11- rnn .?sszezavarJak a külso hangvezeték idült 
~~so ha~gvezetéki fülfolyás kórisméztetett°bbs~or vo!t alka~am ~apasztalni, hogy csak 
~tlikasztassal volt jelen, s ha sikerült me '„ ~g valoban doburbeh genyedés dobhártya-
ontudatosan nagyobb gond é 1 ggyozm a beteget bajának komolyságáro'l abba 
k „ ülm ' s szorga om ébredt fi l b · , ' n 

or , enyn~k tulajdonítható a fülfol ásos b e a . ~~ . RY.?gyitására; igy csak azon 
eredetevel nmcsenek tisztában E y etegek rendkiyuh kozönbössége hogy baiuknak 
méo- kül' ., · czema, vaay ugyneve tt f ' " 
, o, so ?enyedés is talán büntetlenül 1 o . , z~ , a~gyufolyás (seborrhoea), sőt 

!as ált~l meg magától meg is szünhetik. e~et J~len evek1g, es altalános életrendi magatar
~l~beh kezelés nélkül a dobümek va ' e a egi::ag.yobb gond és ápolás sem lesz képes 

deset me~gyógyitani. gy a csec nyuJtvany üregecskéinek valódi idült genye-

,Kovetkezőkben megki értem azon tű 
?enye,desek könnyen felismerhetők Á le fet~t~~et f:lsorolni, melyek által az idült dobürbeli 
Jelenlete bent, .vagy annak kifolyá~a a fü1bő{uno~bd es ·ze;nbeötlő~b jel természetesen geny 
c~a,k ~legkivételesebb e etekb '~i obhartya atlika ztása nélkül 
bo es allandó, hogy Ündoritó módon a fül~ n k e p z e~ h e t ő. A kifolyás nem ritkán annyira 
g.yermekeknél igen gyakran láthat. uk Il on tul, lefele az arcon is mutatkozik, mint ezt kis ::tk a geny folytonos izgatása köjetk.ez~besetekb~~ a kagyló veres, érzékeny, sőt felevő
, as or ~s leggyakrabban a geny a külső h en, me 3: en ~z ~llető részek ugyszólván usznak. 
es a ,d~?urb~n fekszik, befedve a hallcson:gv~zete~ mely~ben, a dobhártya maradványain 
~~llekuregeiben a csecsnyujtvány üreaecsk''~sk~, lancolatat, s kiterjeszkedve a középfül 
yas .sem nappal, sem éjjel, de közbe~-k„ ~i e. askor pedig nincs folytonos genyes kifo
:e~pelenne~, sőt heves fájdalom kiséreté~z ~n a .kellemetlen tünetek gyengén fokozódva 
,~z1k. H~ ilyenkor megkérdezzük a bet en is, ~1;re azonban szabad és bűzös geny mutat

~aJdalom idejét szokta meghatározni holo~~~t: ~10ta ,foly már a füle, rendesen az utolsó 
es nyugodtan. fülében. ' eny eg mar régóta fekszik geny szép csendesen 

Ha vizsgálat alá kerül olyan fül h 1 
~=~~:~en I:g~ehmé1:1!edett, száraz fülzsirral va~y ak~e:!edés 1 :r;iár megszűntnek tartatik, 

„a so all.Jarat mélyében. Mert f"l . . a~ma iedett genytömeget fogunk 
g.yér kovetkezménye, s ilyenkor i en k 11 u zsnhalmaz, a~ idült dobűri genyedéseknek nem 
nal, ha a betegs,ég történetét nem gkuta:tu~~~len csalodasoknak vagyunk kitéve, a jóslat-

. A dobhartya a középfül en ed , , , , 
:.~~t némely~or a hallcsontoc;ká?kales:;~t~ l:~~ülönbözőbb és eltérőbb alakban mutat
t ,~ 1 mél!edes, mely a külhangvezetékbe n 'l 'ke ~s,e~ elpusztult, a d?bür pedig valóban 
e. e en szele maradt meg, talán az ülő és r 1 . a.s or meg a dobhartyának csak jelen

;:ng a ka_Ia~ács már elpusztult. Olykor a h ~ en~yel i~ hel:yben van, vagy el van mozdítva 
e egymastol különválasztvák. a cson ocskak szaru szerint jelen vannak ugyan: 

, 
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Gyakran a dobhártyának csak hátsó vagy mellső fele, alsó vagy felső negyede ment 
tö.nkre, különben a dobhártya képe ép oly változó, mint az esetek száma, s az egyik eset 
leirása nem adja meg a másiknak eltérő rendellenességét. 

Ha azon változásokat veszszük tekintetbe, melyek idült dobürbeli genyedéseknél 
létrejönnek, az emlitetteken kívül gyakran a nyákhártyából eredő sarjadzá okat, pöfetege
ket látunk. 

Csontkinövések is képződhetnek, akár a külső halljáratban, akár a középfülben; a 
halláscsontocskák csonthártyájuktól megfosztva, csupaszok, érdesek, a csontszunak kezdő 
vagy előrehaladt állapotában. A hetedik ideg, a Fallopia-féle vezeték által a dobürbeli 
?enyedés határkörébe vonva, szintén meg lehet támadva a kóros folyamat által, s a VII. 
ideg hüdéséből származó fogvicsorgató arc még sokszorozza ama pusztítások által okozott 
kellemetlen benyomást. 

A mi dobhártyát illeti, idült dobűri genyedéseknél az mindig 
át van az 1 i k adva, s én nem hiszem, hogy egyik része könnyebben lenne kitéve az 
átlikasztásnak, mint a másik. Wilde és Moos állítják, hogy az alsó mellső rész legkevésbé 
képes ellentállani, mert az Eustach-kürtből jövő levegő leginkább azon pontokra hat. 
Hinton igen sok átfurást látott az alsó hátsó negyedben. V alószinüleg azonban ugy áll a 
dolog, hogy a dobhártya egy részének sincs mentessége, mert átfurások a hártya minden 
negyedében találhatók. A milyen könnyű hártyahiánynál az átfurást felismerni, ép oly 
nehéz azt, ha a lik igen kicsiny, kórismézni mindaddig, mig levegőt az Eustach-kürtön 
át be nem hajtunk. A levegő a kis likon jól hallható fütyülő neszszel fog kisuhanni. Külön
ben Wilde azt hiszi, hogy a jellemző lüktetés dobhártyán mindig átfuródásra enged követ
keztetni, mely érverés eredetére nézve a nézetek igen eltérők. Hinton felfogása e tárgyra 
nézve talán leginkább van elterjedve, ki azt mondja, hogy azon bizonyos mozgó lüktetés a 
dobhártyán nem mindig rajta lévő nyílást jelent, hanem egyszerűen a vér által jön létre 
olyképen, hogy folyadék, pl. bármilyen izzadmány vékony rétege lüktető véredénynyel 
jön érintkezésbe. 

Idült dobürbeli genyedéseknél továbbá az orr-garatür, honnét tulajdonképen több
nyire a betegség ki is indult, szintén hurutos állapotban találtatik; azért, hacsak némileg 
kedvező eredménynyel is akarjuk a fülbajt kezelni, e részekre a legnagyobb figyelmet kell 
fordítanunk. 

Idült dobürbeli genyedésben szenvedő betegek általános egészségi állapota még 
akkor is igen meg van támadva, ha komolyabb következmények nem jönnek létre; ily 
állandó .anyagveszteséget a szervezet természetesen nem tűr el. Igy pl. fehérnyevizelés nem 
ritkán keletkezik, hol e bonyolódás más okát felfedezni nem lehetett, mint épen a dobürnek 
hosszasan tartó genyedését, s hajlandó vagyok hinni, hogy ily esetek sok hasonlósággal 
bírnak a vesének zsíros elfajulásával nagyon kimerítő betegségeknél. Tény az, hogy a 
genyedö fül rontja az általános testi jólétet, mi alig szorul bizonyításra, s mégis naponta 
van alkalmunk a laikusoknál rendkívül mélyen gyökerező oly felfogárnal találkozni, mi 
nem egyéb, mint az, hogy t. i. fekélyes folyamat a fülben nem árt semmit, ha a geny 
eléggé kifoly, sőt igen üdvös az, s csak az illető beteg javára szolgál. A ki azt véli, hogy 
ezen pont nem érdemli meg a legkomolyabb figyelmet, s hogy talán már is sokáig időztem 
e jelentéktelen mellékkérdésnél, az csak kérdezze meg önmagát, · vajjon nem volt-e tehetet
len szomoru tanuja annak, hogy genyedő folyamat a fülben halál okozójává lett; tovább 
ezen tárgyban kérdezze meg ügyfeleit, s tekintse meg végtére a siketnémák statistikai 
kimutatásait. E kérdésekre kapott feleletekben mindenki meg fogja találni figyelmezteté
sem igazolását. A középfül bonctana megmutatja ezen kis üreg összekötő viszonyait szer
vezetünk legfontosabb részeivel, a nagy véredényekkel, az idegrendszerrel, s az agygyal, 
mely magában véve már annak kielégítő bizonyítéka, hogy szükségképen mily nagy hord-

15* 
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erejű a genyedő fül a testre nézve Mind k d , . kotlik a fülfolyás gyógyítása elle~. e ezel, ~calra igen sokszor határozott előítélet ural 
megs „ , e ' z va oszmü eg onnét kel tk tt h -zunese vagy alábbszállá::ia után némel k . , e eze ' ogy a genyedés 
nem egyszer roszul fogták fel s a h t , yt or agybeli bantalmak léptek fel. E körülményt 
~oitatkk elhinni, hogy a dobüi·beli gen;ed~ sekn:~ goykóogz; ~ o t, to'k na k tartván' hajlandók 

e e eznek. yi asa u an az agyban metastasisok 

Aki thi'h , az szi, ogy az ugynevezett fülf ol , k. , 1 
csapodott hozzá, könnyen gyóoyitható . ya ' iva t ha a homlokcsont szuvasodása 
s nem ritkán meg fog győződrri gy, g ' az i~enkgyaki:an kellemetlen csalódásnak van kitéve 
ho k ·1 o yszereme hatástala , , , 1 K, , ' 

gy so .~ y betegség meggyógyult, és ezután sz. t, nsagaro . , etse~kivül igaz ugyan, 
mellett, ,sot, kezelés nélkül is; de eÍvitázhatlan ém en meg fog gyogyulm, hanyag kezelés 
g:yobb reszevel nehezen küzdünk meg h t ny az, ~ogy az elhanyagolt esetek legna
do,tt a fülb~, sohasem mondhatni me~ :lö~e ~gbszer egy ily . purule?s ge~yedés befészkelő-
v e g z o dni az. Azért mindig a le d . o ~ y a, n' mi kor e s mily m ó do n f o 
sebes dobhártya kezelésénél hog ghgolln' osabb ~polas szükségeltetik a genyedő fül és g 
av t tt bb l', , ' y a a astehetsea hely eáll' . d a a ? a e Jarassal sem vagyunk mindi ké o . r JOn: e sokszor még a legszak-
nélkül van alávetve oly véletlen esemény!k rese\ sikert aratm, s a szegény beteg kilátás 
. , A ~allástehetség alászállásának oka ~~ci m~ yek ,hal~lá~ előidézhetik. 
J~rul hozz~, s van erre befolyással. igy pl E t tfülfoly~sna~ igen különböző. Sok tényező 
sertetlensege. A h a 11 á s s e .' . az u~ ach-kurt alla pota és a do bür alk t, k 
Eh' , mmi esetre sem f" d b , a ana 

artyanak főműködése v l' . "l ugg a o hartya jelenlététől 
de n káros k ű 1 s ő behat , t , la o sz i,n ~ e g ab b ó 1 á 11, hogy a dob űrt m, . . 

" k as 0 megOVJa d' in-
g o n e„ h u 11 á m a i t t o v á b b s z á 11 i t s a m ' n e m p e , i .g ~ b b ó 1, h o g y a 1 e v e-
~ev~zünk. Ismerek egyéneket kiknél mindÍ<'t ~y~~?t, ~a ermtik a hallideget, hangnak 
~~asa mégis megfrlel a mind~nnapi szüksé l: o, ar~yan nagy .á~furódás van' s kiknek 

Su Astley Cooper bebizonyította, hogy igen ~ól ie~ ~~mily~~ foku igenyeinek. Már 1800-ban 
rakran hallom azon kérdést ugy laikusok J . : e allam atfurt dobhártyával, s mégis igen 

a a dobhártya át van likasztva. s é ol ' mm orv?so~ól; hogy lehet-e még valamit tenni 
van, veszve, ha e hártya egysze; v.! slt~ak~an, Ion JS~etel ve, hogy a hallás feltétlenül e] 
? 0 eves ,tudományos buvárlat dacára sőt ol . k, te,v~s ?ezet fentartja magát a több mint 
i~~~~?do .?rvos naponta elérhet. Ré i de i y o~~azi te17yek ellenében is, melyeket minden 
korüli utJ~t, mig az igazság mélyen ;~n eh~~~v ko~i:i-ond~s, hogy a tévedés megteszi világ 
. . Nmcsen üreg az emberi testben mel 0 e eoesz kozelben. . . 

f~~' mmt a dobür. Felülről csak e lik~c y fontosf}.bb ?onctam viszonyokat mutathatna 
k2~el fekszik a nagy torkolati J!zérhez so~~f :őntie~ez ;'."aszt ja el az agyhá1tyától ; feneke 
v o~y ,há~:tyáv~l fedett ablakával a halÍide h a a a omkeleget képezi,, mely két, csak 
alatti terkozzel all összeköttetésben mi „ g „ez vez:t, s melynek folyadeka a pókhálókér 
nem vasta~abb a ,finom levélpapirn~l. g külso oldalan a dobhártya van kifeszítve, mely 

. Azert elkepzelhető ho il . . , 
idült ~enyed~sét nagyon Ís o~rto{ ~;e~!n iraf y_ban és minden o~dalról érzékeny üregnek 
~gyedul hallasa, hanem élete is foro , . ~me es gonddal kell apolni. A betegnek nem 
ilynemű bajoknál az, hogy a kóros g kerd:sben. Az elmulaszthatlan előfeltételeknek egyike 
tesen el kell távolita . , any~go' mely a do bürben képződött to" k, 1 
t' zt' t n1, mas szoval hog ·ll " , , e e-
is an artassanak. Következő a megfe. te 'd" t yl ~z i eto reszek nagy lelkiismeretességgel 

hogyan gyógyuljon meg a dobhárt a ~s ~ o a a17y: hog!an csilapittassék a genyfolyás, 
a hanghullám vezetési készülékébe: a 1 b of~an allittassek vissza a hallástehetség mely 
lehetünk elégedve, ha e követehnénye~ ~s o {amat által megromlott~ Sok esetbe~ meg 
hallás megjavul, mert egy makacs hoss e, cksa ~etteje elégittetik ki kiváltképen. t i a 
meg ' ·t · ' zu eve soran 't t i' · d 1 ' · · gyogyi am már a dolog természeté 'l f a . ar. o i. ü t fülgenyedést gyökeresen 

ne ogva nem mmdig sikerül. 

• 
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A régi módszer fülfolyás kezelésére abból állott, hogy a beteg szappanos vízzel fecs
~endezze ki a fülét , hólyaghuzót tegyen a csecsnyujtványra, s egyszersmind orvos által 
izgató és hashajtó szerek rendeltettek. E kezelésnek általános elve nem volt egészen célsze
rűtlen, de a helybeli behatás el volt hanyagolva, ez pedig fontosabb az alkati (constitu
tionalis) magataiiásnál, és igen sokat adtak a beteg ügyességére is. Talán az emberek öt 
zá~aléka sem tudja helyes utmutatás nélkül célszerűen kifecskendezni a fülét, saját maga 

pedig egyetlen egy sem. Ismerek eseteket, hol a szülők a házi orvos rendelete szerint nagy 
P?nt?ssággal fecskendezt ék ki a genyfolyásban szenvedő fiu fülét, s mert valószinüleg egész 
tisztan soh~ sem lett az végezve, sarjadzások, csonttultengések, csontkinövések támadtak, 
melyek hatarozottan a genynek tökéletlen eltávolításából jöttek létre. Orvosi sőt szakfér
fiui ápolás és felügyelet szükséges arra, hogy a genyedő fül eredménynyel kez~ltessék, még 
pedig hetenkint legalább is háromszor; sőt vannak olyan esetek, melyekben. az orvosnak 
mindennap kell kezelni a beteg fület következő szokott eljárás szerint. A fül mindenekelőtt 
meglehetős teriméjü, langyos vízzel telt fecskendővel ovatosan, de erőteljesen tisztittassék 
ki, és utána a Gruber-féle uj légbehajtó módszer alkalmaztassék azon célból, hogy a dobür
ben elrejtett genyrészek a légnyomás által a külhalljáratba dobassanak, honnét azután 
i mételt fecskendezé egitségével mozdittassanak el. Célszerűnek tartom ez 'alkalommal a 
ti ztelt tagtársakat Gruber uj eljárásával megismertetni, mely valószínűleg nem terjedett 
még ugy el a gyakorló orvosok között, mint ezt könnyű kezelésénél, számos előnyeinél és 
határozott kitünőségénél fogva megérdemelné. Gruber, bécsi egyetemi tanár a fülgyógyá
szati kóroda vezetője, nehány hónap előtt tudományos vizsgálásainak eredményét bevégez
vén, azt főelveiben következőleg adja elő: Ha a kűiiön és a dobür helyiségein levegőt aka
runk átfujni, akkor a felső garat az alsótól jól zárassék el, s egyszersmind szükséges, hogy 
a puha szájpad, illetőleg az Eustach-kűii izmai működésbe lépjenek. Mindez eléretik, ha 
a nyelvgyök egyszerűen a garat hátsó részéhez szorittatik erőteljes kilégzés kíséretében. 
Ez állás a lehető égig megközelítőleg létrejön, ha - mint azt Gruber saját magán és 150 
betegén tapasztalá - hck=hkk mássalhangzókat lehetőleg legszorosabb kapcsolatban 
kiejtjük; miután pedig nem mindig szükséges a felső garat pontos elzárása az alsótól, a 
két mássalhangzó h és k közé, egy magánhangzót tehetünk, miből azután hack, heck, hick, 

hock, huck keletkezik. A nyelv Gruber szerint annál mélyebben szorul hátra, s annál erősebben felfelé, 
minél inkább közeledünk az említett szavak sorozatában a véghez. Ez eljárásnak alkalma-

. zása igen egyszerű; csak a közönséges léglabdát az ismert módon ujjainkkal léghatlan elzárt 
orrba dugjuk, s valamely tetsző jeh·e a fentemlitett szótagok egyikét a beteggel kimon
datjuk, s ezután a lég behajtás tünetei a szerint lesznek észrevehetők, még pedig fokozva, 
a mint h-ck-t a, o, i,. o, u-val hoztuk összeköttetésbe. Ez eljárás után a fület vagy még 
egyszer kifecskendezzük, vagy a lég behajtás által a dobürböl a külhalljáratba hajtott genyet 
tépéssel, vagy finom pamuttal kitisztítjuk, térdalakulag meggörbített csipesz segítségével. 

Minekutána a fültükörrel meggyőződtünk arról, hogy a fül csakugyan tiszta, követ
kezik az összehuzó szer, előbb mindig megmelegitve, s legalább is négy vagy öt percig 

hagyatik a fülben. A gyógyszerek választása talán. nem· oly fontos, mint némelyek hiszik. Én fris 
eseteknél kénsavas horganyt (sulfas zinci) használok, mig idülteknél jegeces légenysavas 
ezüstöt (argentum nitricum crystallisatum). A kénsavas horgany hig oldatban basználtas
sék, pl. 1-2-4-6 decigrm. 30 grm. vízre; a légenysavas ezüst pedig csak tömény olda
tokban, mert egyedül akkor lesz haszna, ha legalább 2 grm-ot használunk 30 grm-ra, sőt 
vannak némelyek, kik 20 grm-ot 30 grm. vízre rendelnek. 

Schwartze, ki maig - tudtommal - a legerősebb oldatokat szokta becsepegtetni, 
csak akkor tesz kivételt, s egyáltalában nem ajánlja a légenysavas ezüstöt, midőn sarjad-
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zások vannak már jelen, vagy a csont megbetegedését gyanítjuk. Saját szavaival élve, azt 
mondja: "A.z étető (causticus) kezeléstől csak akkor várhatunk majdnem biztos eredményt, 
ha legnagyobb biztossággal kizárhatjuk azt, hogy sem a dobür nyákhártyájában, sem a 
dobhártya hátramaradt részein sarjadzások nincsenek; továbbá, ha biztosan tudjuk, hogy 
csontszu nincs jelen." *) Az angol és amerikai fülorvosok tapasztalatai is megerősítették 
Schwartze étető kísérleteit azon kis eltéréssel, hogy az ép említett kivételeknél is állításuk 
szerint sikerrel alkalmazzák. 

Egy igen hatásos mód zer bármely összehuzó szer alkalmazásánál, hogy az átlikasz
tott dobhártyán keresztül a dobür, sőt még az Eustach-kürt nyákhártyája is érezze a 
behatást, következőből áll : A. cseppek (mindig 5-10) rendes módon a külhangvezeté~be 
öntetnek; a fej a beteg füllel ellenkező irányban lehajtatik a vállra, ezt a lehetőség sze.~t 
többé vagy kevésbé érintve, azután pedig a Valsalva-féle kísérlet segítségével a levegot a 
kürtön keresztül a dobürbe hajtjuk, s ilyképen a cseppek oly mélyen jutnak a fülbe, hogy 
némely beteg még a garatban is érzi, mi azon körülménynél fogva, hogy idült dobürbe~i 
genyedéseknél rendesen a torok is hurutos, e részelue szintén jó hatással szokott lenm. 

A gyakorlatban nem ritkán fordulnak elő oly kellemetlen és makacs esetek, melyek 
minden gyógyító behatásnak ellentállanak. Ezeknél a szilárd pokolkő alkalmaztassék. Leg
célszerűbb térdalakulag meggörbített kutaszt megolvasztott pokolkőbe mártani, és a jól 
megvilágított külhalljáraton keresztül akár az átlikadt dobhártyának széleit, akár a likon 
keresztül a dobűr nyákhártyáját érinteni. Ez eljárás nagy fájdalmat idézhet ugyan elő, d,e 
ez langyos víznek bec epegtetése által nehány perc mulva elmulik, s örvendetes eredme
nyeket érhetünk el vele még akkor is, midőn a világon minden cserben hagyott bennünket. 

Az említett eljárásokon kívül a fülgyógyászati gyakorlatban még számos kezelési 
módszerek és számtalan gyógyszerek léteznek, melyeknek előadása által bizonyára nem 
t ennék szolgálatot a tisztelt tagtársaknak, de hogy mégis hiányos ne legyen e kis érteke
zés, s hogy minden irányban i merve legyenek a fülgyógyászat gyógyhatási eszközei, meg 
kell még említenem, hogy réz- és ólomsókat, csersavat és timsót is szoktak porban, vagy 
oldatban stb. némelykor sikeresen alkalmazni, sőt a villamfolyammal is tétettek állítólag 
igen sikeres kísérletek; azonban a fődolog mindig a hurutos garat alkalmatos kezelése, s a 
fülnek lelkiismeretes szakférfiui tisztítása, mely hetenkint legalább is háromszor, esetleg 
pedig naponkint eszközöltessék, ha a genyfolyás nagyon is bő. Látogatások tekintetéb~n 
mindenhol egy nagy előítélettel találkozunk a laikusok között. Olyképen lettek ugyams 
azok szoktatva, hogy fülfolyás ellen irt vénynyel kezükben elküldetnek, s meglepetve, cso
dálkozással néznek reánk, ha mondjuk, hogy nehányszor hetenkint, vagy mindennap kell 
kezelni a fület, ha minél előbb sikert akarunk elérni; ez pedig elkerülhetlenül szűkséges, s 
itt is, mint sok más irányban az orvosra azon szép és nemes kötelesség vár, hogy józan és 
helyes felfogásra nevelje a népet. 

Mindaz, mit idült fülgenyedések kezeléséről mondottam, csak olyan esetekre vo
natkozik, melyeknél az idült lobnak következményei csak fülfolyásban mutatkoznak, s 
melyeknél a lobos folyamathoz bonyolódások még nem csatlakoztak. Azonban nem minden 
ilyen bajban szenvedő egyén oly szerencsés, hogy meg lenne kímélve komolyabb eshetős~
gektől, mert a dobürbeli genyedésekhez gyakran következő betegségek szoktak csatlakozm: 
1) pöfetegek, 2) csontkinövések, 3) csecsnyujtvány betegségei, 4) csontszu és üszök, 5) agy
beli tályog, 6) genyvéi· (pyaemia), 7) hüdés (paralysis), mely körülmények erélyesen feltün
tetik a tárgy fontosságát és minden orvost arra intenek, hogy érdeklődéssel viseltessék a 
fülben levő idült genyedések iránt. 

Igen j ellemzőleg mondja Tröltsch, hogy minden sebet a koponya k ü 1 s ej én minden 
lelkiismeretes és sebé::;zileg művelt orvos aggodalommal fog megfigyelni; mig egy hasonló 

*) Archív für Ohrenheilkunde. Bd. IV. 2. 1. 
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1 mel ol szűk és oly rendellenesen van alkotva, 
állapot a fej b_el se j ébe,n, ~?Y oly he yen, Űi.adrsnak 'kitéve oly helyen, hol oly sok ~s 
hogy a benlevo geny annal konnyebbe~ va~ f? k, ozdulattal megvető vállvonitással es 
fontos szerv határos, gyakran ?sak viga~~ ~ 0 e::mdenhol ~rról tanácskoznak, miképen 
elodázó ígéretekkel lesz ~~~te~mt:.~: ~ ~ on 1:~~eri lakások közeléből eltávolítani, a~ig 
lehet legcélszerűbben a külonfele unteke., az a ok maradnak hátra és halmozod-
törődnek azzal, ha az ember ~ejé_~~„ ~:l~J~~~~ ~;:k~~yfeftételeznek, s hol elég idö lenne -:
nak össze, melyek cloa~aszeru buz ~ " lt ~o 1 . g ellett - a szomszéd szövetekre és az egesz 
a rothadást előidéző mmden ked vezo ie e e ei m 
szervezetre visszahatni. 

XIII. 

Esztergom megyei nummulitokról. 
DR. HANTKEN M!KSÁ-tól. 

, , Madarász Ede ur által összeállított, magyar-
Midőn szerencsém van a~ alt~lam ~s t t . bátorkodom egyszersmind a magyar

or zági nummulitokból álló gyűJteme~yt emu a m, 
honi nummulitokró~ rö~den értekezm. stek maradványainak egyik legérdekese~b 

A földünk retegeibe temetett szerves tke t k, , llattani akár földtani szem.pontbol. 
· k' "k tekintsük eze e a ara ' , h osztályát a nummuhtok epezi. ', , , .. k ulitok azon körülménynel fogva, ogy 

Állattani tekintetben kiv~lo erde~ue a ntu~t k - a legnagyobb alakkal bírnak, 
. ·e 'k k.. ··tt mely allatosztalyhoz ar ozna , t""bb" "től a foramim1era ozo - , tt külö böznek a forarninif erak o i nemei · 

és sajátlagos szerkezetüknél fogv.a h3:t~r~zo an :iitok kiváló fontossága, ha tekintet~e 
Földtani tekintetben pedig kitumk, a tn~mkm .k korszakát t. i. az ó-harmadkont 

f ··1d·· k n "l"dés törtene ene . egyi ' ul"tk ' "d-veszszük, hogy azok o un eJ 0 b k , "d„tt réteacsoportokat numm i epzo 
· · ' t · ezen korszak an epzo 0 0 t 't or e' lesen J. ellemzik rmer is az .. kif .1,. de' sük· ne'l fogva vas ag re egcsop -

' · 'bb' h gy tomeges eJ o , · lik ménynek szoktuk nevezm; tova a, 0 t h, t k „ talkotó maradványok szerepet vise , 
tok alkotásában lényegesen részt __ vesz~~k~lt:r~edé~::1 bírnak, minthogy Angliától_ kezd:e 
e mellett pedig roppant nagy foldraJZ . 01 J , de'lí Németország' Ausztria' Kis-. 1 ' SváJC aszorszag, 
Belgium, Francia-, Spanyo orsza?, , : · áni szigetekre terjednek. 
Ázsia Perzsia és Khina területem a~ e1e~z a Jap tesek hogy sajátszerű alakjuk és törne-

' A nummulitok különben az al~a. is 1:1-~~~zZta a hol előfordulnak, a köznép figyelmét 
ges előfordulásul~nál ,fog~a. .. m~~ ~ legr~1,~\~l~tkezé~ére szolgáltattak okot. ,lg~ pl. a num
is maguki·a vontak, es külonbozo m.on , . n szét szórva előfordulo kisebb alaku 
mulitmészkőből épült egyptomi g~lákn~l .:, f~l~~i~~almazva volt munkások által eled~l~l 
mimmulitokat a görögök e csodamu;ek epi e~ene 'k. E dél ben pedig - hol némely vide
használt későbben megkövült lencse1mek tartotta ' . ~ beyn fordulnak elő - azokat meg-

' ulit k ant nagy mennyiseg 
ken nagyobb alaku numm , 0 rop~ ' énzek" névvel jelölik. , . · 
kövült pénzeknek tartják, es "Sz. Laszlo p l"t k t a holelőfordulnak,szinten1smeri, 

A Kárpátokban a köznép a na~yobb nummu i o a ' 
és tót nyelven "peniazski "-nak nev~z;. ár ás mészkövekben' melyeknek sokszor 

A nummulitok rendese~ sz~lar~ v~gy m ~i már ában, agyagban vagy homok
leglényegesebb alkotó részeit kepezik, .. ntka~ban pe ~ deti gfekhelyükön jőnek elé, hanem 
kőben fordulnak elő. Utóbbi esetben tob!:myire ~em ere 
oda a homokkal együtt más helyekről :vitettek e. , ln k ki. sokszor azokat a kőzet fris 

A szilárd mészkőből a nummuhtok nehez:_ ,~, .a felüÍeten mutatkozó átmetszetek 

t örésén alig vehetjük ki, és ilyenkor csak alz.te , a1 ao" siellenben a légbeliek behatása foly
. , .. k .. 1 A ' gás nummu i mesz \: . é b k 

tanuskodnak Jelenletu ro. mar l"t k okszor roppant nagy mennyis g en vanna 
tán könnyen elmállik, s akkor a nummu i o s . 
elszórva a föld felszínén. 
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A nummulitok fajok . szerinti meghatározásával a természetbuvárok már régóta 
foglalkoztak, de mivel azelőtt meghatározásuknál csak a felszin és alak vétetett tekintetbe, 
azoknak régi meghatározásai meg nem bizhatók és nagyrészt hibásak, a mennyiben gyakran 
ugyanazon fajhoz tartozó példányok különböző, vagy pedig különböző fajokhoz tartozó 
példányok ugyanazon fajhoz soroztattak, s en.nélfogva a nummulitok -ismerete igen hiányos 
volt, a nummulitok stratigraphiai fontosságának kideritése, s kifejlődési viszonyainak 
~pu.hatolása teljesen lehetetlenné vált. Carpenter, hires angol tudós és d' Archiac, a párisi 
Jardm de plantes muzeumánál volt tanár és hires palaontolog - voltak az elsők, kik a 
nummulitoknak fajok szerinti meghatározását biztos alapra fektették, kimutatván, hogy 
azok meghatározásánál nemcsak a felszin és alak, hanem belső szerkezetük is tekintetbe 
veendő. D' Archiac a nummulitokat, azok felszinének minősége szerint, 6 osztályra osztotta 
melyek következők: ' 

1. Sima nummulitok (Nummulites laeves), melyeknek felszinén sem varrancsok 
sem hálózatot képező, vagy a központból kifelé sugárzó vonalak nem láthatók. ' 

2. Recés nummulitok (Nummulites reticulatae), melyek felszinén vonalhálózat 
látható. 

. 3. Félig-recés nummulitok (Nummulites subreticulatae), melyek felszinének c ak 
bizonyos részét fedi vonalhálózat. Ezek felszine többnyire varrancsokkal is van födve, tehát 
átmenetet képeznek a következő osztályba. 

4. Pontozott nurnmulitok (Nummulites punctulatae), melyek felszine varrancsokkal 
van fedve. 

5. Vonalozott nummulitok (Nurnmulites striatae seu plicatae) melyeknek fölszinén 
a központból kifelé sugárzó vonalak láthatók. ' 

.. 6., ~ite~ü~t num~ulitok (Nw;nmuli~es explanatae), melyeknek fölszinén a héj bizo
nyos novesi modJa folytan a tekervenyek es a kamrák válaszfalai többé-kevésbé kivehetők. 

A faj meghatározá ánál a belső szerkezet is tekintetbe veendő . E célból a nummulit 
a közép-szik irányában ketté hasittatik, a mi könnyen eszközölhető az által ha a nummu
li~~t ~ze~zlángban iz~itjuk, azután szélére felállitjuk, és könnyű kalapácscsal 'ráütünk, mely 
elJaras~al a nummulit legtöbb esetlJen két egyenlő félre hasad, melyek belső lapján a csa
tor~a es az azo~at ~amrákr3: osz~ó válaszfalak láthatók. Hogy pedig a csatorna, valamint 
~ valas:falak i;imél Jobban k~tűnJenek, szükséges, hogy a hasított darabokat ujból izzitsuk, 
es. e?,Y, uvegcs~re, megmelegitett balzsamba tegyük. A csatorna, a kamrák és válaszfalak 
m,mose~e .szern~t könnyen m~gkül~nböztethetjük a különféle fajokat. Kisebb fontosságu, de 
neha megis tekmtetbe veendo a faJok meghatározásánál a nummulitnak másik, t. i. kereszt
metszete~. melynek előállitása nagyobb nehészség- és fáradsággal jár, a mennyiben átmet
szet legtobb esetben csak csiszolás utján kapható. 

Ezeket elő~eb?cs~tva, áttérek a magyarországi nummulitok tárgyalására. 
. A nummuhtkepzodmény tetemes elterjedéssel bir Magyarország különböző terüle-

t~m, :r:ie;ezetesen . a délnyugati középmagyarországi hegység, t. i. a budapilisi, gerecsei, 
v~rt~si es b~konyi hegységek , területein, továbbá az északi Kárpátokban, Turóc, Árva és 
Lipto megyekben, . végül Erdelyben Kolos megyében. 

, ~ ~élny~gati középmagyarországi hegység területén, mint ezt az „A nummulitok 
rete.gzet~ ~elentosége a déln~~gati középmagyarországi hegység ó-harmadkori képződmé
nyeiben es az „Adatok a deh Bakony föld- és őslénytani ismeretéhez" cim.ü munkáimban 
előa.dtam., .a num.mulit~képződm.ény több rétegcsoportra oszlik, melyek mindegyike a num
muhtok bizony.os .o ztaly~ vagy osztályai által élesen van jellemezve. 

A budai vidéken t> nummulit-rétegcsoport van kiképződve, és pedig : 
. 1: az a~só rétegcso~~rtban kizárólag vonalozott nummulitok fordulnak elő, még 

pedig mmdeddig csak 1 faJ u:imeretes (Nummulites subplanulata Hantken et Madarász). E 
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rétegcsoport közvetlenül fedi a.félig sósvizi rétege~et,, melyekben so~ cerithium (Cerithiurr; 
calcaratum, e. striatum, e. aunculatum) fordul elo ' es melyek a szentelepeket tartalmazo 
édesvizi képződmény közvetlen fedüjét képezik. . 

2. A következő nummulit-rétegcsoportban pontozott nummuhtok (Num. perforata, 
N. Lucasana) uralkodnak; a 

3. utána következőben pedig megint vonalozott nummulitok., melyek azonban 
fajukra nézve különböznek az 1. rétegcsoportban elöfordulóktól (Num.. striata). 

A felhozott 3 rétegcsoport tályagból áll. 
A tályagképződmény felett hatalmas mészkőrétegcsoport van kifejlődve, melynek 

alsó osztályzatában 
4. recés (Nummulites Molli, Num. intermedia), felső osztályzatában pedig 
5. vonalozott nummulitok uralkodnak. 
Esztergom vidékén ugyanazon nummulit-ré~egcsoporto~ vann~~ ki~ejl~dve, azon 

egy kivétellel, hogy a recés nummulitok rétegcsoportJa ottan telJesen hianyz1k,, es helyette 
a sima nummulitok (Num. Tchihatcheffi, Num. complanata) uralkodnak azon ret.egcsopor~
ban, mely ugyanazon tratigra:fiai helyzetet foglalja el a rétegek . orozatában, mmt a reces 
nummulitok rétegcsoportja Buda vidékén. , . , , 

Egészen eltérő kifejlődéssel birnak a nummulit-rétegcsoportok a Bakony deh resze-

ben. Ugyanis ottan . . . 
1. a legal óbb rétegcsoport félig-recés numm.uhtokban (Num. laevigata, N. Lamarcki) 

bővelkedik. . 
2. A következő rétegcsoportban a pontozott és kiterült (Num. Spira, N. perforata, 

N. Lucasana), a 
3. legfelső rétegcsoportban pedig a sima nummulitok u~al~~dnak. , . 
Tehát a vonalozott num.mulitok nincsenek tömegesen kifeJlodve, s azok által Je~em

zett rétegek nem fordulnak elő a Bakony déli részében, mint ez a következő táblás kimu-

tatásból kiderül. 

A nummulit-rétegcsoportok sorozata felülröl lefelé 

--

1 1 Buda Esztergom Bakony déli része 

1. Vonalozott nummulitok felsö rétegcsoportja 1 
Hiányzik 

2. Recés nummulit- 1 Sima nummulitok rétegcsoportja 
rétegcsopor tj a 

1 
-

3. Vonalozott nuinmulitok középsö rétegcsop ortja A pontozott és kiterült nummulitok 

rétegcsoportj a 
4. Pontozott nummulitok rétegcsoportja 

5. Vonalozott nummulitok alsó rétegcsoportja A félig-recés num.-rétegcsoportja 

1) Értekezések a természettud. köréből, kiad. a m. tud. akademia. 
2) A m. k. földtani intézet évkönyve. · 16 
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Erdélyben Kolosvár vidékén 3 nummulit-rétegcsoport fordul elő; még pedig alnlról 
fölfelé: 

1. A pontozott nummulitok (Num. Luca ·ana), 
2. a recés nummulitok (Num. Molli, Num. intermedia), 
3. a vonalozott nummulitok rétegcsoportja. (Num. striata var.). 
A Kárpátokban a nummulit-képződmények még nincsenek kellőleg tanulmányozva. 

Blatnica vidékén Turóc megyében a következő nummulit-rétegcsoportokat találtam aluh·ól 
fölfelé kifejlődve. 

1. A pontozott nummulitok (Num. Luca ana), 
2. a kiterült nummulitok (Num. granulo a), 
3. a vonalozott nummulitok rétege ·oportja (Num. striata var.). 
Az Erdélyben és a Kárpátokban előforduló, fentebb 3. sz. alatti nummulit-csoport 

teljesen megegyezik a budai és esztergomi vidéken előforduló 1. sz. alatt jelölt, t. i. a vona
lozott nummulitok felső rétegcsoportjaival. E rétegcsoport nummulitjai a legfiatalabbak. 

Az elmondottakból kiderül ama nevezetes és .·tratigrafiai tekintetben igen fontos 
tény, hogy a nummulit-képződmény különböző rétege ·oportjaiban csakis bizonyos nummu
litosztályok vannak kifejlődve, más osztályu nummulitok csak igen ritkán fordulnak elő, 
vagy teljesen hiányzanak, Csak igen gyéren tal~lni ugyanazon rétegcsoportban több o z
tályhoz tartozó nummulit fajokat tömegesen kifejlődve. 

Továbbá azt találjuk, hogy ha valamely vidék nummulit-képződményében több 
ugyanazon osztályba tartozó nummulitok által jellemzett rétegcsoport fordul elő, az illető 
rétegcsoportok uralkodó fajai különbözők, s ennélfogva e rétegcsoportok a fajok által 
különböznek egymástól. Ha pedig különböző vidékeken ugyanazon nummulitosztály által 
jellemzett rétegcsoport fordul elő, azok mindig ugyanazon stratigrafiai helyzetet foglalják 
el a nummulit-rétegek sorozatában. 

XIV. 

Két, vagy három rezgésszerü és egy haladó mozgás összetételéböl eredö mozgás 
utjának leirására szolgáló készülék, és annak használati módja. 

DR. JEDLIK ÁNros-ool. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók 1874-dik évben Győrött tartott XVII-dik 
nagygyűlésének természettani osztályában előadtam a két egymásra merőleges irányu, 
vagy egymás közt párhuzamos rezgési mozgásnak egy haladó mozgással való összetételéből 
eredő utak leirási módját, villamdelejek segítségével rezgésbe hozott hangvillák által esz
közölve. Minthogy a mondott mozgások ezen mód szerinti összetételéből eredő ut, vagyis 
rezgési szalag, egy két másodperc alatt, tehát gyorsabban leiratik, mintsem a karczoló 
hegyet szemmel követni, s az általa karczolt rezgési szalag érdekes szövevényességü szer
kezetét , s annak keletkezését tisztán kivehetőleg észlelni lehetséges volna : czélszerünek 
látszott előttem egy olyféle készülék létrehozatalát megkisérteni, melynek segítségével a 
hangvillák rezgésével - a sebességen kiVÜl - lényegileg mindenben megegyezőleg. esz
közölhető rezgésszerü mozgások, mind egymás közt, mind a hozzájok járuló haladó mozgás 
irányával tetszőleges szöget képezve, ugy összetétethessenek, hogy a nem nagy sebességgel 
eszközölt összetételökből eredett, s nagyobb méretű rezgési szalagok keletkezése könnyű 
móddal szemlélhető legyen, egyéb érdekes sajátságaik tanulmányozása pedig lehetőleg biztos 
alapra fektetbessék. 

I.Táh1a 

Ny Grund V Budape:;+~n 
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Az e végre általam kigondolt, s 0 t t már János budapesti mügépész által létesitett 
készülék alakját é. szerkezetét az ide mellékelt I. és II. számu tábla 1/2 -nyi nagyságában 
mutatja; egyes részei mindegyik táblán ugyanazon betűkkel vannak megjelelve. Az érteke
zési tárgy megismertetésére nem lévén elkerülhetlenül szükséges, hogy ezen készülék kevésbé 
lényeges részeinek leirásával a. tisztelt olvasót untassam, elégségesnek tartom annak alko
tását csak annyiban részleteznem, a mennyiben az említett rezgésszerü és haladó mozgások 
összetételének értelmezésére kivánatosnak látszik. Az A, B, C három hosszabbik oszlop alól 
egy négyszögű DD vaskerettel, fölül pedig vaslécek által erősen összefoglalva, a negyedik 
rövidebb E oszloppal együtt teszik a készülék állványát, mely a, készülék többi részeinek meg
kívántató összeköttetésben való tartására szilárd alapul vagy támaszul szolgál. DD keretnek 
a szemlélő felé eső szöglete fölött van az F betűvel jelelt asztalka, mely a leírandó rezgési 
szalag felvételére való papirszalagnak, vagy füstkorommal bevont üveglapnak hordozáját ké
pezi. F asztalkának egyik végén G betűvel jelelt, s tengelye körül Hforgatyu által forgatható, 
másik végen pedig I és J rovatkolt felületű, s egymáshoz szoritható két henger van alkal
mn,zva, G hengerre tekerintetik jelentékeny hosszaságu, és az asztalka terjedtségéhez mért 
szélességgel bíró papirszalag, mely miután az asztalka oldalszegélyei közé illesztetett, sza
badon le,·ő végével az I és J hengerek közé szorittatik a czélból, hogy vele működés közben 
I hengernek tengelye körüli forgása folytán haladó mozgá közöltessék. A rajzban látható 
I henger két zer vagy négyszer nagyobb átmérőjű hengerekkel felcserélhető, ha a papír
szalaggal, vagy a füstkormos üveglappal közlendő haladó mozgásnál kétszer vagy négyszer 
nagyobb sebesség kívántatik, mint a legkisebb átmérőjű I henger által eszközölhető. Ha a 
rezgési szalag leírása, füstkorommal borított üveglapon történik, akkor az üveglap az F 
asztalka oldalszegélyei közé tolható, s hosszmentében bőrszalaggal ellátott f fémlemezre 
erősítve helyeztetik az asztalkára, a bőrszalagnak szabad vége pedig az I és J hengerek 
közé szorittatik, hogy ez által az üveglappal ugy, mint előbb a papirszalaggal haladó moz
gás közöltethessék. A készüléket ábrázoló nyomaton az említett papirszalag, vagy a helyette 
használható kormos üveglap azon oknál fogva lőn mellőzve, hogy általuk a készülék részei 
el ne födessenek. - A és B oszlopokra forgatyuval ellátott K henger van alkalmazva, 
mely a C és E oszlopoktól tartott L hengerrel M és N fogas kerekek által összeköttetésben 
áll, melynek folytán, ha J( henger forgattatik, L hengernek szintén tengelye körül forgásba 
kell jönni. - K hengernek forgatyus végén 0 központkivüli (excentrisch), L henger végén 
és középtáján pedig P és Q központkivüli korong látható; mindegyik az illető hengeréhez 
szorítva, avval együtt forgásba hozha.tó, megeresztve a hengert forogni engedi a nélkül, 
hogy maga forgásba jönne. Ezen központkivüli korongok forgatása által eszközöltetnek a 
rezgő mozgást utánzó , s általam ugynevezett rezgésszerü mozgások; mindegyikét ezen 
központkiVÜli korongok közül eg_y köridomu rézkarika veszi körül; az 0 korong karikájá
hoz R fekmentes helyzetű vesszőnek egyik vége van foglalva, másik vége pedig Cardanus
féle T gyürüszerkezet segitségével minden oldalvásti n.'ányban mozgékony U vesszőről 
lefüggő, és egy irón vagy karczoló tű felvételére alkalmas V üres hengerkével van össze
kapcsolva. Ha 0 korong K hengerhez szoritva forgásba hozatik, akkor annak központkivü
lisége folytán az R vezető-vesszőnek végéhez foglalt V tokban létező irón vagy karczoló tű 
F asztalka hosszára merőleges irányban rezgésszerü kitéréseket fog tenni. Hasonló rezgés
szerü mozgásba fog jönni V irón a P központkivüli korongot körülfogó rézkarikának W 
vezető vesszője által is, de az F asztalka hosszára nem merőleges, hanem párhuzamo::; 
irányban. A végett, hogy az RV irányu rezgésszerü mozgáson kivül még egy ugyanazon 
irányu rezgésszerü mozgás eszközöltethessék, L henger közepe táján létező Q központkivüli 
korong szolgál, ennek karikájához foglalt X vezető vessző azonban nem az irónt, hanem 
magát az F asztalkát hozza a kívánt rezgésszerü mozgásba, miként azt a mondott vezetö
vessző- és asztalkának az Y könyökemeltyü, s Z rud által eszközölt összeköttetéséböl 

16* 
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láthatni. Megemlítendő, hogy I hengernek tengelye körüli forgása, melynek következtében 
az asztalkát födő papírszalag, vagy üveglap haladó mozgásba jön, a K henger közepe táján 
látható a és b egymásba kapaszkodó fogas kerekek közbesitése által történik; de azon szer
kezet, mely b keréknek függélyes tengelyéből a forgó mozgást e fekmentes rndba, s ebből 
az 1 betűvel jelelt hengerbe átvezeti, a készülék egyéb részei által elfödve lévén, a rajzban 
nem látható. 

Azon vonal, mely V irón által a papíron, annak haladó mozgása folytán íratik, az 
RVirányu rezgésszerü mozgásra merőleges, VW irányuval pedig párhuzamos; ha tehát 
kívántatnék, hogy a haladó mozgás iránya a rezgésszerü mozgások irányai közé essék, 
akkor Z rend eltávolítása után Fa ztalka függélyes tengelye körül ugy fordítható, misze
rint hossza VW iránynyal tetszés szerinti szöget képezzen. A készülék ily módon elfordí
tott F asztalkája a II. táblán mutatkozik. 

Megjegyzendő végre, hogy a haladó és rezgésszerü mozgások összetételéből kelet
kezhető rezgési szálagok számtalan különfélesége egyrészt függ az M és N kerekek fogszá
mainak egymás közti viszonyától, másrészt a haladó mozgás kisebb vagy nagyobb sebessé
gétől, az összsteendő mozgások irányai által képzett szögek mekkoraságától, és végre a 
rezgésszerü mozgások találkozó változataitól. Ennek folytán a készülék használhatása több 
különböző átmérőjü és összeillő fogakkal ellátott kerekeket feltételez, melyek által, ha 
páronként M és N kerekek.ül alkalmaztatnak, a rezgésszerü mozgások azon számszerinti 
viszonyban eszközöltetnek, mely az alkalmazott kerekek fogainak száma között létezik. 

J. Két párhuzamos rezgésszerü moz,qásnak, egy haladó mozgással való összetételéből eredő rezgési 
szalag l eirása. 

Feltéve, hogy P központkivüli korong szabadon hagyva, 0 és Q központkivüli ko
rongok pedig tengelyeikhez szorítva, s azonfölül Q korong X vezető-vesszője Y könyök
emeltyü és Z rud által F asztalkával összefoglalva vannak: akkor K tengely forgatása 
folytán R vezető-vessző a V hüvelybe foglalt jelzőt (irónt, vagy karczoló hegyet), X vezető
vessző pedig F asztalkát aját hosszára merőleges irányban fogja ide s oda mozgatni. Ezen 
két rezgésszerü, s egymás közt párhuzamos mozgáshoz az asztalkára fektetett papirszalag
nak,-vagy az üveglapot hordozó fémlemez szijának, I és J hengerek közé szorítása folytán 
az egyenletes sebességgel haladó, s a rezgésszerü mozgásokra nézve merőleges irányu moz
gás is járul, melynek az előbbiekkel való összetételéből eredő mozgás utját V jelző hegye 
a papírra vagy kormos üveglapra különfélekép kanyarodó vonalban irja le, mely azon 
esetben, midőn a haladó mozgás sebessége a rezgésszerü mozgások kitérési távához képest 
jelentékeny, az egyes rezgésszerü mozgásoknak megfelelő hullámvonalak találkozásából 
keletkező görbét, kisebb sebességű haladó mozgással pedig az egymáshoz közelebb 
eső görbületeiből ugynevezett rezgési szalagot képez. Itt csak a rezgési szalagokat tárgyal
juk, melyek külső alakjuk tekintetéből különböző, a mint az alkalmazott M és N kerekek 
fogainak száma egyenlő vagy nem. 

a) Midőn M és N kerekek fogainak száma egyenlő, azok a velök közös tengelyű 0 
és Q központkivüli korongokkal együtt bizonyos idő alatt szükségkép egyenlő számu fordu
latokat tesznek; az utóbbiak, fordulati változataik tehát mindegyik fordulat bevégeztével 
ugyanazon pontban talá,lkoznak egymással, s ennek folytán az R és X vesszők által veze
tett V jelzőhegy a központkivüli korongok mindegyik fordulata alatt egyenlő kitéréseket 
tesz, melyek összefüggőleg, s egymáshoz közel leírva, egyenletes szélességű, és szögzugokat 
képző kitérési vonalokból álló rezgési szalagot adnak. 

b) Más az eredmény, ha M és N kerekek fogainak száma különböző; mert az eset
ben olyan rezgési szalagok iratnak le a jelzőhegy által, melyeknek szélessége folytonosan 

II. Tábla 

Ny.r.rnnd V Burlapest .• r, 
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változó, mig bizonyos, egymással egyenlő távolságra eső, s csomó knak nevezett helye
ken csaknem semmi, azoktól kezdve a két csomó közti táv középpontjáig növekedő, miként 
(Ill. tábla II., III., VII., IX. számu) ábrák tisztán mutatják; az 0, 1, 2, 3 ... számokkal jelelt 
csomók által határozott szalagrészeket kitérés e k csoportjának lehet nevezni. 

Nem lesz felesleges azon körülményekkel megismerkedni, melyek egyrészt a nem 
Bgyenlő fogszámu .Lll és N kerekek közbejöttével leirt rezgési szalagok csomóinak képződé
sét okozzák, másrészt pedig az egyes csoportokban előforduló kitérési vonalak számát meg
határozzák. Legyen e végett M és N kerék fogainak száma m, és illetőleg n betűvel jelent
ve; azon esetben, midőn N kereknél a fogszám egygyel kisebb, mint M-nél, lesz n=---:m-1.
Mivel az 0 és Q központkivüli korongok mindegyike bizonyos idő alatt épen annyi fordu
latot tesz, mint a vele közös tengelyű N és illetőleg M kerék ; ezen egymásba kapaszkodó 
fogas kerekeknek bizonyos idő alatti fordulataik száma pedig megforditott viszonyban áll a 
fogaik számával : magától érthető, hogy az 0 és Q központkivüli korongok által bizonyos 
idő alatt végzett fordulatok száma is forditott viszonyban van az M és N kerekek fogainak 
számával; azaz mig 0 központkivüli korong m, addig Q korong n=ni- l fordulatot végez. 
Ezek folytán -- feltéve, hogy 0 és Q központkivüli korongok az M és N fogas kerekek köz
besitése által fordulati változataikra nézve akkép vannak beállitva, miszerint általuk a V 
jelzőhegygyel egyidejűleg közlendő párhuzamos kitérések egyenlő nagyságnak és ellenkező 
irányuak legyenek, a készülék mozgásbahozatalának kezdetén V jelzőhegy észrevehető 
kitéréseket még nem igen tehet; mert a két egyenlő és egyidejűleg ellenkező irányokban 
leirandó kitérések egymást megsemmisitik. De a mint a készülék forgatása tovább folytat
tatik, ugy a két központki vüli korongok által eszközölt kitéréseknek irányaik folytonosan 
kevesbé ellenkeznek egymással, s mindinkább kisebb mértékben semmisítik meg egymást, 

rn n m- 1 
míg 0 korong által 2 , Q korong által pedig 2= 2 számu fordulatok bevégeztével 

egészen egyirányuakká válnak, és összegükkel egyenlő nagyságu kitérést eredményeznek. 
Ennek megtörténte után a készülék folytatott forgatásával 0 és Q központkivüli korongok 
által eszközlendő párhuzamos kité1,ések mindinkább növekedő mértékben ellenkező irá
nyuakká lesznek, s végre 0 korong által m, Q korong által n=m-1 számu fordulatok be
fejezésével teljesen ellenIFező irányuakká válván, egymást ujonnan megsemmisítik. Ebből 
áll a III. tábla ábráiban látható rezgési szalagok csomóinak, és a csomók közti szélese
déseknek képződési módja. 

Mi az egy csoportot képező kitérések számát illeti, az az M és N kerekek fogszámai 
között előforduló viszonyoknál fogva igen különböző lehet, s egész általánosságban véve 
egyenlő a gyorsabb forgásu N kerék által egy csoportnak leírása alatt végzett fordulatok 
számával. Minthogy pedig oly kerekek közül, melyeknek fogszámai egymástól csak egygyel 
különbözők, a fönnebb mondottak nyomán a gyorsabb forgásu M kerék a kitérések egy 
csoportjának leírása alatt m számu, vagyis annyi fordulatot tesz, a mennyi a lassubb for
gásu M kerék fogainak száma; látnivaló, hogy az egy fog különbségű kerekek alkalmazá
sával leírandó rezgési szalagnak egy cso_l}ortját képező kitérések száma határozottan kife
jezve egyenlő a lassubb forgásu, avagy a nagyobb átmérőjű M kerék fogainak számával. 
Igy (UI. tábla IX. sz.) a 28 fogu M és 27 fogu N kerekek használatával nyert rezgési sza
lag 'egy csoportjában előforduló kitérések száma csakugyan 28. 

Ezen egyszerű szabályt az egy csoportot képző kitérések számának meghatározá
sára mindannyiszor lehet alkalmazni, valahányszor az M és N kerekek fogszámai között 
i'ennálló viszony oly legkisebb egész számokban kifejezhető, melyeknek egymás közti külön
bözete egyenlő egyhez. Igy feltéve, hogy különféle rezgési szalagok előállitására alkalma
zandó M kerék fogainak számát a következő sorban mindegyik esetre külön feljegyzett 
törtszám számlálója, N kerék fogainak számát pedig ugyanazon illető törtszám nevezője 
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Jelenti, azaz N=-= lS; 36 ; 27 ; 45 ; 54 ; 63 ; 72 ; 81 , - akkor az M es N kerekek fogszama1 

között létező viszony mindegyik feljegyzett esetben a legkisebb és egygyel különböző egész 
10 

számokban kifejezve= 
9 

; minek folytán M és N kerekek - bármelyik felhozott törtszám 

számlálója, s illetőleg nevez:ője által fejeztetnék ki fogaiknak száma - ugy lennének tekin
tendők, mintha az előbbinek 10, az utóbbinak pedig 9 foga volna; s igy az egy csoportot 
képező kitérések száma, egyik esetben ugy mint a másikban, az imént megállapitott leg
egyszerűbb szabály értelmében volna 10, miként a 30 fogu M, és 27 fogu N kerekek hasz
nálatával leirt rezgési szalagból (ill. tábla III. szám) kitűnik. 

Az M és N kerekek adott fogainak száma olyféle legkisebb számokra, melyek közti 
különbözet egyenlő egyhez, legbizto. abban ugy válto'.l.tatható át, ha N kerék fogainak 
száma kivónatik az M kerék fogainak számából, s a különbözettel mind M, mind N kerék 
fogainak száma elosztatik; az ekkép nyert hányadosok képezik azon legkisebb, s egymástól 
csak egygyel különböző számokat, melyeknek kisebbike az K kerék fogainak száma gyanánt 
tekintendő, nagyohbika pedig azonfölül, hogy az M kerék fogainak leszállitott számát kép
viseli, egyszersmind ugyanezen kerekek alkalmazásával eredett rezgési szalag egyes cso
portjaiban előforduló kitérések számát is kifejezi. Igy ha a Ill. táblán III-dik ábrában szere
pelő N kerék adott fogainak számából, azaz 30-ból kivonatik az N kerék adott fogainak 
száma, vagyis 27, a különbözet lesz 3, melylyel elosztván az M és N kerékek fogainak 

M 30 10 
valódi számát lesz N = 27 = 9; az előbbi s egyszerűbb eljárás mellett nyert kifejezéssel 

teljesen megegyező eredmény. 
Hasonló eljárás alapján a 
III-dik tábla II-dik rezgési szalag egy csoportjában a kitérések száma 

" " ill-dik " " " " " " " „ „ VII-dik „ „ „ 
" " " " „ „ VIII-dik „ „ „ 
" " " " IV-dik „ IV. és V-dik „ „ „ 
" " . " " X-dik 

" " " " " " " „ " 

6 
10 
16 
19 
17 
19 

Megjegyzendő azonban, hogy ha az M és N kerekek fogainak számai az egymás közti 
különbözettel elosztva nem adnak minden törtszám nélküli hányadost, akkor a hányados 
egész számának megfelelő kitéréseken kivül az egyes csoportok között létező csomók köze
lében, a hányados törtszám.át illető , s mindegyik következő csoport után, valamennyire 
módositott kisebbszerű kitérések is láthatók. Igy, ha M kerék fogai száma iJ 1, N keréké -
pedig 36, a közöttük létező különbözet 51-36 = 15. Ezen különbözettel M kerék fogai
nak számát elosztva, lesz : 5 1 : 15 = 3 .4 hányados ; s mivel 3 .4 X 5 = 1 7, vagyis jelen 
esetben 5 azon legkisebb szám, melyl.vel a törtszámos hányados Azorozva, minden törtszám 
nélküli szorozatot ad: következik, hogy valamint az 51 és 36 fogu kerekek alkalmazásával 
nyerhető rezgési szalagban (Ill. tábla IV. sz.) a törtszámos hányados befolyásától ment 
csomók, csak 5 kitérési csoport, vagyis 17 kitérés közbejötte után ismétlődhetnek. 

Ugyanazon módszert követve kitűnik, hogya III-dik táblán két, mindenben egyenlő 
rezgési kitérés, avagy két rezgési csomó között létező csoportban az · 

V-dik rezgési szalagnál a kitérések száma 2.7X3.33 = 8.99 azaz 9 
VI-dik „ „ „ „ „ 1.9X10 = 19 „ 
X-dik „ „ „ „ „ 3.07X13 =39.91 „ ±0 

XI-dik „ „ „ „ „ l.33X 3 = 3.99 „ 4: 
XII-dik „ „ „ „ „ L!2SX7 = 9.99 „ 10 

ill. Tábla. 

1 ~~ 11 Yt1/1VVN~~fflfflfNf W 
u ~g 11 '1JH{iNf1v~\Wili1t~~~~/NNJI 

m ~~ 11 ~Wf ~MV~W\~1AWW~ V4vW/ ~ 

IV ~ 11 

v g~ 11 

w ~~ 11 

V1II ~111 

x ~~ 11 

11 ~g 11 

_xn ~~ 11 

Photolithognphiroztatotl a m kir .~fasefo;!regyetem vegy1pa'rrnütani laboratoriurnában Budapesten Ny Grund V Budapesten 
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11 Iút) s egymásra merőleges rezgésszerü mozgások összetételéből eredő mo.~gás utjának leirása. 

Az egymásra merőleges irányu rezgésszerü mozgásoknak, minden egyéb más moz
gásnak hozzájok járulá a nélkül eszközölt összetétele az ugynevezett L is s aj o u s-féle ido
mokat eredményezi, melyek, a mint az összeteendö rezgések számai különböző viszonyok
ban állanak, s az összetétel alatt különböző változataikban találkoznak egymással, szám
talan módositásoklrnl állithatók elő. Létrehozatásuk az ]jt[ és N kerekekkel közös tengelyű 
0 és P központkivüli korongok forgása közben töri énik. Azon idő alatt, mig M és N kere
kek a kitérések egy csoportjára megkivántató fordulataikat bevégzik, V jelző hegy által 
egy egészen bevégzett L is s aj o u s-fé]e idom iratik le, melynek kezdő s végső pontjai ugy 
összetalálkoznak, hogy a készülék további forgatása alatt V jelző hegy ismét csak a bevég
zett idom vonalain halad. - Ha azonban M és N kerekek fogainak számával megforditott 
viszonyban álló forclulataik száma töredék nélkül ki nem fejezhető, akkor a L is s aj o u s
féle idom vonalának kezdő s végső pontjai sohasem jöhetnek össze, s a készülék további 
forgatá ával V jelzőhegy a már leirt idom leirását annak vonalaival egyközüleg futó vona
lakban ismételve folytatja. A teljesen bevégzett L is s aj o u s-féle idom legtöbbnyire négy-
zögü területet foglal el, melyben az érintkező oldalak egyikét és másikát képző ivgörbü

letek száma mindenkor egyenlő az M, és illetőleg N kerék által a leirá alatt tett fordula
tok számával. 

III. Két rezgésszerü, egymásra merőleges irányu mozgásnak egy haladó mozgással való összetételéből 
eredő rezgési swlag leirása . 

.A végett, hogy az I. táblán rajzolt készülék által egy haladó mozgással két rezgés
szerü, s egymásra merőleges mozgások összetétele eszközöltethes. ék, mindenek előtt F 
asztalkát az Y könyökemeltyüvel összefoglaló Z rud eltávolitandó, Q központkivüli korong 
tengelyétől a szoritó megeresztése által szabaddá teendő; P központkivüli korong pedig 
tengelyéhez erősitendő, s végre az F asztalkára feszitett papirszalag vége, avagy a füst
korommal bevont üveglapot hordozó fémlemez szijja az I és J hengerek közé szoritandó. 
Ha, ezek megtörténtével F asztalka az I. táblán ábrázolt helyzetében hagyatik, akkor ]( 
hengernek forgatása folytán 0 és P központkivüli korongok által eszközölt rezgésszerü 
mozgások egyike, t. i. a P központkivüli korong által létrehozott, párhuzamos lesz az 1 
henger forgásából eredett haladó mozgással. Minthogy a két rezgésszerü mozgás a V jelző
hegygyel, a haladó mozgás pedig a papirral, vagy a füstkormos üveglappal egyidejűleg 
közöltetik: azoknak összetételéből eredő mozgás utjának, vagyis a rezgési szalagnak az al
kalmazott papiron vagy üveglapon kell leiratni. 

Részarányosb, s minden tekintetben tetszetősb . zerkezetü rezgési szalagok nyerhe
tők, ha a haladó mozgás irányával a rezgésszerü mozgá ok közül egyik sem párhuzamos, 
hanem avval mindegyik egyenlő szögletet képez . .Az efféle mozgások összetételére a készü
léknek imént elősorolt berendezésein kiVÜl még szükséges F asztalkát függélyes tengelye 
körül ugy forditani, hogy hossza az egymásra, merőleges irányu rezgésszerü mozgások 
mindegyikével 45°-nyi szöget képezzen. (II. ti1bla.) Ezen helyzetében F asztalka, szoritója 
által megerősittetvén, s a készülék forgatyuja segitségével mozgásba hozatván a papiron 
vagy a füstkorommal boritott üveglapon leiratik az M és N kerekek fordulataik között 
fennálló viszonynak megfelelő rezgési szalag. (IV. tabla, I.-XII. ábra.) 

.Azon rezgési szalagok, melyek a haladó, és egymás közt párhuzamos rezgésszerü 
mozgások összetételének eredői, (Ill. tabla) lényegesen különbözőknek látszanak a haladó és 
egymásra merőleges irányu rezgésszerü mozgások együttes működése által keletkezőktől, 
(IV. tábla) s azért amazokat első, emezeket pedig második osztályuaknak nevezhetni. Első 
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osztályn rezgési szalagokban az egyes kitéréseket jelző vonalak csak kevessé görbültek, é 
soha se vágják át eg; mást; a második osztálybeliek ellenben különféleképen módosult gör
bületű vonalokból állanak, melyek a többször ismétlődő találkozásaik és átszeléseik folytán 
az eredő rezgési szalagnak figyelmet ébresztő szövedékességet kölcsönöznek. Továbbá az első 
osztályu rezgési szalag, a haladó mozgás sebességéne~ változtatása folytán csak azon egy 
módosuláson megy át, hogy benne a haladó mozgás nagyobb sebessége mellett az egyes kité
réseket jelző vonalak ritkábban, kisebb sebessége mellett pedig aránylag sűrűbben esnek egy
máshoz a nélkül, hogy a. kitéré ek egyes c oportjainak belső szerkezete s külső alakja leg
kevesebb lényeges változást szenvedne. A második osztályu rezgési szalagok szerkezete 
ellenben - azon körülménynél fogva, hogy a sokféle görbületű kitérési vonalaik annál 
többször szelik át egymást, minél kisebb a képződésökhöz járult haladó mozgás sebessége 
- a haladó mozgás sebességének változásával oly meglepő módosulatokat szokott felvenni, 
miszerint ugyanazon M é N fogas kerekek alkalmazásával leírt két r ezgési szalag egy
mástól teljesen különböző szerkezettel látszik birni, ha az egyik háromszor vagy négyszer 
kisebb sebességű haladó mozgással iratott, mint a másik. 

Az első és második osztályu rezgési szalagok keletkezése, a rezgési csomóik s azok 
közti kitérések csoportjaiknak képződése, és az egyes csoportokban előforduló kitérések 
száma ugyanazon törvényektől függ; mindazonáltal a második osztályu rezgési szalagok
nál a csomóknak s egyes csoportokat képző kitérési vonalaknak egymástóli megkülönböz
tetése, vagy mi több, azoknak pontos megolvasása annál nagyobb nehézséggel jár, minél 
kisebb a szalag keletkezéséhez járuló, haladó mozgás sebessége. A bonyolódottabb szöve
dékű rezgési szalagok szövevényes szerkezetének tanulmányozhatása végett czélszerü azok
nak leirását nagyobb sebes égü haladó mozgás alkalmazásával is eszközölni. 

Jegyzék. III. és lV-dik táblán az egyes r ezgési szalagokat jelző római számok után előforduló t örtalaku 
számok számolój a azon llI, nevezője pedig azon N kerekek fogainak számát fejezi ki, melyeknek alkalmazásával az 
illető rezgési szalag leírása e zközöltetett . .A_ törtalaku számok után látható 11 és l_ jegyek pedig az illető szalag 
leírásához járult két rezgésszerü mozgásnak egymás iránti párhuzamos, és illetőleg merő leges irányát j elentik. Az 
előállitott rezgési szalagok azon k6lönbsége, hogy egyikben a kitérési vonalak sürlibben esnek egymáshoz, mint a 
másikban, egyedül a keletkezésökhez járult haladó mozgás különböző sebességének tulajdonítandó ; minél kisebb vala 
az, annál közelebb kellett a kitérési vonalaknak egymáshoz esni. Végre IV-dik táblán a VI-dik számu rezgési szalag 
előtt látható ~' XI-clik előtt pedig -f- t örtszám arra figyelmeztet , hogy a IV-dik tábla r ezgési sz;i,hg,i.in'.tk kép

ződéséhez járult haladó mozgás iránya az egymásra merőleges rezgésszerü mozgások irányaival -f--nyi szögletet ké

pezett, a nevezett rezgési szalagoknál pedig az OV irányu (II. tábla) rezgésszerü mozgás irányával csak -ft--nyi és illetőleg 
4 -nyi vala. Ezen csekély változat okozt a ama szembeszökő különbséget , mely a IV-dik tábla IV. és VI-dik rezgési 
szalágok között mutatkozik, ámbátor egyiknek leírása ugy mint a másiké ugyanazon J1 és N fogas ker ekek alkal
m'.tzásával eszközöltetett. 

xv. 
Jellemző adatok Máramaros megye téhelyröpüinek faunájához. 

FRIVALDSZKY JÁNos-tól. 

Az egyes országok faunája alapul szolgál az állatok földrajzi elterjedésének isme
retéhez. Hazánk e tekintetben éghajlati fekvésénél, nagy t erjedelménél, t alajának változa
tos minősége s emelkedésénél fogva számos érdekes adatot mutathat fel. Hogy azonban 
azokat faunaképen, s a mennyire lehet, kimeritően összeállitva birhassuk, szükséges ugy a 
lapályos, mint a hegységes vidékeket minden irányban kellően átkutatni s a gyűjtött 
anyagot feldolgozva megismertetni. E célból hazánknak már eddig is több vidéke vétetett 
gondos kutatás alá, s ezek állatvilága nagy részben már közzé is tét etett , azonban ugy 
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tapasztaljuk, hogy az átkutatott vidékek, kivált a terjedelmes hegységek, az ismételt beha
tóbb vizsgálódások llltán, még mindig uj meg uj adatokat szolgáltatnak. Ily vidéknek 
bizonyult be Máramaros megye is, melynek faunájához a m. tudom. akademia mathem.. 
és természettudományi közlemények IX. kötetében, 18 7 3-ban én tettem közzé az ismert 
adatokat. Ez idő óta e megye faunájának ismeretéhez számos ujabb és érdeke::, adatok 
gyüjtettek. 1875-ben ugyanis e megyébe két külföldi jeles zoolog, Reitter Ödön és Weise 
Gyula, továbbá muzeumi szorgalmas gyüjtőnk, Pável János tettek kirándulásokat. A két 
előbbi buvár a csernagorai hegységben, nevezetesen Rahó és Luhi-nál, a Menczul és Hoverla 
hegyeken, s az ez utóbbi patakjánál levő vizgát körüli völgyekben, különösen az apróbb 
fajoknak rovar-szita segítségével való összegyűjtésében nagy eredménynyel működött, és 
számos, még e vidékről ismeretlen fajon kiVÜl még 14 ujnak is birtokába jutott. E kirán
dulásnak eredménye, az utjokban Kassa s Királyháza körül gyüjtöttekkel együtt, a brünni 
természetvizsgálok közleményeiben (V erhandlungen des naturforsch. Vereins in Brünn XIV. 
Band), W eise által tétetett közzé; Pável János pedig Kőrösmezőtől indulva, ennek közelében 
fekvő Zsihalovecz és Csornakleva hegyeken, s a Pietroszon, s erre és a Hoverlára északi 
irányból vezető Lopusánka és Lazescsina völgyeken buvárkodott, a téhelyröpüekoo kívül a 
többi rovar-rendekre is kiterjesztvén figyelmét; és habár működéséhez az idő nem kedve
zett, mégis sikerült neki több, e vidékről még ismeretlen fajt szereznie. 

Az ez év (1876.) augusztus havában pedig, am. orvosok és természetvizsgálók Mára
maros-Szigeten tartott vándorgyűlését megelőzőleg, Pável János muzeumi gyűjtővel ismét 
a Csernagora hegységet, .ennek a Rahónál levő ágazatát és a Sziget melletti Szalaván 
hegynek Bartosház-patakja yölgyét kutattam át. A havasokra tett kirándulás, mely a 
Turkul, Tomnatek, Brebeniszkul és Lemszki hegyeken keresztül, a Balzatul-Pitlems;zko 
völgybe intéztetett, ez alkalommal kevésbé volt eredményes, mint az más alkalommal, 
julius havában. Ellenben a völgyekrben, különösen pedig a fák és tuskók töveinél, az odvas 
fákban és a kéreg alatt még nagyszámu fajra akadtunk, köztük olyanokra is, melyek e 
megyében ez alkalommal először gyüjtettek. Ilyenek a többi közt: Dinarda Markelii Kiesw., 
Quedius marginalis Kr., Bledius talpa Gyll., Bythinlil.s Ruthenus Saulcy, Euplectus interme
dius Saulcy, Leptinus testaceus Müll., Catops varicornis Rosh., Colon mminus Kir., Agathi
dium varians Betk., Scaphisoma limbatum Er., Epuraea longula Er., Cryptophagus reflexi
collis Reitt.. Atomaria planiuscula Reitt., Enicmus testaceus Steph. ( cordaticollis Aubé), 
Adelocera fasciata L., Bradybatus subfasciatus Gerst. és Haltica obtusata Gyll. 

E gyűjtések által a máramarosi téhelyröpűek száma 551., a többi rendűeké pedig 
132 fajjal gyarapodott; s igy az eddigi összes gyűjtések 14.50 faj rovart eredményeztek, 
mely számból a téhelyröpűekre, melyek összegyűjtésére legtöbb gond forditt;:i,tott, 1151 
esik. E szám ama körülmény mellett is, hogy az eszközlött kirándulások főleg csak a megye 
keleti részében, s itt is csupán a nyár folytán történtek; elég tekintélyesnek m<Dndható; de 
az jövendőben a megye többi részeiben, s a különböző időszakokban teendő gyűjtések által 
még jóval nagyobb számra vihető fel, s tán még több érdekes fajjal is szaporítható leend. 

Ama terület, mely behatóbb vizsgálódás alá vétetett, a Fekete- és Fehér-Tisza közt, 
a gácsországi határon fekszik, és számos, tekintélyes magasságra emelkedő, s terjedelmes 
erdőkkel borított hegyet foglal magában. Nevezetesebb pontjai a 2015·98 meternyire 
emelkedő Pietrosz és a 2052·46 met. magas Hoverla, valamint az ezekhez közel fekvő, és 
csak kevéssé alacsonyabb Tomnatek (2012·15 m.), Turkul (1926·77 m.) és Menczul 
(1585·42 m.). E hegységek régibb kárpáti homokkőzetből állanak, meredek emeJ.k.edésűek, 
völgyeik mélyek, és sok vizet vezetve le, a Fehér--, s részben a Fekete-Tisza forrásait is ké
pezik. Az alhavasi völgyek alján a fa leszállítására vizgátok, s 1ezek felügyelői számára 
lakházak vannak épitve, melyek a buvároknak is t3.lkalmas tartózkodási helyül szolgálnak. 
A terjedelmes övű erdőkben, kivált a felső, vagyis alhavasi részben, igen választékos, érde-
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tapasztaljuk, hogy az átkutatott vidékek, kivált a terjedelmes hegységek, az ismételt beha
tóbb vizsgálódások után, még mindig uj meg uj adatokat szolgáltatnak. Ily vidéknek 
bizonyult be Máramaros megye is, melynek faunájához a m. tudom. akademia mathem. 
és természettudományi közlemények IX. kötetében, 18 7 3-ban én tettem közzé az ismert 
adatokat. Ez idő óta e megye faunájának ismeretéhez számos ujabb és érdeke::; adatok 
gyüjtettek. 18 7 5-ben ugyanis e megyébe két külföldi jeles zoolog, Reitter Ödön és W eise 
Gyula, továbbá muzeumi szorgalmas gyüjtőnk, Pável János tettek kirándulásokat. A két 
előbbi buvár a csernagorai hegységben, nevezetesen Rahó és Luhi-nál, a Menczul és Hoverla 
hegyeken, s az ez utóbbi patakjánál levő vizgát körüli völgyekben, különösen az apróbb 
fajoknak rovar-szita segítségével való összegyűjtésében nagy eredménynyel működött, és 
számos, még e vidékről ismeretlen fajon kívül még 14 ujnak is birtokába jutott. E kirán
dulásnak eredménye, az utjokban Kassa s Királyháza körül gyüjtöttekkel együtt, a brünni 
természetvizsgálok közleményeiben (V erhandlungen des naturforsch. Vereins in Brünn XIV. 
Band), W eise által tétetett közzé ; Pável János pedig Kőrösmezőtől indulva, ennek közelében 
fekvő Zsihalovecz és Csornakleva hegyeken, s a Pietroszon, s erre és a Hoverlára északi 
irányból vezető Lopusánka és Lazescsina völgyeken buvárkodott, a téhelyröpüekoo kivül a 
többi rovar-rendekre is kiterjesztvén figyelmét; és habár működéséhez az idő nem kedve
zett, mégis sikerült neki több, e vidékről még ismeretlen fajt szereznie. 

Az ez év (1876.) augusztus havában pedig, am.orvosok és természetvizsg.álókMára
maros-Szigeten tartott vándorgyűlését megelőzőleg, Pável János muzeumi gyűjtővel ismét 
a Csernagora hegységet, ennek a Rahónál levő ágazatát és a Sziget melletti Szalaván 
hegynek Bartosház-patakja völgyét kutattam át. A havasokra tett kirándulás, mely a 
Turkul, Tomnatek, Brebeniszkul és Lemszki hegyeken keresztül, a Balzatul-Pitlem@zko 
völgybe intéztetett, ez alkalommal kevésbé volt eredményes, mint az más alkalommal, 
julius havában. Ellenben a völgyekben, különösen pedig a fák és tuskók töveinél, az odvas 
fákban és a kéreg alatt még nagyszámu fajra akadtunk, köztük olyanokra is, melyek e 
megyében ez alkalommal először gyüjtettek. Ilyenek a többi közt: Dinarda Markelii Kiesw., 
Quedius marginalis Kr., Bledius talpa Gyll., Bythinus Ruthenus Saulcy, Euplectus interme
dius Saulcy, Leptinus testaceus Müll., Catops varicornis Rosh., Colon mminus Ktr., Agathi
dium varians Betk., Scaphisoma limbatum Er., Epuraea longula Er., Cryptophagus re:flexi
collis Reitt.. Atomaria planiuscula Reitt., Enicmus testaceus Steph. ( cordaticollis Aubé), 
Adelocera fasciata L., Bradybatus subfasciatus Gerst. és Haltica obtusata Gyll. 

E gyűjtések által a máramarosi téhelyröpűek száma 551 ., a többi rendűeké pedig 
132 fajjal gyarapodott; s igy az eddigi összes gyűjtések 1450 faj rovart eredményeztek, 
mely számból a téhelyröpűekre, melyek összegyűjtésére legtöbb gond fordittµ,tott, 1151 
esik. E szám ama körülmény mellett is, hogy az eszközlött kirándulások főleg csak a megye 
keleti részében, s itt is csupán a nyár folytán történtek: elég tekintélyesnek m@ndható; de 
az jövendőben a megye többi részeiben, s a különböző időszakokban teendő gyűjtések által 
még jóval nagyobb számra vihető fel, s tán még több érdekes fajjal is szaporitható leend. 

Ama terület, mely behatóbb vizsgálódás alá vétetett, a Fekete- és Elehér-Tisza közt, 
a gácsországi határon fekszik, és számos, tekintélyes magasságra emelkedő, s terjedelmes 
erdőkkel borított hegyet foglal magában. Nevezetesebb pontjai a 2015·98 meternyire 
emelkedő Pietrosz és a 2052·46 met. magas Hoverla, valamint az ezekhez közel fekvő, és 
csak kevéssé alacsonyabb Tomnatek (2012·15 m.), Turkul (1926·77 m.) és Menczul 
(1585·42 m.). E hegységek régibb kárpáti homokkőzetből állanak, meredek eme.1.k.edésűek, 
völgyeik mélyek, és sok vizet vezetve le, a Fehér„, s részben a Fekete-Tisza forrásait is ké
pezik. Az alhavasi völgyek alján a fa leszállítására vizgátok, s lezek felügyelői számára 
lakházak vannak építve, melyek a buvároknak is lalkalmas tartózkodási helyül szolgálnak. 
A terjedelmes övű erdőkben, kivált a felső, vagyis alhavasi részben, igen választékos, érde-

17 



- 130 -

kes, s e vidék faunáját nagyon jellemző fajokra akadunk ugy a kövek, fakéreg és száraz 
lomb alatt, mint a fagalyakon, purhás s erjedző fákon, vagy a fák töveinél a porhanyós 
földben, ilyenek: 

Carabus auronitens var. Escheri Pall. Hoverla és Balzatul. 
„ comptus var. Hampei Küst. Tiszcsora völgy és Hoverla. 
„ sylvestris var. glacialis Mill. Hoverla és Pietrosz. 

N ebria Gyllenhalii Sch. Hoverla és Balzatul. 
" Fussii Bielz, Luhi, Rahó és Pietrosz. 
" rivosa Mill. Ugyanott és a Balzatul völgyben. 
„ Transsylvanica Germ. Tomnatek és Hoverla. 

Patrobus Carpathicus Mill. Rahó, Luhi és Pietrosz. 
" quadricofös Mill. gyanott, Kőrösmező s a Balzatul völgyben. 

Calathus metallicm; Dej. Pietrosz és Hoverla. 
Feronia rufitarsis Dej. Hover la, Pietrosz és Zsihalovecz. 

" fossulata var. Klugii Dej. Mindenütt. 
Feronia Jurinei var. Heydenii Heer. Hoverla, Zsihalovecz és Pietrosz. 

„ foveolata var. interruptestriata Bielz. Zsihalovecz és Pietrosz. 
Amara misella Mill. Tomnatek. 
Trechus subterraneus Mill. Hoverla. 

„ plicatulus Mill. Csernagora-hegység. 
" procerus var. corpulentus W eise. Luhi és Csernagora-hegység. 
„ laevipennis Heer. Balzatul-Pitlemszko. 
" pulchellus Dej. Mindenütt. 
" latus Putz. Rahó, Luhi és Csernagora-hegység. 

Anophthalmus pilosellu Mill. Tomnatek és Balzatul-Pitlemszko. 
Bembidium Pyrenaeum var. glaciale Heer. 'l'omnatek. 

" basale Mill. Balzatul-völgy és Hoverla. 
" pygmaeum var. bilunulatum Bielz. Rahó. 

Helophorus glacialis Villa. Csernagora-hegység. 
Ochthebius lacunosus St. Luhi 
Hydraena lapidicola Kiesw. Luhi, Hoverla-vizgát. 

„ gracilis Germ. Rahó és Hoverla-vizgát. 
Leptusa eximia Kr. Hoverla. 

„ Carpathica W eise. Hoverla. 
" alpicola Brancs. Hoverla. 
„ fl.avicornis Brancs. Hoverla. 

Ilyobates Mech. Baudi. Hoverla-vizgát. 
Homalota arcana Er. Hoverla. 

„ tibialis Heer. Csernagora-hegység. 
" Carpathica Mill. Csernagora-hegység. 

Trychophya pilicornis Gyll. Luhi. 
Bolitobius speciosus Er. Hoverla. 
Mycetoporus Markeli Kr. Hoverla. 
Euryporus picipes Payk. Luhi. 
Quedius ochropterus Er. Menczul és Hoverla. 

" Transsylvanicus W eise. Menczul és Hoverla. 
" cincticollis Kr. Hoverla és Pietrosz. 
„ monticola Er. Menczul, Hoverla és Zsihalovecz. 
" collaris Er. Rahó, Menczul és Hoverla. 
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Quedius alpestris Heer. Balzatul-Pitlemszko, Hoverla és Pietrosz. 
" lucidulus Er. Luhi, Menczul és Hoverla. 
" punctatellus Heer. Csernagora-hegység. 

Philonthus montivagus Heer. Hoverla. 
" aerosus Kiesw. Hoverla-vizgát. 
„ frigidus Kiesw. Csernagora-hegység. 
" puella Nordm. Hoverla. 

Othius lapidicola Kiesw. Rahó, Menczul, Hoverla és Pietrosz. 
Stenus Rogeri Kr. Hoverla. 

" ripaecola Sahlb. Hoverla. 
" eumerus Kiesw. Hoverla. 
„ glacialis Heer. Rahó, Balzatul és Hoverla. 
" montivagus Heer. Rahó és Hoverla. 
„ Reitteri W eise. Luhi és Rahó. 

Anthophagus alpinus F. Turkul. 
Anthophagus puncticofös Weise. Balzatul-völgy és Lnhi. 
Acidota crenata F. Pietrosz. 
Niphetodes Redtenbacheri Mill. Hoverla. 
Homalium excavatum Steph. Hoverla. 

„ scabriusculum Kraatz. Csernagora-hegység. 
Olisthaerus substriatus Gyll. var. Menczul és Hoverla. 
Bythinus Reitteri Saul. Hoverla és Z ihalovecz. 

" Chaudoirii Hochh. Menczul, Hoverla és Zsihalovecz. 
„ validus Aubé. Menczul és Hoverla. 
„ Carpathicus Saul. Menczul és Hoverla. 
„ W eisei Saulcy. Menczul és Hoverla. 
„ Ruthenus Saul. Menczul. 

Euplectus intermedius Saul. Menczul. 
Trimium Carpathicum Saul. Menczul és Hoverla. 
Cephennium laticolle Aub é. Menczul és Hoverla. 
Scydmaenus subparallelus Saulc. Hoverla. 
Leptinus testaceus Mill. Rahó. 
Catops varicornis Rosh. Menczul. 
Colon murinum Kraatz. Menczul. 
Agathidium discoideum Er. Hoverla. 

„ varians Beck. Menczul. 
Comazus dubius Marsh. Hoverla. 
Calyptomerus alpestris Redt. Hoverla. 
Ptilium rugulosum Allib. Hoverla. 
Scaphisoma limbatum Er. Menczul. 
Epuraea longula Er. Menczul. 

„ boreella Zett. Hoverla. 
Cychramus alutaceus Reitt. Luhi és Pietrosz. 
Rhizophagus puncticollis Sahl. Hoverla. 
Corticus tuberculatus Germ. Hoverla. 
Cerylon Fagi Briss. Rahó és Hoverla. 

atratulum Reitt. Hoverla. 
" Henoticus serratus Gyll. Menczul és Hoverla. 

Micrambe Abietis Payk. Menczul és Hoverl a. 
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Cryptophagus Baldensis Er. Rahó és Hoverla. 
„ refiexicollis Reitt. Rahó és Hoverla. 
„ badius St. Hoverla. 
„ labilis Er. Menczul. 

Atomaria Carpathica Reitt. Hoverla.. 
„ procerula Er. Hoverla. 
„ planiu cula Reitt. Menczul. 
„ ~longatula Er. var. Menczul és Hoverla. 
„ rmpre a Er. Rahó. 

Sternodea W ei ei Reitt. Menczul és Hoverla 
Lathridius alternans Mannh. Hoverla. · · 
Enicmus consimilis Mannh. Rahó, Menczul és Hoverla. 

„ Carpathicus Reitt. Menczul és Hoverla. 
„. ~estaceus Steph. ( cordaticollis Aub.) Rahó. 

Cort1carrn longicollis Zett. Menczul. 
Syncalypta paleata Er. Rahó. 
Simplocaria acuminata Er. Hoverla. 

„ Carpathica Hampe. Hoverla. 
Aegialia sabuleti Panz. Hoverla. 
Athous undulatus Deg. Hoverla. 

„ circumscriptus Cand. Mindenütt. 
Eros affinis Payk. Hoverla. 
Cantharis Er:J.chsonii Bach. Lazescsinai-völgy. 

„ prohxa Mark. Turkul. 
Malchinu nigrinus Schauf. ~ Zsihalovecz. 
Dasytes alpigradus Kiesw. Hoverla. 
Cl~rus formicarius var. pectoralis Fuss. Zsihalovecz. 
Tnchode& bifa ciatus Fabr. Zsihalovecz. 
Hypophloeus bivittatus Reitt. Hoverla. 
Orchesia blandula Brancs. Menczul és Hoverla. 

„ undulata Kr. Hoverla. 
Xylita livida Sahlb. Hoverla. 
Liophloeus chrysopterus Boh. ~ Hoverla. 
Polydrosus nodulosus Chevr. Menczul. 

. „ amoenus Germ. Csernagora-hegység. 
Ofaorrhynchus proximus Stierl. Hoverla. 

„ Kratter~ Boh. Lazescsinai-völgy, Pietrosz és Luhi. 
„ Kratten var. egregius Mill. Pietrosz. 
„ As~le?-ii Mill. Pietrosz és Csornakleva. 
„ obs~dianus Boh. Zsihalovecz és Lopusánka-völgy. 
„ alp1gradus Mill. Tomnatek. 
„ Kollari Germ. Luhi és Pietrosz. 
„ Schaumii Stierl. Hoverla 

Omias ~ana~i Friv. Menczul, Pi~trosz és Csornakleva. 
Magdahs stnatula Desbr. Menczul. 
Orchestes carnifex Germ. Menczul. 
Acalles Pyrenaeus Boh. Hoverla. 
S 

1 
" Croaticus Briss. Hoverla. 

c eropterus offensu~ Boh. var. Carpathicus Brancs. Hoverla. 
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Tomicus Cembrae Heer. Menczul és Hoverla. 
„ nigritus Gyll. Menczul. 

Trypodendron Quercus Eich. Hoverla. 
.Monohammus sutor var. Heinrothi Ced. Menczul. 
Pachybrachys Haliciensis Mill. Luhi és Zsihalovecz. 
Chrysomela globipennis Suffr. Menczul. 

„ crassimargo Germ. Lopusánka-völgy. 
„ olivacea Suffr. Menczul. 
„ Carpathica Fuss. Luhi. 
„ intricata Germ. Balzatul- és Hoverla-völgy. 
„ speciosa var. venusta Suffr. Luhi és Menczul. 
„ „ „ punctatissima Suffr. Balzatul-völgy. 
„ nivalis Suffr. Drezsepole. 

Phaedon Carniolicus Germ. Menczul. 
„ „ var. Transsylvanicus Fuss. Luhi és Menczul. 
„ „ var. Carpathicus W eise. Luhi és Menczul. 
„ Hederae Suffr. Hoverla és Menczul. 
„ salicinus Heer. Hoverla-vizgát. 

Haltica Transsylvanica Fuss. Luhi. 
„ (Orestia) arcuata Mill. Hoverla é:s Menczul. 
„ obtusata Gyll. Menczul. 

Longitarsus apicalis Beck. Luhi. 
Dibolia depressiuscula Letz. Luhi és 
Orthoperus punctulatus Reitt. Hoverla: 
A törpefenyő öve e hegységeken változó szélességű, s rajta legelőűl szolgáló alacsony 

növényz~t dís~lik, a törpefenyő pedig néhol a hegytetők alsó részét egészen elborítja; a 
hegygermcek Jobbára keskenyek, s a többé-kevésbbé emelkedő hegycsucsok alatt levő mé
lyedésekben, vagy a völgyek felső zugaiban, a nyár derekán is, kisebb-nagyobb hófoltokat 
találhatni, melyek szélein vagy a gerincen s alatta a törpefenyő övi tájon, csak meglehetős 
gyér ál1ati élet vehető észre, s a hol ez élénkebb, ott, nevezetesen a hófoltok körül, kivált 
a N ebria Transsylvanica-val találkozunk, mely itten, a délkeleti havasok példányaitól elté
r~leg? leginkább érczöld színezetben és többnyire kisebb példányokban fordul elő; ezenkivül 
k~pv1selve vannak itt: Carabus syJvestris var. glacialis Mill., Amara misella Mill., Trechus 
plicatulus Mill., Bembidium Pyrenaeum var. glaciale Heer, bipunctatum Lin., Helophorus 
glacialis Heer, Homalota Carpathica Mill., tibialis Heer, Quedius alpestris Heer Philonthus 
frigidus Kiesw., Niphetodes Redtenbacheri Mill., Byrrhus regalis Steff., Pedilophorus Trans
sylvanicus Suffr., Corymbites guttatus Germ., Otiorhynchus monticola Germ., pauxillus 
Rosh. s még nehány, az erdő öve felső részéből jde hatoló faj. 

. Az emlitett területen kivfil, még_ e megye négy vidékén gyüjtettek állatok, és pedig 
a FaJna-völgyben és a Lungacsászán, a borsai Pietroszon, a Máramaros-Sziget melletti Sza
lavánon és a Gutin-hegyen. 

A Fajna-völgy szintén a megye keleti részében, de Csernagoránál jóval lejjebb, a 
Felső-Vissó mellett levő Wasservölgy mögött délkeleti irányban huzódik, s innen sűrű er
dőkön át érhető el a Lungacsásza, mely a Torojága-hegy közelében alhavasi legelőt képez. 
E vidék faunája az előbbi hegységekével nagyon összhangzó, s azért is fölöslegesnek tart
ván, mind ama jellemző fajokat ujra felsorolni, melyek itt gyüjtettek, csupán azokat emlí
tem fel, melyek még eddig közölve nem voltak, ilyenek: Olophrum alpestre Er., Silpha ob
longa Küst., Corymbites affinis Payk., Plinthus Tischeri Germ., Sturmii Germ., Otiorhyn
chus denigrator Boh., Leptura sangvinosa Gyll. és Chrysomela plagiata Suffr. 
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A borsai Pietrosz a megye déli részében, az erdélyi északi határláncolatban 2297·27 
met. magasságra emelkedik, és csucsát kvarcos csillámrétegű mag!'Ls sziklafal képezi, mely
nek tetején, s a többi rodnai havasokon, zergék is tartózkodnak. Eszaki oldala igen hirte
len ereszkedik le a borsai völgybe, s rajta mind a törpefenyő, mind pedig az erdő öve nem 
nagy terjedelmű. A már eddig említett fajok közöl a következő nevezetesebbek itt is talál
tattak: Carabus sylvestris var. glacialis, Nebria Transsylvanica, Feronia foveolata var. in
terruptestriata, Amara misella, Trechus procerus var., plicatulus, Quedius punctatellus, Phi
lonthus montivagus, Corticus tuberculatus, Pedilophorus Transsylvanicus, Otiorhynchus 
Asplenii, proximus és Haltica arcuata. Ezeken kivűl találtattak még: Meligethei< humero
su. Reitt. (subalpinus Friv.), Cryptohypnus frigidus Kiesw., Rhagonycha morio Kiesw. és 
Otiorhynchus confinis Friv., oly fajok, melyek az előbbi . vidékeken nem fordultak elő. 

A Máramaros-Sziget körüli kis lapá.lyon, főleg a Tisza s Iza folyók partjain gyűj-. 
tött fajok, hazánk hasonló fekvésű vidékeinek fajaival megegyezők; a várostól az Iza folyón 
túl emelkedő, s délnek fekvő Szalaván-hegy Bartosház csermelyénél azonban . a N ebria ri
vosa társaságában, a fentebb nevezett külföldi buvárok által, egy uj faj is találtatott : a 
Bembidium cardionatum Putz. Fordulnak még itt elő a nevezetesebb fajok közöl : a Tre
chus latus, Bembidium basale, Dinarda Markelii, Quedius marginalis, Bythinus Reitteri, 
Euplectus punctatus, Claviger longicornis, Cephennium laticolle, Agathidium badium, Cry
ptophagus Baldensis, Enicmus consimilis és Lamprosoma concolor. 

Szathmár és Máramaros megyék s Erdély egybeszögellő pontján fekszik a trachit
kőzetű, 759·79 met. magas Gutin-hegy, melynek északi oldala majdnem a tetőig sűrű erdő
vel van benőve, déli felső része pedig egész terjedelmében kopasz. Rajta a következő, keleti 
fekvésű alhavasi hegységeinkben átalában elteijedt fajok észleltettek: Carabus nodulosus, 
Feronia Jurinei var. Heydenii, Trechus r:mlchellus latus Bembidium nitidulum tibiale 

' ' ' ' Athous circumscriptus, Conopalpus testaceus, Otiorhynchus obsidianus, Cln:ysomela marca-
sitica, luctuosa var. rugulosa és speciosa var. punctatissima. 

Az eddig elősorolt jellemzetes fajok kiegészitéséhez járulnak még a Vissó-völgyben 
talált Otiorhynchus Hungaricus, s a Hanák által gyűjtött, vagy a n. muzeum gyűjteményé
ben pontos lelhely nélkül levő : Corymbites haemapterus, Campylus rubens, Xyletinus or
natus, Laena Viennensis, Abdera flexuosa, Hypulus bifasciatus, Tanymecus dilaticollis, Oly
tus Capra, Cassida thoracica, Feronia Rendschmidtii és Gasterocercus depressirostris, ez 
utóbbi kettő Rózsay Rezső gyűjteményében látható. 

Ha már a máramarosi hegységnek eddig gyűjtött összes jellemző fajait szemügyre 
veszszük, kitűnik, hogy a máramarosi fauna, a megye fekvésének megfelelőleg, összekötő 
kapcsul 8zolgál a Magas-Tátra, vagyis inkább az északi Kárpátok és az erdély-szőrénymegyei 
összes hegycsoportok közt: öt, amazokkal közös, másutt nem tenyésző fajt s válfajt mutat
ván fel, ezekkel pedig huszonhetet. 

Az északi s keleti Kárpátoknak közös tulajdon fajai a következők: Trechus microph
thalmus, (mely a gácsországi oldalon fordul elő), Orchesia blandula, Otiorhynchus alpigra
dus, Scleropterus offensus var. Carpathicus és Orestia arcuata. Az erdély-szőrénymegyei 
hegységekkel s Máramarossal pedig közösek : Carabus comptus var. Hampei, Nebria Fussii, 
Transsylvanica, Patrobus quadricollis, Feronia fossulata var. Klugii, foveolata va1:. interup
testriata, Amara misella, Leptusa eximia, Carpathica, Quedius transsylvanicus, Anthophagus 
puncticollis, Bythinus Reitteri, W eisei, Trimium Carpathicum, Scydmaenus subparalellus, 
Silpha oblonga, Cryptophagus refl.ericollis, Enicmus Carpathicus, Byrrhus regalis, Simploca
ria C_ar~athica, Otiorhynchus opulentus, Asplenii, Schaumi, Chrysomela Carpathica, Phaedon 
C~rmolicus var. Transsylvanicus, Haltica Transsylvanica és Orthoperus punctulatus. Azon
kivül a megyének 20 tulajdon faja és válfaja is van: N ebria rivosa, Patrobus Carpathicus, 
Trechus subterraneus, plicatulus, procerus var. corpulentus, Anophthalmus pilosellus, Bem-

. ' . 
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bidium cardionatum, Homalota Carpathica, Stenus Reitteri, Niphetodes Redtenbacheri, By
thinus Carpathicus, Ruthenus, Cerylon atratulum, Atomaria Carpathica, Stemodea W eisei, 
Hypophloeus bivittatus, Otiorhynchus Kratteri var. egregius, confinis, Omias Hanakii, Phae
don Camiolicus var. Carpathicus, melyek által mind az északi, mind pedig a délkeleti fau
nától eltér. 

Az eddig gyűjtött összes téhelyröpüek családjait tekintve, a többiek fölött legin
kább négy család tünik ki fajszámra nézve, és pedig főleg az állati anyagok~al táplálkozó 
futoncok (Carabidae) 150 és a holyvafélék (Staphylinidae) 204 faj által képviselve; a növé
nyi anyagokkal élők közöl pedig az ormányosok (Curculionidae) 151 és a zományfélék 
(Chrysomelidae) 116 faj által; a többi család faj száma, egyen kivűl, nem haladja túl a negy
venet. A rejtényfélék (Tenebrionidae), melyek a Középtenger körüli s a délkeleti faunát ki~ 
válólag jellemzik, csak tíz fajjal vannak meg; tehát kétharmaddal kevesebb számmal) mint 
Szörénymegyében, de kilenc fajjal többel, mint a Magas-Tátrában. A nünükefélékből (Me
loidae), melyekből hazánkban eddig már 38 faj ismeretes, Máramarosban mé~ eddig csak egy 
- Lytta vesicatoria - gyűjtetett. 

Végre szabadjon ez alkalommal is megemlékeznem: Prugberger József, ministeri 
tanácsos és a máramarosi állami jószágok igazgatója, Szaplonczay József, máramarosi tör
vényszéki elnök, Urányi Imre, megyei szolgabíró, Csaszkóczy Mihály, erdőmester, Girtler 
Lajos, erdész, Brana János, bogdáni esperes-plébános, valamint e megye jeles bot~nikus,a 
Wagner Lajos, rahói pénztárnok uraból, kik jóakaró tanácscsal és tettel kutatásaimat es 
azok kedvező sikerét előmozdítani szívesek voltak. 

XVI. 

Adatok Máramaros megye :flórájának közelebbi ismertetéséhez. 
DR. BORBAS VINCE tanártól. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók XIX-ki nagygyűlése alkalmával „Mára
maros vármegye egyetemes leirása" 153-210. lapjain jeles enumeratiót kaptunkamegye 
növényzetéről, mely a fajok tüzetes felsorolása tekintetében az eddig megjelent közlemé
nyeket *) terjedelemre tetemesen felülmúlja. A szerző, Vágner Lajos gyönyörűn szárított 
növényeiről a külföld előtt is ismeretes; az ő buzgalma, szakismerete és összeköttetései az 
adatok megbízhatóságáról kezeskednek, tl enumeratiója által egy nagy s oly megye növény
zetét ismerjük közelebbről melynek vegetatióját kikutatni a magas fekvés, az alpesi vidékek 
miatt nagyobb nehézséggel' jár, mint egyebütt. Bár Vágner úr növényei felsorolásánál igen sok 
termő helyet említ a. megyéből, de azért flórája még sincs teljesen kimerítve. A m~gye nagy 
és emelkedett, s a növényzet területenként és időszakonként változni szokott. En a mult 
nagygyűlés alkalmával két nagyobb kirándulást tettem a brébi fürdő vidékér~ és a Gut~in
hegyre (aug. 21.), továbbá a szigeti Kőhát és a Tiszakő szikl~k.~elé (aug. 22.), kisebbet Sziget 
körül, s a kabola-pojanai fürdőnél. Ez alkalommal meggyozodtem, hogy a megye egyes 

*) Kit a i be 1 pá 1: Iter Marmarosiense. Verh. d. zool. bot. Verein. Wien XIII. 57. l. . . . 
M ü 11 e r: Verzeichniss der in der Marmaros gesammelten Pflanzen. Verhandl. d. zool. botan. Verem m Wien. 

XIII. köt. 555. 1. 1 k h h t " ' ét 
Ad 1 e r : Verzeichn. d. in der Marmaros vorkommenden Ge~achse, manuscr., me yne aszonve e o resz 

Neilreich: a Nachtrage und Verbess~rungen cím~ m?nkáJában közli. „ .. 
Ha z 

8 
1 · k . A borsai Pietrosz havasi viránya. A magy. tud. akad. math. és term. tud. kozl. IV. kot. 

i n sz y . . . t t " " k t 144-64. lap; nem számitva a szomszéd t erületek flóráJát ismer e o muve e · 
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helyei megérdemlik a tovább kutatást, hogy e megye még nevezetes floristikai adatokat 
rejt. A következőkben elősorolom azon növényeket, melyek Vágner enumeratiójából hiány
zanak, s melyeket *-gal jelöltem, továbbá azokat, melyek Vágner bizonyos helyekről nem 
emlit, vagy a melyekre me&jegyezni valóim akadtak. 

1. Acrobrya protophyta. Edényes virágtalanok. 

1. Eqnisetaceae. Zsurlófélék. 

Equisetmn arvense. L. var. nemorosum Á. Br., bokros és vizenyős helyeken a kabola
pojanai fürdőnél és az Iza mentén Sziget körül. 

E. Telmateia Ehrh. v. comosum Milde, az Iza mentén Sziget mellett bokrokban. 
E. silvaticum L. v. capülare Hoffm., patakok körül a Guttin alatt, a typicus alak a 

szigeti erdőkben a Kőhát körül. 
*E. palustre L., a Guttin alatt mocsaras helyeken. 

II. Polypodiaceae. Páfrányfélék. 

Polypodium vUlgare L., a Guttin szikláin, s Kabola-Pojana körül. 
Phegopteris polypodwirles Fée., a Guttin, Kabola-Pojana és a szigeti Kőhát erdeiben 

sziklás helyeken. 
Ph. Dryopteris (L.), Kabola-Pojana és a szigeti Kőhát körül erdőkben sziklás 

helyeken. 
Pteris aquilina L., alsó szinén pelyhes levelekkel, a brébi fürdő körül. 
b) umbro$a, alsó szinén csaknem kopasz levelekkel, a szigeti s kabola-pojanai 

erdőkben. 

*Onoclea Struthwpteris (L.) Hoffm., a Sopurka patak mentén Kabola-Pojana felé, s a 
ffu:dőnél is a hegyek forrá ai mentén nagy bőségben. 

Már Kitaibel találta Máramaros fenyveseiben, megtaláltam Willdenow herbariumá
ban, persze Polypodium Oreopteris név alatt. (1. Verhandl. der k. k. zool. botanisch. Gesell
schaft in Wien 1875., Symbolae ad pteridographiam Hungariae p. 13.) 

Az alacsonyabb s meddő Aspidium Filix mas, Asp. montanurn és Onoclea Struthiopteris 
meddő lombja igen ha onlít egymáshoz, különösen a két utóbbié, mert az A . Filix mas 
lombja a nyél felé nem keskenyedik el, mint a két utóbbinál. Az 0. Struthwpteris alsóbb 
szárnyai s:zintelenek, háromszögletű alapból hosszukásak, holott ezek az Ásp. montanumnál 
rövidebbek, s csaknem háromszögüek. A strucharaszt szárnyleveleinek legalsó sallangjai a 
többieknél közönségesen kétszer hosszabbak, gyaluan keskenyebbek is, és sarlómódra meg
görbülnek, s ezek teszik az alján szélesebbekké a szárnyleveleket; alsó szinökön pelyvásab
bak is, s nem mirigyesek , mint az A. montanumei. A sallangok erei a strucharasztnál 
kétszeT sűrűbbek. 

Asplenmn Trichomanes Huds., árnyékos sziklákon Kabola-Pojana körül. 
* Aspidium aculeatitm Sw. var. lobatum Sw. (pro spec. ; var. umbraticum Milde), a Guttin 

erdeiben. 
* Ásp. aculeatum Sw. v. longilobum Milde, az előbbivel. 
* Ásp. Braunii Spenn. var. subtripinnatum Milde, Guttin erdeiben a felsőbb tenger

szemek fölött. 
Igen érdekes növény, az Asp. Braun·ii-nak, mintegy óriási alfaja, mely eddig 

csak a morva hegyekből ismeretes. *) Sokkal merevebb, nagyobb a közönséges tőalaknál. 

*) Milde : Filices Europae et Atlantidis. p. 109 szerint. 

Rcijzolta Niklay. 

Dr. Bo·rbás Vl!Jice : 

adatok Má•ramwrosmegye ft&rájához. 

I. 

Arabis multijuga Borbils 

a Guttin hegyről. 
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1/2 -1 méter magas, közepe táján 25-35 cm széles lombu, az első rangu sallangok alap
jokon 25-42 mm, a másodranguak 9-12 = szélesek, szembetűnően nyelesek. A II. r. sal
langok mindkét oldalukon szárnyasan hasadtak, a lomb gerincéhez közel esők hasitékai 
különösen mélyek, sallang közepéig érnek, vagy azon is túlte1jednek. A legalsó hasáb hosz
szabb az épen maradt résznél, gyakran még fogacskás is. A II. r. sallangok 4-5 pár 
hasábnak, a feljebb csucsuk felé összefolyva fűrészesek. 

* Asp. spinulosum Sw. v. exaltatu'lfl, Lasch, erdőben a brébi fürdőnél. 
*Asp. dilatatum Sw. var. deltoideum Milde, árnyékos erdőben a szigeti Kőhát sziklák 

körül. 
* Asp. montanum (Vogl.) (A. Oreopteris Sw.), kabolapojanai fürdőnél az erdei séta 

mentén. Már Sadler közli Máramaros megyéből, de a hely közelebbi megjelölése nélkül 
(Filic. 35. lap.) 

* Asp. Filix mas (L.) var. Heleopteris Borkh. (var. incisum Moore, umbrosum Milde), 
Kabola-Pojana körül erdőkben, s a szigeti Kőhát körül. 

'* Athyrium Filix foemina L. var. multidentatum Doell. , árnyékos erdőkben Sziget, 
Kabola-Pojana körül, s a Guttinon. 

Cystopteris Sudetica A. Br. et Milde, a szigeti Birlányos erdeiben. 
Oystopteris montana Sw., a Kárpátokról megvan herbariumomban (Tátra, Dolina, Kondratova kopa Kondracka 

3-5000' (Jul. 1864. Seidel.) 

III. Ophioglosseae. liigyónyelvfélék. 

* Botrychium ternatHm Thunb. var. montanum Milde, erdei réten a Strunga alatt a 
szigeti határon. Ha Vágner B. matricariaefoliuma nem ide tartoznék, akkor közel nő egy
máshoz e két, nálunk ritka növény. 

VI. Lycopodiaceae. Korpafüfélék. 

L. clavat,um L., a Guttin füves helyein, s Kőhát alatt legelőkön. 
L. Selago L. v. recurvum (Kit.), a Guttin füves sziklás helyein. 

II. A m p h i b r y a. E g y sz i k ü e k. 

Yll. Gramineae. Pázsitfélék. 

*Oryza clandestinct A. Br. (Leersia oryzoides Sw.), az Iza mentén kis tavacskák szélén 
Sziget mellett, mindjárt a hidnál. 

Alopecurus geniculatus L., hosszu szálkás virágokkal; a szigeti Tiszakő alatt elöntött 
helyeken. 

Phleum pratense L. var. purpurascens , a Guttin-hegy legelőin. Szára, levelei, főleg 
pedig vékonyabb bugája sötéten piroslók, mint Phl. Micheliinél Ali. 

Holcus lanatus L., a szigeti Köhát sziklák körül nedves helyeken. Röviden terjedő 
gyökere van ugyan, de levelei nem kopaszodnak meg, nyelvecskéje nem tojásdad megnyult, 
toklászai nem egyenlők stb., mint a H. mollisnak L. (Visian. fi. Dalm. I. 48. 1.) 

Aira flexuosa L., a Guttin legelőin. 
Molinia coerulea L., a brébi felső tengerszem tőzegén. 
*M. litoralis Host. Ledeb. fl. ross. IV. 396. 1., a máramaros-szigeti erdőkben. 
*Festuca Drymeia MK., a máramaros-szigeti erdőkben, a Kőhát sziklák körül. 
*F. gigantea L., a szigeti erdőkben. 

VIII. Cyperaceae. Sásfélék. 

Carex hirta L., a brébi fürdőnél, nedves helyeken. 
*C. remota L., patakok körül, a szigeti Kőhát alatt. 

18 
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XI. Juncaceae. Szittyófélék. 

* J uncus Rochelianus R. et Sch., a brébi fürdő fölött, réteken. 

ID. Melanthaceae. Kikirícsfélék. 

Oolchicwm autumnale L., a Guttin alatt jó maga. an, réteken. 

XIII. Liliaceae. Liliomfélék. 

Lilium bullliferum L., a kabola-pojanai fürdőnél, az erdő szélén; vadon~ 

XVII. Irideae. Nő ziromfélék. 
.Oladiolus im"bricatus L„ a brébi fürdő felett, réteken. 

Ill. Acramphibrya. Kétszíküek. 

I. Gymnospexmae. Nyitva termők. 

XXII.I. Coniferae. Tobzosak. 

Juniperus nana Willd., a Guttin tetején bőven. (NB. Vágner itt J. communist említ.) 

II. p t la . Sziromtalanok. 

XXV. Callitrichineae. 

Callitriche hamulata Kütz. a Ti zakő alatt, elöntött helyen. 

XXXII. Salicineae. Füzfafélék. 
Salix caprea L., a zigeti erdőkben (rekettye). 

XXXIV. Salsolaceae. Savarfélék. 
* Atriplex hastatum L., Szigeten, a házak körül. 

XXXVI. Polygoneae. Sóskafélék. 

; Polygonum m_ini~s Huds., Köhát felé, erdei patakoknál. 
Rume~ obtusizolius L.? K~bola-Pojana körül, az erdőben. 

R. alpinus L. es R. arifolius All., a Guttin-hegyen. 

XLilI. Valelianeae. Gyökönkefélék. 
Valeriana tripteris L., a Guttin árnyékos szikláin. 

XLIV. Dipsaceae. Hélyakútfélék. 

Succ~sa prat~nsis "!f-oenr;h., Sziget körül hegyi réteken. 
Scabiosa lucida Vill., reteken a Guttin teteje alatt. 

XLV. CompoS1-tae. Fészkesek. 

I. Oorymbiforae. Sátorozók. 

Bid~ns ce~nua L., az Iza mentén, poc olyás helyeken. 
. Achillea distans W. Kit. in Willd. sp. plant. 1 00. az erdők füves helyein, Kabola-

PoJana körül s a Guttinon. ' 
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Az Ach. dentiferct DO. (1815) fölött elsősége is van (1. Reichenbach ic. XVI. p. 6 9 .), 
de Grenier és Godron ennek töve felé elkeskenyedő leveleket tulajdonítanak, holott a 
mieink sallangjai a tövön oly szélesek, mint a levél közepe táján, a minőt Grenier és 
Godron az A. tanacetifoliára ruháznak, csakhogy ennél a levélgerinc szegélyzete ép, legfeljebb 
a sallangok alatt van egy-egy foga. A nyugoti alakoknál a virágok uralkodóan piros szí
nűek, a mieink közönségesen fehérek. 

Anthemis tenuifolia Schur. (A. alpina Vágner), a Pietroszon (Hanák exsicc. !) 
Arnica montana L., a Guttin alatt, legelőkön. 
Doronicum Austriactim Jcicqu., erdőkben a Guttin és Kőhát alatt s Kabola-Pojánán. 
Senecio silvaticus L., vágásokban Szigeten a Tiszakő alatt. 
*Sen. nemorensis L., bokrokban, a Várhegyen Sziget mellett, sugarakkal és azok 

nélkül. 

II. Oynarocephalae. Buzavfrágf'élék. 

Carlina intermedia Schur., száraz ;.helyeken Beregszásznál, lehet, hogy Máramaros
ban is nő. 

*Oentaurea nigra L., a szigeti Kőhát körül, réteken. 
*b) pallida Koch, a Guttin csúcsa alatt réteken, a brébi fÜl'dőnél, fehér virággal. 

_ 0. Phrygia L. fi. Stl!ec. (C. Austriaca Wüld !), a szigeti Várhegy és Kőhát, Guttin és 
Kabola-Pojána hegyi rétjein s bokros helyein. 

0. Jacea L., a és (3 Koch, a szigeti Várhegy oldalán. 
*e) lacera Koch, az előbbivel, s Kőhát felé is. 
Cent. Scabiosa L., réteken a brébi fürdőnél. 
*Oarduus crispus L., a Várhegy és Kőhát bokros helyein. 
0. Personata Jacqu., a Guttin-hegy és a szigeti Kőhát erdeiben. 
*Oirsiuni palustre L. var. seminudiim Neilr., a Guttin-hegy alatt, tőzeges helyeken, 

ép, nem lekaszált példányokban. 
*Cirs. arvense L. var. mite Koch, a Tiszakő alatt vágásokban. 
0. oleraceum L., forrásoknál a szigeti erdőkben. 

III. Oichorieae. Katángfülék. 

Hypochaeris uniftora Vill. et radicata L., a Guttin legelőin. 
*Picris crepoides Saut., gyakori bokros helyeken a szigeti Várhegy oldalban, a brébi 

fürdőnél, Kabola-Pojana körül, erdőkben, hegyi réteken. 
*Sonchus asper V'ill.) művelt helyeken Sziget körül. 
Prenanthes purpurea L., erdőkben Kabola-Pojánán. 
Orepis paludosa Moench., a Guttin és Kőhát alatt, források körül. 
Hieraciitm praealtum Vill. astolonum, a szigeti Várhegy oldalában. 
* H. stoloniflorum W. Kit. va;r. pullaturn? Fries Epicr. p. 13., Budfalva és Bréb között, 

száraz helyeken H. Püosella L. társaságában. Legtöbb rövid indákkal bir, de van hosszu, 
virágzó stolóval is. Virága narancsszinü, sugárvirágai sötétpiros csíkkal. 

H. aurantiacum L.) a kőháti sziklák körül s a Guttin füves helyein. 
H. vulgatum Ji'r. var. medianum Gris., a Guttin alatt, füves helyeken. 
H. pleiophyllum Schur., kabola-pojanai erdőkben. 
* H. boreale Fries., a kabola-pojanai erdőkben. 
H. umbellatum L. var. latifolium Froel., a Guttin tetején. Juniperus nana között és a 

kabola-pojanai fürdőnél. 
Mulgediitm alpinum L., a Guttin erdeiben. · 

18* 
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XL VI. Campa_nulaceae. Csengetyükefélék. 

Phyteurna nigrum Schm. fi.. Boh. 2. n. 1 9. Celakovsky Prodr. d. fi. v. Böhm p. 180. 
(Phyt. Vágneri Kerner, Vágner: a megye növ. ism. 192. 1.) a rahói Terentin havasról 

Kernertől, mint originale van meg nekem, a megkülönböztetés onnan ered, hogy Kerner 
a Phyt. Hallerival Ali., nem a Ph. nigrummal chm. ha onlitotta össze. A Phyt. nigrum Mára
marosban Vágner enumeratiója szerint is nő, N eilreich i említi innét., (Aufzahlung p. 144:.). 

Óelakov ky leirá a a mi növényünkre igen jól ráillik, de az Eger mellett gyűjtöt
tem cseh, thüringi, belga é he eni növényektől ·em különbözik. Nő a Retyezáton is, a 
Zanóga tónál Valeria zka törpe fenyvei közt páz itos helyeken. Az erdélyiek füzérje a 
legfelső levelektől be van gallérozva. 

*Oampanula Hostii Baz~mg., a Guttin tetején füve· helyeken. 
*Oampanula Oarnica Schiede, a uttin zikláin. Ezek mellett a brébi fürdőnél a 0. 

rotimdifolia i terem, mint azt ágner úr i emliti. 
Camp. abietina Gris. et Sch. ( . teveni Janka non MB. v. ö. Kerner Vegetations

verhaltn. nro. 10 1.), a Guttin erdeiben, 25-30= ho zucorollával, űrű, ho szú indákkal. 
A ki azt állitja, hogy nin indája, vagy ro zul zedte meg nem :figyelte, vagy az egysze
rű 0. patulát tartja 0. abietinának. 

0. glomerata L. var. aggregata Willd., a zigeti Várhegy bokro hel.vein s Kabola
Pojanán, hegyi réteken. 

XLVII. Rubiaceae. Ragadványfélék. 

Galiurn palustre L., moc ara helyeken a zigeti Kőhát körül. 
G. Schultesii Vest, (G. aristatum et lJolymorphum Aschers. Bot. Zeit. 1876. p. 309. G. 

silvaticum auct. Rung. lá d Kern. Oe t. bot. Zeit ch. 1 76. p. 113.), a Guttin alatt s Kabola
Pojánán, erdőben. 

*Galiwm altissimum Lecoq et Lamotte. ( . eminen Gr. Godr. Fl. Franc. IT. p. 19.; G. 
vero-erectum. Gren. Godr. 1. c.), a brébi fürdőnél, r éteken. 

Tőkéje vizszinte en terjed a föld alatt, zára a tövön ki é megdül, kopasz, csak a 
virágok közt pelyhe edő, fénylő, négy zögletü, ·zögletei imák, halaványabb szinüek, mint 
a G. Mollugoé, oly va. ta ok mint ezé. Levelei alakra nézve G. veruméhoz ha onlitanak, de 
valamivel zéle ebbek a cikkelmél 2-3- zor rövidebbek, alul-felül kopaszak s fénylők, 
zöldek, visszagöngyölödnek, · zélök apró tü kékkel van meg rakva, tetejökön rövid szál
irában végződnek. A virágzat 25-35 cm ho · zu, mint a növény termete i a G. verumhoz 
hasonló, de szára cikkjei ho zuk levén, mint a G. Mollugoéi, ezért a levél-örvek, mint a buga 
ágai távolabb e nek egymá tól, s lazábbak · , mint a G. veruméi, mi a G. Mollugo vagy G. 
erectwn Huds. hatásának tulajdonítandó. Virágai zölde - árgák a G. verumei-nál még egyszer 
nagyobbak, a corolla allangjai kihegyzett zálká ak. , 

A szár alakja, kopa zsága, a megnyult ízek, a levélszélek tü ·kéi: a hosszu buga es 
nagyobb virágok a G. erectum, vagy hamarább a G. Mollugo-tól erednek, bár körülötte 
egyiket se vettem észre; különbözik tőlök kerkenyebb levelei, a vil'ágzat hengerded s 
pelyhesedő főtengelye (ez a G. Mollugonál még élesen négy zögletü s kopasz), s a virágok 
szine által. 

A G. verumtól, melynek levelei alakját, termetét viseli, s melytől a szár t~teje p~l~
he sége is ered, nagyobb virágja és zine, lazább virágzata, megnyúlt kopasz szartagJal es 
kopasz, szélén tüské levelei által különbözik. 

A G. ochroleucurn Wolf non Kit. (G. verum X Mollugo) a G. veritm-tól még nem távolo
dik. ~l annyira. Cikkei rövidebbek, s többnyire pelyhesedők, a virágzat tömöttebb, széles.eb? 
és JOV~l rövidebb; a buga ágai a cikkeknél közön ége en két zer ho z~bba~, a ~· ~lt~s!
mum-nal nem ho szab bak, hanem vele egyenlők. tóbbiból példányarm Becs '?-dekeirol 
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valók (Kalkburg, Wiesbaur exsic. !) s az Izar völgyében (Grosshesselohe) Münchenhez közel, 
s Innsbruck körül magam is gyűjtöttem. 

Rochel Galium ochroleucumát (Plant. Ban. rar. t. VITI. f. 20.) Grenier és Godron Kitai
bel hasonló nevű növényétől különbözőnek, G. decoloransnak tartják (1. c. 19. 1.); én úgy 
a hely, mint az alak szerint megegyezőnek tartom, csakhogy a Kitaibel megnevezését a 
régibb G. ochroleucum miatt meg kellett változtatni. (G. fiavescens; Jelentés az 1873. nyár. 
Bánságban tett növ. kutat. 226. 1.) 

XLVIII. Lonicereae. Bodzafafélék. 

Lonicera. Xylosteiim L., erdőkben a szigeti Kőhát sziklák körül. Csontfának nevezik. 

LII. Gt•ntinneae. Tarnicsfélék. 

Gentiana ascle_piadea L., a szigeti Várhegy oldalában; Kabola-Pojanán elkorcsocsulva 
örves levelekkel. 

G. Pneumonanthe L., Szigeten hegyi réteken, s erdők szélén. 
G. Germanica Willd. (G. Amarella Vágner 1. c. 17 5. 1.), a Guttin alatt, réteken. 

LIII. Labiatae. Ajakosak. 

Thymus nummularius MB. (Th. pulcherrimus Schur.), a Guttin-havas legelőin. 
Nepeta Pwnnonica Jacqu., a Tiszakő alatt vágásokban Szigeten. 

LVI. Asperifoliae. Érdeslevelüek. 

Symphyt1.tm cordatum W. Kit., erdőben a Guttin alatt. 

LX. Scrophularineae. Tátogatók. 

* Verbascum thwpsiforme Schrad., Técső és Szlatina körül. 
V. Austriacum Schrad., réteken Sziget körül. 
V. nigr·um L., Sziget, Kabola-Pojána és a brébi fürdőnél réteken. 
*var. leucostemon, bosszu, tömött fürtű, mint a Verb. lanatum Schrad., de a levelek 

mélyebb és többszörös csipkézete hiányzik, kocsánjai is hosszabbak, de pelyhesek a gyü
mölcscsel együtt. Az egész egy öles, hosszu, sűrű fürtű, termetes, levelesebb Verb. nigntm L., 
de a hímszálak teljesen fehér gyapjuak. Hybridnak nem tartom, mert erre a fehér gyapjún 
kivül semmi sem mutat, s körülötte csakis a tőalak nő. Magvai kifejlődvék, bár még oly tel
jesen nem érettek, hogy elvetésre alkalmatosak lennének. A gyümölcs a kehely sallangjainál 
még egyszer hosszabb. 

Verb. Blattaria L., Sziget körül közönséges. 
Scrophularia Scopolii Hoppe, a brébi fürdőnél. 
Euphrasia officinalis L., réteken a brébi fürdőnél. 
*E. stricta Host., a Guttin rétjein (v. ö. Gremli: ExcursionsfL für die Schweiz p. 310). 
Rhinwnthits alpinus Baumg., a Guttinon és a szigeti Kőhát alatt kaszálókon. Murvái 

jobban kihegyesednek, mint a Rk. maioréi, ritkán feketén pontozottak, levele gyakran éles 
fogúan fűrészes. 

Melampyrum saxosum Ba1umg., a Tiszakő füves helyein bőven, Sziget mellett. 

LXIV. Primulaceae. Iíankalinfélék. 

Lysimachia nemorum L., gyepes helyen Kabola-Pojanán, az erdőben. 
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LXV. Ericaceae. Hangafélék. 

Andr01neda polifolia L., a Guttin alatt a tengerszemek tőzegén. 
Vaccinium uliginosum L., a Guttin tetején. 
V. Oxycoccos L., a Guttin alatt a tengerszemek tőzegein. 
Monotropa Hypophegea Wallr., a szigeti erdőkben. 

IV. Dialypetalae. Szabad szirmuak. 

LXVI. Umbelliferae. Emyösek. 

.Astrantia maior L., v. montana Stur erdőkben, Sziget, Kabola-Pojana és a brébi fÜl'dŐ 
körül bőven. · 

.Aethusa cyna;poides MB. Kabola-Pojanán erdőben. 
Selinum Cartifolia L., Sziget körül, erdőkben. 
Laserpitium alpinum W. Kit., a Guttin füves helyein bővében. 
Waldstein és Kitaib }l e faj sugarait ép ellenkezőleg üják le, mint Koch. Rochel is 

ér~es sugarakat tu~ajdonít az ő Laserpitium trilobumának, (Plant. Ban. rar. p. 65.), a mely, 
~t tudva,v~n, szmte _a L. alpinum W. Kit. -Andra (Bot. Zeitung 1855. 291. lapján) sze-
1wt az erdely1 L. marginatumnak megfelelő alakoknál is érdesek a sugarak, ezért ő a L. al
pinu~ot W. !"íit. csak a!'· 1narginatum W. Kit. kevésbbé elágazó, kevesebb levelű alakjának 
tartJa. Szermte a L. trilobum Roch. és L. marginatum W. Kit. virágja és gyümölcse egymás
tól nem különböznének. Ennek alapján csinált Rchb. fil. iconographiájában egy különös clas
sificatiót e rokonságról. 

A mit azonban Andra mond, az csak az erdélyi s a keleti Kárpátokon növő L. alpinum 
W. Kit. alakokrn vonatkozik, *) ő nem elemezte a horvátországi, igazi L. marginatumot W. 
!f-~t., mely a, Kár-Ráthegységben bajosan terem, így nem csuda, hogy a L. alpinum alak
Jait egymástol faJilag megkülönböztetni nem tudta. 

A két rokon faj az ernyősugarak érdességére nézYe csakugyan megegyezik 
egymással, még a sugaracskák belső oldala is érdes, de a faji különbség másutt rejlik. 
A horvát L. marginatum levelei hármasak, a levelecskék három metszetüek teljesen ko
paszak. Sugarai száma kevesebb, legfeljebb 10 , szétterpedők, nem egyenlők a gallérle
v~lek e,ltü~nek, úgyho?"Y az ernyő gallértalannak látszik. Virágai kétszer' nagyobbak, 
z~l?essa:gak; meggyszrn szegélyzettel; a gyümölcs szintén kétszer nagyobb, mint a L .. 
al.J!inurne, k~tszer szélesebb szárnyakkal bir. Az erdélyi és máramarosi L. alpinum W. 
Kit-, levele ha1:masan szá1nyas; az első rangú sallangok hármasak, a másodrendűek háro:rp.
h~~abuak v. e~~k, a~ ~re,k alsó ~zinén szőrösek. Sugarai sűrűbbek (10-20), csaknem 
egeszen egyenlok, szetallok, az rnvolucrum több, hosszú, hajszállevelü, a virág fehér. 

L. prutenicum L., erdőkben, a kabola-pojanai fürdőnél. 
Chaerophyllum aromaticum L., szigeti Kőhát körül. 

LXX. Crassulaceae. Pozsgaf'élék. 

S. maximum Sut., a szigeti Kőhát és Guttin árnyékos szikláin. 
S . Fabaria Koch., ex part. exclus. synon. (S. Carpaticum Reuss.) a Guttin és a szigeti 

Kőhát sziklás helyein. ' 

Újabb idő\>en felmerült a nézet, hogy a Koch-féle név eltörültessék, mert Koch 
k~t különböző: a kárpáti és rajnavidéki növényt kapcsolta öss~e e faj neve alá. E te
kmtetben közlöm b. Uechtritz velem közlött levelének tartalmát. "Ha a nomenclatura 

*) Kitaibel Beregmegye erdeibe helyezi a, Laserpitimn alpinitm W. Kit. szülőföldjét. 
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dolgában a betűkhöz ragaszkodunk, a S. Fabaria nevet meg kell tartanunk, mert Koch 
eredetileg (Synops. ed. I.) egyenesen a babiagorai növényt nevezte így, a melyet Wimmer 
küldött neki. Az itt közlött synonymok azonban, valamint a II. kiadásban a Babiagora 
mellé adott hohe-achti termőhely synonymaival együtt nem vonatkozhatik a mi (kárpáti) 
növényünkre, azért a Koch-féle nevet megtartva, vagy S. Fabaria Koe;h Syn. ed. I. (exclus. 
omnibus synonymis) resp. S. Fabaria Koch ex p. et exclus. synon. kell irnunk, vagy az újabb, 
biztos nevet kell használatba vennünk." 

„A rajnavidéki, nem havasi Sedum Fabaria a kárpátitól határozottan különbözik. 
Utóbbi levele aránylag hosszabb, mindkét felől egyenletesebben keskenyedik el, gyakran 
hegyes, e mellett az alsóbbak és középsők sokkal jelentékenyebb, sőt gyakran hosszú nyél
lel bírnak. Erezete sokkal sűrűbb hálózatot képez, az erek vastagabbak, s legalább száritva 
sokkal jobban előtünnek. A levelek fogazata hasonlókép különböző. A rajnai alakoknál a 
csaknem egyenletes nagy fogak sokkal ritkábban állnak, tompábbak, tövükön szélesebbek, 
e mellett sekélyebbek, olykor csaknem egészen elenyésznek. A kárpáti növénynél a fogak 
élesebbek, inkább meredeken állnak, közelebb esnek egymáshoz, igen egyenetlenek, a rövi
debbek közönségesen hosszabbakkal váltakoznak. A kárpáti növény virágzata dúsabb, s 
egész a felsőbb ágakig levele , s a hegyelevelek nagyobbak. A szirmok keskenyebbek. E 
mellett a termet is egész más, a rajnai inkább a S. purpurascens Koch képét viseli. A S. Car
paticum apróbb, keskeny levelű formái virágzás előtt némileg a Rhodiola rosea nagyobb pél
dányaira emlékeztetnek." 

"A mondottak szerint tehát bizonyos, hogy Koch a S. Fabaria alatt legalább ké
sőbb kétféle fajt értett, melyeknek alsó és középső levelei tövük felé nyelbe keskenyednek, 
s ez által a S. purpurascens Koch és S. maximumtól Sut. különböznek. Praktikus okokból ta
nácsos tehát egyenesen a S. Carpaticum nevet alkalmazni a mi növényünkre." Nekem rnjnai 
alakom nincs eddig, ezért közöltem változatlanul b. Uechtritz úr levelét. 

LXXII. ISaxifrageae. Kötörikefélék. 

Saxifraga .Aizoon Jctcqu., a Guttin szikláin. 

LXXIII. Ranunculaceae. Boglárkafélék. 

*Thalictrum lucidum L. DC. Rchb. (Tii. laserpitiifolium Auct.), a szigeti erdők nedves 
helyein. 

Ranunculus auricomus L. var. pinguior Rchb. (R. cassubicus Auct. fi. Hung. non L.), a 
szi!leti erdőkben. 

" *Caltha cornutct Srhott. Ky. et Nym., a Guttin és szigeti Kőhát forrásainál. 
* .Aquilegia vulgaris L., erdők szélén Kabola-Pojana mellett, gyümölcsben. 
.Actaea spicata L., a szigeti erdőkben. 

LXXVI. Cruciferae. l{eresztes virágnak. 

Arabis arenosa L., a szigeti Kőhát szikláin. 
*A. Halleri L., a Guttin füves helyein; ritka. 
A. multijuga Borbás n. sp. . . , . , . . " 
E lecsüngő gyümölcsű .Arabist aug. 21. a Guttrnhegy sziklas haJlasa1ban szedtem a fel~o 

tengerszemek fölött, mely, úgy .látszik, eddig ismeretlen, s ennek, oka talá? a~, hogy __ e~dig 
érett gyümölcscsel nem gyűjtötték, s más rokon fajokkal összetevesztett~k. En e novenyt 
a lecsüngő gyümölcscsel biró magy-nr Arabisokkal tüze~e~en .?s.~zehaso~1totta~, s vél~n:i~
nyemet róla a term. tud. társulat 1876. évi dec. 20. ülesen kozoltem, s Jellemzo, sok parJa
val szárnyalt hasábu leveléről A. multi;jugának neveztem. 
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A növényt kitünteti először is egy biologiai sajátsága. Egy példányom indát bocsát, 
de a legtöbbnél a tövi levél-rosettából kiemelkedő szárak némelyjei ágainak tövében külön
böző magasságban újabb 1-3, levél-rosettás, kivirágzó, többnyire felálló egyenes sarjak 
(soboles) képződnek. A rosetta alatt álló ágak földre heverednek, valamint később maga 
az ily szár is a földre dül, akár bir ágakkal, akár nem. E sajátságos, kivirágzó, s virágozva 
is dűlve maradó szárakon kívül természetesen felálló törzse is van a növénynek. A tőleve
lekkel diszitett sarjak töve callus módjára van feldagadva, mely helyenként széles, sőt 
rajta egyes kic uc orodások is láthatók, de ezek nem gyökerek, mert süveget a microscop 
alatt rajtok nem láttam. Levállnak-e talán e sarjak az anyanövényről, vagy mint más, 
pl. a csucsai (Kolos m.) Ar. Halleri L., s a herkulesfürdöi A . procurrensnél a heverő szár cik
kei elvesznek, elkorhadnak, a levél-rosetták közül pedig gyökhajak eredvén, magokat a 
földhöz erősitik, s önálló egyént alakitanak (v. ö. az Arabis Ovirensis Wulf. Jacqu. ic. rar. 
t . 125. ~), egyelőre eldönteni nem tudom, de bizonyos az, hogy az egész viszony vegetatív 
módon való szaporodásra szolgál, melyre mint havasi, árnyékban termő, későn virágzó, és 
gyengébb gyökerű növénynek szüksége is van. 

E sajátsága a magyar korona :flórájában honos két más, csüngő gyümölcsű, s 
korábban is virító Arabistól (a tátrai A. neglecta Schult. és velebiti .fi. Croatica) jól megkülön
bözteti. Lecsüngő gyümölcse az indás havasi Arabisektől (A. Halleri L.) A. Ovirensis Wulf'., 
A . DariClt Heuff. var.) választja el. Mindegyiknél mintegy kétszer nagyobb, termetesebb; 
külsőleg a borza A. arenosához, különösen ennek oreophila Schur. alfajához legh::;i,sonlóbb. 
Jellemében az A . neglectával Schult. (A. Ovirensis Wahl. non Wulf) áll legszorosabb kap
csolatban. 

Apróbb példányai hasonlók az A. neglectálwz, de közönségesen 35-40 cm magas, és 
váltakozva dúsan elágazó. Tövön álló levelei a nyélnél 2-~-szor hosszabbak, élénk zöldek, 
kissé kövérek, fénye ek, kopaszok, c ak a rosetta belsőbbjein vannak ritkán elszórva három
ágú szőrök; alakra nézve kerületben ho szukásak, szárnyas hasábuak (ritkábban félbeszár
nyasak az apróbb példányoknál), a hasábok több párúak (10), a metszetek háromszögle
tűek, épek, a csucson lekerekítvék, a levél nyele felé apróbbak, váltakozók; a tetői páratlan 
hasáb a többinél ritkán nagyobb, a felsőbbekkel közönségesen egyenlő. A száron álló leve
lek kerületben hosszukásak, a tövi leveleknél kisebbek, kerületben hosrnukás-lándsásak, 
nyélbe keskenyedők, a nyélnél kétszer nagyobbak, az alsóbbak a tövön állóktól alakra 
nézve kevesbbé különböznek, a felsőbbek kevesebb, ritkább, de hegyesebb fogúak, melyek 
olykor kissé sarló módra is meggörbülnek; alegfelsők szálas-lándsásak, fogasak vagy gyen
gén fogacskásak, kihegyesednek. Virágzata egyszerü fürt, mely megérve nagyon meghosz
szabbodik, tengelye olykor hajlongó; a virág kocsányai a virágoknál eleinte rövidebbek, 
később velök egyenlő hosszúak; a szirmok fehérek, csak egyesek nagy ritkán rózsaszínűek, 
a kétöblü kehelynél(ilyen a kehely a rokon fajoknál is) 2-3-szor hosszabbak; a hímgöm
bök sárgák. A kevésbbé érett gyümölcs ép szög alatt áll el a virágzat főtengelyétől, meg
érve legörbül, 3-·4 cm hosszu, kifelé kissé e. alakra is meghajlik, kopácsai jól kivehető 
háromerüek. Az éretlen gyümölcsnek olykor nincs bibeszára, legtöbbször megvan, de igen 
rövid, 1-1 1/2 mm hosszu egy ugyanazon példánynál is; teljes éretten kétszer hosszabb, 
mint széles. *) 

A rokon, csüngő gyümölcsű Arabisek közül az A. Oroaticánál Schott Ky. et Nym. e saját
ságos, vegetativ szaporodás nem fordul elő, ezen. felül alacsony kis növényke, mely dúsan 
ágazik el, összetett fürtös, leveles drágzattal bir, hol az ágak a dichotomiát utánozzák stb. 

A tátrai A. neglecta Schult. szintén apró és ágatl®, félbe szárnyas tőlevelekkel, melyek 
a nyélnél kétszer rövidebbek, közönsége8en két pár sallanguak, melyekhez képest az osztat-

*) V. ö. a csüngő gyümölcsű Arabisekröl szóló cikkemet a Linneában 1877. 
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lan rész igen nagy, kerekded vagy tojásdad, többnyire tompa. A sallangok gyakran hiány
zanak, s ekkor az alsóbb levelek tojásdadok, szélökön ritkán álló fürészfogakkal, csak nagy 
ritkán lehet rajtok találni háromágu szőröket. Felfelé a száron a félbe szárnyas levelek, 
főleg az apróbb alakoknál, mindinkább egyszerüekké válnak, s ha van sallangjok, azok vál
takoznak; a,z osztatlan rész tojásdad, hosszukás vagy visszás tojásdadon hosszukás, ép, nyél
be keskenyedik. Virágai az Á . multijugaénál nagyobbak, pirosrózsaszinüek. Az éretlen gyü
mölcs eretlen, kétszer rövidebb az A. rnultijugaénál. 

Az A. glareosa Schur. gyümölcse (Verhandl. d. sieb. Ver. 1850) épszög alatt áll el a 
virágzat tengelyétől, 6" magas, tőlevelei alig képeznek rosettát stb. 

Az A. Halleri L. levelei egész más szabásuak, mint az A. multijugaé, tojásdadok vagy 
szívesek, avagy a levél nyelén néhány sallang lévén, lantalakhoz közelednek, vagy teljesen 
lantosak. Le nem görbülő gyümölcse rövidebb, csak kétszer hosszabb a kocsánnál, kevés
magú, alakban a cikkes becőt utánozza. 

Igen érdekes az, hogy a szigeti Köháton, hasonló helyen szedett kétéves A. arenosa 
(L.), a guttini növény sajátságában nem osztozik. Ezek, mint a többi helyeken gyűjtöttek, 
és az olykor bibeszáratlan A . petrogena Kern. szőrös külsejök, levelök, alakja és gyümölcsük 
által különböznek főképen az A . multijugától. Amannak szára alsó fele s levelei közönségesen 
borzasak , s pedig a szőrök a száron egyszerűek, a leveleken ágasak (Treszkovácról, 
Szvinica mellett). Az A. multi(juga levelei kövérebbek, s ennek rovására csaknem kopaszak, 
az A. arenosáéi fénytelenek, kisebbek, félbe szárnyasak, a végső páratlan osztalék a többi
nél jóval nagyobb, a lemez a nyéllel körülbelül egyenlő hosszu, tehát nem hosszabb a nyél
nél, mint az A . multijugánál, nem is oly sok páruak, nem szárnyasan hasgatottak. 

Cardamine hirsuta L., a Guttin alatt, erdőkben. 
Lepidium carwpestre L., a bocskói gyár körül. 
*Sinapis nigra L., vetések közt, Sziget körül. 
* Roripa silvestris (L.) mr. Morisonii (Tausch.)~ ex Koch Synops. ed. III. 32.1.), források

nál a szigeti Szénhelyen. 

LXXVIII. Nymphaeaceae. Tündérikefélék. 

NitJJhar luteum L., a Borsában Tisza-ujlak és Beregszász között. 

LXXIX. Cistineae. 

* Helianthemum vulgare Gartn. b) hirsutu1n Lej., vágásokban a szigeti Tiszakő alatt. 

LXXXIV. Caryophyllaceáe. Szegfüfélék. 

Sagina procunibens L., a Guttin legelőin. 
Moeringia muscosa L., a szigeti Kőhát szikláin. 
Stellaricb nemorum L., a szigeti erdőkben. 
*Oerastium vulgatum L. v. nemorale Uerhtr., a Guttin erdeiben. 
Dianthus Oarthusianorwn L . var. subconnatus, magas termetű, mint a D. qi_qanteus 

-D' Urv., levelei a tőalakénál szélesebbek, virágcsembökje kétszer-hármason összetett, sok
virágu. Levél hüvelye a soványabb alakoknál csak oly hosszu, mint a szélessége, egyes 
példányok levele a kopasz D. collinitsra emlékeztet. A hüvely hossza azonban változik 
egész a tőalak hosszaságáig, miért ettől fajilag el nem különithető . 

Terem a szigeti Várhegyoldal bokros helyein, s a Guttin alatt a brébi fürdőnél. 
Citcubalus bacciferus L., Kabola-Pojana felé, fákon. 
Melanclrium noctifiorum L ., hegyoldalak bokraiban Szigetnél. 
M. album (Mill.) és rubrum (Weigl.), a, kabola-pojanai erdőkben . 
Lychnis Coronaria L., erdők szélein a szigeti Kőhát körül. 

19 
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LXXXVIII. Hypericineae. Csengöfiifélék. 

Hyperiritm quadrangulum L., a kabola-pojanai erdők forrásainál. 
H hirsutum, Szigeten erdőkben, a Kőhát sziklák felé. 

XC. Tamariscineae. 

· . , ~!f~ricaria German~ca ~·, ~,écső. és Bu tya~á~a között a vasut mentén. Vágner enu
m~rat10Jabol puszta feled egbol hianyzik, mert szar1tva a Tiszapartjáról tőle is van gyüjte
menyemben. 

XCIX. Empetreae. :Mámorkafélék. 

Ernpetrwn nigrum L., a Guttin alatt a tengerszem tözegén. 

CVI. Geraniaceae. Gólyaorrfélék. 

Gerwnium phaeum L., ~uttin és, a z~geti Kőhát alatt, bokros helyeken. 
G. palustre L., a Guttm alatt, es Sziget körül, nedves helyeken. 

CXI. Oenothereae. 

l!)pil~binm parvifi,or·um Schreb., hegyi fonásoknál Sziget körül, pl. Szénhelyen. 
E. hirsutum L., arkok mellett Bocskó körül. 
E. montC11num L., erdőkben Szigeten és a Guttin körül. 
*E. Lamy·i F. Schultz, erdei patakoknál Szigeten; új az országra. 
E. ~etragonum L., herb. t. P. Ascher . (E. rosemn Schreb.) hegyi patakoknál Sziget, 

Kabola-~OJana körül s Szlatina melle~t, füve helyeken. ' 
·E. ?pacum. Peterm. (E. Knafii Cel. Prodr. fi. v. Böhm.), Szénhelyen Sziget mellett E. 

tetragonum es parmflorum között. 
,Széles~bb, nyel~s, s jobban. foga · leveleinél fogva az E. tetragonum L. képét viseli, 

de a szar felso fele a viragokkal Jobban hasonlit az E. parvifiorumhoz · bókoló (a Nádasd 
mellett szedett példányok) és felálló virágokkal. ' 

. . A,z JJ?· parv·i~orum-~ól van ri~~~bb, rásimuló v_agy kissé elálló molyha (mely a mára
maiosi peldanyoknal a szaron lefele JO_val sűrűbb, kevéssé különbözik az E.parvifloritmé-tól), 
a~ul ~.ely~~s ~evele, az E!.· ~~trago:ium-énal 11/2 -2-szer nagyobb piros szirma és az élein kopasz 
fenyl~ 9yumolcse; de külonbözik az E. pcirviflorum-tól rövid nyelű, sűrűbb erezetű, szélesebb 
le_velei altal, m~lye,k a nyél ~elé ki~sé elkeskenyednek (nem lekerekítettek), jobban fogacs
kasa~'„ s a ~evelszelek, le~utasa ke1;e~te ,emelkedettebb 2 vonala, s összenőtt bibéje által. 
A felsobb:. ~.altakozva __ allo levelek~el mkabb a levélgerinc képez ily vonalat. 

, Sur~bb er.~zetu, széleseb~, JObba~ fogacskás levelei, a levélnyél, a levél lefutása, a 
b~~~o~~1:1 os~zenott, csak a ~eteJén 4 kis karélyu bibéje az E. tetragonum-tól erednek, de 
kulonbozik tole, hogy a felsobb levelek szélei és főere nem, vagy csak alig észrevehetően 
futnak le, a szár molyha, a rövidebb levélnyél, apróbb és sűrűbben fogacskás, alsó szinén 
pely~es -~evelek (mert ezek a~ E . t~trcigoniim-nál kopaszak), nagyobb és sötétpiros virágok, 
a gyum~lcsnek s molyhos (nadas:U~' vagy kevéssé szőrös (máramarosi) oldalai által. 

. E . heterocaule m. (E. persicinum Rchb.?; E. montanum X tetragonum) oest. bot. Zeit-
chrift 1876. p. 424. 

Terem_ a nevezett szü~ők között a szigeti Tiszakő alatt, vágásokban. 
, A~ ~P~· tetragonumtol ·nyerte szára alsó felének 2-4 lefutó vonalát, melyek közül 

a __ 1~:e~ szelei alta; al~otottak mindenkor jelentékenyebbek. Ezenkivül, továbbá az olykor 
su~u, ~t~ll.e,nes ~lagaza_s, ~ hosszabb, hosszukás tojásdad levelek, és apróbb, de sötét rózsa
szm vn·agJan kivül ahg ismerünk egyébről az E. tetragonu·mra L. Különbözik ettől az E . 
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heterocaitle felül sima, nem vonalozott, sötétpiros szára, rövidebb nyelű, tojásdad aljú, 
valamivel ritkább erezetű levelei, sötéten pirosló szirma és apró rásimuló szőrű gyümölcse 
és szára, valamint 4: hasábu bibéje által. 

Termetében hasonlóbb n.z E. montanmn-hoz, de a szár alsóbb cikkein lefutó vonalak, 
átellenes ágak, apróbb virágok, a kopaszabb szár és megnyúltabb, valamivel hos zabh nyelű 
levelek tőle élesen megkülönböztetik. 

E. alpestre (Jacqu. 'rnr.) (1-E. trigonuni Schrank), a szigeti Kőhát körül, forrásoknál. 
E. palustre L., az előbbivel, de vele némileg nem vegyül ; a Guttin alatt tőzeges 

helyeken. 
*E. obscururn Schreb. (E. virgatum Fries), hegyi patakok mentén a Guttin alatt, a 

brébi fi.irdőnél, s <L szigeti Kőhát felé, erdei patakoknál. 
* Epilobium scaturi,qinum Wimm. (E. Krausei Uechtr., E . Kerneri Borb. E. nutans Kern. 

Vegetationsverhaltnisse 616. non Schmiedt. fi. Bohem. IV. p. 82., nec Tausch. E. fontanum 
Kern . herb. non Wahl. fi. lapp., nec Schur. ad Fuss. FI. Transsilv.; E . nutans Heitff.; v. ö. 
Oest. bot. Zeitscbr. 1876. 109-112. és 178. lap). 

Évelő, gyökere orsóalaku, bojtos; szára alacsony, tövön gyök erez Ö egyenes, 
7 ,2 2,42 cm magas, egyszerű, ritkábban, pl. az arágyesi példányom, gyengén elágazik, a gut
tini legmagasabb, gyakran a tetőtől kezdve ágas, alul kopasz, csak négy pelyhes vonal 
fut rajta végig, melyek közül két ellentétes a levél középerének lefutá sa 
következtében élesebben kiemelkedik, a másik kettő pedig ilynemű él nélkül 
a, levélszélek találkozásától halad lefelé ; olykor az élek egész elenyésznek, felső része 
szürkén, aprón, rásimulón be van szőrösödve, teteje a fiatal virágokkal együtt lekonyul; 
alsó részéből már virigzáskor számos, hosszu, fonalnemü, föld-fölötti, átellenes, lándsás, csak 
igen ritkán visszás tojásdad, s egymástól távol álló levelekkel megrakott indákat bocsát, 
melyek némelyei megerősödve és felegyenesedve gyakran virágzó ágakká fejlődnek; alsóbb 
levelei átellenesen, ' a felsőbbek váltakozva állanak; mind határozottan vagy hosszukásan 
lándsás, 3-4-szer, a guttinié 5-ször hossza,bb, mint széles, alsó harmadában legszélesebb, s 
innét a kissé tompán végződő csúcs és a. rövidke levélnyél felé lassanként elkeskenyedik, 
fénylő; felső lapján, alul az ereken s a szélén gyengén pelyhesedő, vissza nem görbült, egé
szen ép, vagy csak gyengén fogacskás; virágzata 3-8 virágu fürt, mint bimbó lefelé konyul, 
a s - 10 mm hosszu; virágok tölcséralakuak' a kehelysallangok lándsásak 5 mm hosszuk 
11/2 mm szélesek, a szirmok piroslók, a bibék bunkókba egyesülnek, a g_yümölcs szürkén 
rásimulva, néha csak ritkán szőrös. 

A Guttin-hegy patakjainál a tető alatt, s tőzeges helyeken a hegy alatt is Krács
falu és a brébi fürdő között. Nagyon valószínű, hogy tovább nyug~ton is nő a Kárpátok 
csermelyeinél. A guttini hely mindenesetre érdekes a Retyezát és Oriási hegység között, a 
honnan eddig az E . scatiiriginwn ismeretes. 

Igen hasonló az E. nutanslwz Tausch, melynek egy, az Iserhegységből a Schwartz
bach fürdőtől eredő (gyűjt. Trautmann) példányaival hasonlítottam össze növényünket, 
de annak szára Wimmer szerint is mindenkor ágatlan kopaszabb, csak a tetején szőrösödik 
be, az indák itt - úgy látszik - virágzó ágakká, soha nem fejlődnek, az indalevelek 
majdnem kerekdedek vagy visszás tojásdadok, a szár alsóbb levelei ellipticusok, a felsőbbek 
keskenyebbek ugyan, de vagy ellipticusok, vagy hosszukások, úgy kihegyesedve, mint az 
E. scatwriginuméi, soha sincsennek, hanem lekerekítettek vagy tompák; a szár teteje a gyü
mölcsökkel is lekonyul, az E. anagallidifolium Larn. (E. aVpinum Auct. fl. Germ. et Rung.) 
ezen felül kopasz gyümölcse által is különbözik; az E. alsinifolium Vill., a melylyel az E. 
scaturiginum Wimm. a Bisztra völgyében együttnő, tojásdad kissé távol álló, s kanyargósan 
fogacskás levelei, csaknem kopasz gyümölcse, főkép pedig föld alatti indái által különbözik. 
(V. ö. Kern. idézett hely.) 

19* 
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Leveleinek szabása, felálló gyümölcsénél fogva, igen hasonló az E. scaturiginum az 
E. palustréhez is L.1 de ez magasabb termete, gyakran ágas szára, szálas-lándsás, az E. sfJa
turiginmnénál hosszabb, de keskenyebb levelei, virágzó indái hiánya, a levél főerének le 
nem futása, szélén visszagörbült levelei s apróbb virágai s kissé hamvas szine által 
különbözik. 

Circaea lutecialJ'la L., Sziget körül, erdőkben, árnyékos helyeken. 
0. alpina L., a Guttin alatt, forrá oknál, a tengerszem fölött. 
*O. intfff'media Ehrh., az előbbivel. 

CXII. Halorageae. 

Myriophyllum verticillatum L., Iza mentén, réti pocsolyákban, Sziget mellett. 

CXV. Rosaceae. Rózsafélék. 

* Rosa corvifolia Fries, a hegyek nyíltabb helyein Sziget körül. 
* Rubus hirtus W. Kit., árnyékos erdőkben Sziget, Guttin s Kabola-Pojána körül. 
Potentilla Tormentilla Scop., a Guttin tetején. 
A.lchemüla vulgMis L., a szigeti Kőhát körül. 

CXVII. Papilionaceae. Yitol"lás szirmúak. 

Genista elatior Koch, hegyi réteken a brébi fürdőnél és Szaldobosnál (Vágner). 
Ononis hircina Jacqu.1 réteken M.-Sziget körül. 
Trifolium Pannonicum Jacqu., a brébi fürdőnél, réteken. 
Tr. agrarium L. (Tr. procumbens Koch), erdei réteken Sziget körül. 
T. procumbens L. (Tr. füiforme Koch), réteken Sziget körül. 
Vicia Oracca L., erdőszéleken Kabola-Pojána körül. 
V. dumetorum L., ugyanott. 
V. Pamwnica Jacqu., réteken a szigeti Kőhát felé. 
Lathyrus 'silvestris L., erdei réteken Szigetnél. 
Orobus luteus L., erdőkben Kabola-Pojánán. 

XVII. 

Gömör megyei ásványvizek. 
BERNÁTH JóZSEF-töl. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók föladatai közé az is tartozik, hogy mun
kás tagjai hazánk természeti viszonyait vizsgálják, és a talált legujabb eredményeket közzé 
tegyék. Ez inditott engem arra, hogy most 18 7 6-ban Máramaros-Szigeten alakult XIX-dik 
nagygyűlés vegy- és földtani szakülésével nehány uj adatot Gömör megyének ásványvizeiről 
közlök. 

A magyar tudományos Akademia azon megbízással tisztelt meg engem, hogy Gömör 
megyének érdekesebb ásványvizeit vegyi módon megvizsgáljam, melyek ezen megyében nagy 
mennyiségben előfordulnak, de vegytanilag jóformán ismeretlenek, mivel a jelen század első 
negyedéből származó vegyi vizsgálások a mai kor tudományos igényeinek meg nem felelnek. 

Ezen feladatomnak helyes megfejtése követelte, hogy a megyét beutazzam, illetőleg 
a.z ásványvizforrásokat felkeressem, ott a természettudományi viszonyokat és tüneménye-
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ket vizsgáljam, az illó vagy könnyen változó alkatrészeket a helyszinén kössem, vagy azon
nal mennyilegesen meghatározzam, és a vegyelemzésre szánt vizeket kellő elővigyázattal 
a forrásnál gyűjtsem, azaz : hogy a pontos vegyi vizsgáláshoz szükséges előmunkálatokat 
végrehajtsam. 

Ezen előmunkálatokat pár hét előtt szerencsésen bevégezvén, most, minekelőtte a 
részletes minő- és mennyileges vegyelemzést végrehajtottam volna, már jelenleg a szerzett 
tapasztalataim alapján a Gömör megyei ásványvizekről némi általános átpillantást nyujt
hatok mit a következő sorokkal tenni akarok. 

' A földirati fekvés tekintetében az ásványforrások, főképen a megyének éjszaki 
határán (a Garam völgyében), valamint a nyugati és déli részén (a Rima vizterületében) 
gazdagon képviselvék. A megyének keleti részén igen kevés ásványviz fakad, mig a megyé
nek közepén egyetlen egy ásványforrás nincs, hanem édesvizű forrás mindenütt bőven 
található. 

Ezen források közt a Garam és Rima völgyében levők többnyire igen szénsavdus 
acél vizek, azaz: vasélecset tartalmazó savanyuvizek; a megye keleti részén levő vizek 
nagyon kevés szénsavat, hanem vasat is tartalmaznak; csak egy kis területén, t. i. Osgyán 
és a szomszédos helységek határában vasment, tiszta égvényes savanyuviz-forrásokat ta
láltam. 

A források közti különbséget majd a részletes mennyileges vegyelemzés lílutatandja. 
Az általam vizsgált Gömör megyei forrásoknak fajsulya csak valamivel nagyobb, 

mint a tiszta vizé, és ennek alapján következtethetni, hogy e vizekben foglalt szilárd 
alkatrészeknek összes sulymennyisége igen csekély. 

A hévmérsékletre nézve az összes ásványvizek kivétel nélkül a hideg forrá&okhoz 
tartoznak, sőt azok i ·, melyek helyenként melegnek neveztetnek; ezeket a helybeli emberek 
azért nevezik melegnek, mivel az állandó 1 4 R. foknyi hévmérsékleténél fogva télen a 
forrás eredeténél azonnal be nem fagynak. 

A savanyuvizek, melyek Gömörben általában csevicének nevezte~nek, majdnem 
mindenütt alkalmaztatnak, kivéve, hol egy községben több forrás van, és a lakosok izlés_ük 
szerint a legkellemetesebbet választhatják. Ezen ásványvizek ne~ ann1ira fürdésre, ~mt 
inkább ivásra alkalmaztatnak, és pedig a legkevesebb esetekben gyogycelokra, hanem tobb-
nyire üditő italul, sőt helyenként rendes ivóviz gyanánt is. , , , , . 

Tagadhatlan, hogy a tetemes szénsav és vas tartalmanal fogva e~en asvanyVlz~k. az 
emberi szervezetre nagy befolyással bírnak, de hatásuk még nem tanulmanyoztatott, reszmt 
mivel a részletes vegyalkatásl~k ismeretlen, részint mivel az ily forrá~sal biró hely~~gekbe~ 
nagyobbrészt orvos hiányzik. Ti~zolcon a . gya~ori. gut.aütés,t és Telg~rton. a sok 1:-o~ term,e
ketlenséget a helybeli savanyuVlznek tulaJdomtam haJlandok, mely itt mmden kivetel nel-
kül, min~ közönséges ivóviz használtatik. . , , . , , . . 

. Altalában igen sajnálandó, hogy a Gömör megyei asvanyvizeket gyogyaszati tekm: 
tetben oly csekély figyelemre méltatják, melyek célszerű kezelés alatt nem i:negvet~ndo 
jövedelmi források is volnának. Azonban, ha a le9több _for~·ás kö~.ül ~eyő,, és ,ugy1s nem i~~n 
sűrű erdőket még tovább pusztitják, és nem kelloen m!Vehk, a gomon forrasok nemsokara 
nagyon kevés, vagy épen semmi vizet sem fognak adni. , „ .. „ , . 

A gömöri acélvizek közt tetemes vastartalma altal ketto feltuno, es pedig a hel-
pai és várgedei ásványviz. , , . , . . , , . 

H e 1 p a garamvölgyi helységtől vagy egy oranyi eJSZaki tavolsagban, ~ Knvula 
nevű völgyben, meredek sziklafalak közt, és rengeteg erdőben fakad" ezen, for~as,, mel! et 
rövid idő óta tréfásan fi u forrásnak neveznek, és pedig a következo okbol. Par ev _elott, 
nem messze ezen forrástól erdőt irtottak, me_ly hosszabb ideig tartó munkát helybeli em
berek végezték, kik az övéikkel együtt csak ezen forrásnak vizével éltek. Feltűnő volt azon 
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t ünemény, hogy ez évben ezen munkások feleségei csupán fiukat és sok ikreket szültek, 
mit ezen ásványvíz hatásának tulajdonitnak. Meglehet, hogy e viz ugyanezen alkotással bir, 
mint az Emsben lévő, és nagyon látogatott híres fi u forrás é (Bubenquelle). 

A másik leggazdagabb acélviz Vár g e de helységnek nyugoti végén fakad, a Vár
hegy tövén, hol kis fürdőépület i létezik. A fürdőépület és a Várhegy közt a vaspálya vo
nul el, melynek állomá helye épen a fürdő előtt van, minek következtében ez egy oly ked
vező helyzetbe jött, minőt más fürdőhely égben alig találhatunk. Erélyes és szakértő igaz
gatás mellett ezen fürdőnek nagy jövőt jósolhatni. 

A rövid előlege jelenté emet azon kivánattal fejezem be, hogy a részletes vizsgá
lási eredményem Gömör megyének , mely a Xll-dik nagygyülésünknek sok élvezetet és 
tanulmányt nyujtott, előnyére váljék, é hogy igy a nyujtottakat részemről némikép meg
hálálhassam. 

XVIII. 

Nehány szó e vidék régi ér1neiröl. 
LEHOCZKY Tn• ADAR- tól. 

Szabadjon nekem nehány szóval megemlékeznem hazánk ezen éj8zak-keleti szélén, 
a Kárpátok alján elterülő bájdus vidéken koronkint napfényre kerülő régi érmekről; ki
nyilatkoztatván, hogy szavaim nem képeznek rendszeres értekezést, melyre el nem készül
tem, hanem csupán rövid alkalmi felszólalást, melyre egyrészt azon örvendetes körülmény 
is ösztönöz, hogy ime a jelen gyűlésünk alkalmából is itt, Máramaros-Szigeten rendezett 
termék- és iparkiállítás alkalmával, egyéb érdekes, őskori s történelem előtti időkből eredő 
kő-, arany- és broncdísz-, fegyer- és műszereken kivül Dr. Mihályi János ur és más lelkes 
honfiak kiállitották ért ékes és figyelemreméltó régi éremgyüjteményeiket, melyeknek leg
inkább az I. és II. századbeli római e sás zár ok korából való darabjai, a kiállitók álli
tásai szerint, Máramaros megyében, nevezetesen rrécsőn, J óodon, s ismét néhány a Kővár
vidéken találtattak. S épen azért, mert én a Máramaros megyével észak felől töszomszéd
ságban fekvő Bereg megyének, a régészetre vonatkozó minden jelenségeit hő figyelemmel 
kisérem, s én e megyének hegyes-völgyes tájain, s aMunkácstól kezdve dél felé nyuló átlát
hatlan rónáján, szintén számos barbár és régi görög s római érmeket, nemcsak olyanoktól, 
kik azokat munkaközben találtak, közvetlenül szereztem, hanem alkalmilag magam is lelni 
szerencsés valék, - ez alapon állithatom, hogy görög s római régi érmek, hazánk ez észak
keleti részén is gyakran fordulnak elő, mely körülmény egyszersmind bizonyságul szolgál 
arra nézve, hogy a 2-3 évezred előtt e tájon élt ismeretlen nép nemcsak a műveltség 
bizonyos fokán állott, mennyiben a pénz becsét ismerte, hanem hogy a távolabb nyugati, s 
különösen a görög s római népekkel érintkezésben s kereskedelmi viszonyban állott. 

Igen, a meghatározhatlan régi időben e tájon egykor élt azon ismeretlen nép, mely a 
vasat még nem ismerte, s fegyve;reit részint köböl, csákányait, kalapácsait kigyla vagy 
trachitkőből, késpengéit, nyilait s egyéb apró szereit kova- és obszidián b ó 1, később 
pedig b r o n c b ó 1 készité, s kőszereit később a bronceszközökkel sokáig együttesen hasz
nálta, idővel jól kezdé ismerni a nemes érc becsét is, mi onnan is kitűnik, hogy ujj - és fül
bevaló hajlitott sodronyalaku gyürüit, s össze nem forrasztott végű, kisebb-nagyobb sulyu, 
majd sima, majd rovátkos s mértani vonalokkal diszitett láb- és karpereceit nemcsak 
broncból, hanem aranyból is készitteté. Sokan vannak még most is, kik állítják, hogy ezen, 
gyakran igen nagy mennyiségben *) előforduló karikák azon időben a pénzt képviselték 

. *) A beregmegyei nagy 1 u e s k a i mezőn nem rég szántásközben felfedezett női sirban egyéb ékszereken 
k1vül 16-nál több ily karperec találtatott. 

j 
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-volna; s ebbeli véleményöket, ~1gy látszik, _a, szen~irás is támoga~ja, mennyi~e.~ arban ~ly 
gyűrűkről történik emlités. Mozses Genes1seben irva van ugyams, h?gy nndon, A~raham 
Mesopotaniába elküldé hű szolgáját Izsá~ ~a sz~mára ~ele~éget venm ,a i:?ko~1sag?,ol (2~: 
2 2) : „ Minekutána pedig ittak ~ t evék, elevon a fer~u ke~. siklus~ n~o~o f ~ l.f u g go k e t e~ 
tiz siklusnyi nehéz, ugyanannyi karpereceket. Ebbol ugy latszik ~mma1; h?gy a ~eleti 
nép, az egyptomiak s mások a.t; ily g}'.'ürűk~t €é~1z ?yanánt, suly szermt ~~~·tek, s :n;ig a~ 
érc hamisitatlan volt, annak közelebbi megJelolese is felesleges vala. Ily gyur~ke~. te~a:t ~a 
sonló célra használhatták a régi kelták s más barbár népek is, melyeknek ily osreg1 tar-
gyai hazánkban, s különösen e felső vidéken is oly bőven találtatnak. . . . . 

Horner (1200-1100 Krisztus előtt) korában ~z a ra;iy, s~ly (t~lentum) ~zermt 
méretett, s akkor az áruk értéke az állatok bizonyos s~ama- _s erte~ehe~ k:p~st h~~a:~zta
tott meg; Pausanias is elő adj a, hogy a görögö~ eredetileg . ~m_ndei;i. aru , erteket az okor -~r
tékével összehasonlítva határozták meg; s az ily csere utJ~m adasveves cs~~ a~k?r ~~unt 
meg, midőn i:l.Z érintkezés, kereskedelem, s ~z enr:ek folytan e~elk~dett m~velodes kovet
keztében az emberek az ércnek hasznos voltat felismervén, az aru- es ~ermeny~kkel szem~ 
ben egv harmadikat: az érc e t, mint m~g~llapitott hason~rtéküt -~lh~ották ~el az. ehLd1;1i 
vagy venni szándékolt tárgy ellenében. Ketsegtelen, hogy elebb a szukseg, maJd a JObble~ 
utáni vágy, a fényűzés, s az ennek folytán kifejlödöt~ keres~~~.el~:n; volt a .. h.~t~lmas rugo 
és eszköz már az őskorban, mely valamint az emberi nem feJlodeset, ugy kulon.?s~n. ~nnak 
anyagi és szellemi emelkedését is elömozdftá. ~éldányk~pen szolgál~ak erre a fomki3:i~~ ~ 
Szentirás t:>zerint a kananeusok, kiknek mar Knsztus elott a XVI. szazadban szamos vnaozo 
kereskedelmi telepjeik s terjedelmes gazdag városaik valának. · . · 

A kereskedelem terjedésének közvetítő eszközéül, v~lan;iínt mos~, ugy évc~rede~ 
előtt -- a csere általi primitív közvetítést mellőzve - azon Jelven:y szolgalt, :mely ~watva 
volt minden népnél bizonyos értéket képviselni, s mely cseké}y terfogata ~ia~t konnyen 
kezelhető s szállitható is legyen; ilyennek találtatott a - p e 1:1 z; _mely elem~en, keletke
zése bölc~őjében, mily alalrn lehetett, vajmi bajos meghatároz~i, mmthogy, a.hg ma1~ad~al~ 
fenn nyomai, kétségtelenül nem kis kárára a tudomái;iynak, mi~t~~~.Y az ,e~e~, ~gyik iro 
állitása szerint, felmaradt darabjaiban, egy megszalnt!1atlan kiseroJe ,a r~gi to~tenelem- s 
chronologiájának, felirataiban egy inc'.exe a _régi, földraJ7Wtk, ~ ~ hol mas kozlemeny~k hall.~ 
gatnak azt helyettesíti is · a pénz veres egyik leanya a plasztikanak, egy nem meg' etendo 
eleme ~ művészet s müvelŐdés történetének, a régi p~nzek_ typu~ai nekü~k .. e?.y, _gaz~a?, s_ 
megbecsülhetetlen anyagot szolgáltatnak a mythologiaboz, 1rülönosen a gor~gokei, m~koz~ 
ben a rómaiaké a történelemre nézve tartalomdusabbak; a régi érm.ek j.e~legei ~em ke;esbbe 
fontosak a régi plasztikai emlékek, szobrok, dombormüvek, s egyeb szan;o~ ~<t;agv~n!o~
nak melyek csak romokban származtak hozzánk át, vagy a melyeket a reg:, u;ok leira~ai
ból ismerünk, helyrehozásához, s ugy a pénzisme segédtudományt képez a tortenelem, föld-
rajz, chronologia, művészet és archaeologiához ..... 

A vidékünkön előforduló legrégibb érmek azok , melyeke_t közönségesen -,s 
nézetem szerint tévesen - görög pénz utánzatainak tartanak. Ezek, mmt a bemutatott het 
példány is igazolja, vastag, teknő al~lrnak '. h.omoru ol~alain .eg_Y idomta~an nyergetl~n 
lovon ülő férfi domboru hátlapján pedig maJd JObbra, maJd balr3:ford1;;lt, koszoruzo~t, maJd 
kör-, ma·d tdrzonborz szakállu, majd ismét sima ifju ar~ tümk elo d~rva sz~balyt~l~n 
veretben ~ mindazonáltal ily valódi görög pénz sokkal tök~letes~bb annal, .~el3 et ~ar ~ar 
utánzatn~k lehetne tartani. Szerencsére gyűjteményemben ilyen is foTdul elo. ~ ketto k~zt
nao-y szembetűnő a különbség. Ez utánzott érem is teknő alaku, azonb3:n a omoru, ~p 
be~s~jében a lovas csak félig s tökéletlenül, hátlapján pedig a férfi.arc a ~ehsmerhe~l~nsegig 

' · · t""bb ·· t t . lemezen még a kalapacs nyomai is meg-hianyosan van kiverve, mi o ') az ezus vas ag 
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látszanak, míg az eredeti ily érem sima, mintha öntve s csiszolva lenne. Én csupán ezeket 
tartom utánzatoknak. 

Ily eredeti görög érmek Bere.g megyében gyakran találtatnak; igy nehány év előtt 
Munkács közelében, az ugynevezett Lovácska (egy az egykoron itt létezett tengerből 
kiemelkedett trachit-) hegy lejtős oldalán, kőtörők egy kőlapokból összerakott oly sirra 
bukk~n.tak, melyben egy csontváz egyenesen fektetve feküdt, s annak nehány még ép nagy 
csontJai közt számos Sándor és F ü 1 ö p makedoniai királyok ezüst tetradrachmái talál
tattak, melyekből két darabot im gyűjteményemből bemutatok. Ez érem tehát a IV. szá
zadból Krisztus előtt való, Fülöp 336-ban halván meg. De nem régen azon ókori földvár
ban, mely a Bereg megye sik táját a bérces vidéktől elválasztó Hát neVÜ hegység egyik, 
Ardánháza nevü he]ység felett emelkedő ormán áll, s a környékbeli orosz lakosok által 
B o g o s z 1 a v várnak neveztetik, egy uradalmi kerülő, ki nehány év előtt itt egy durva 
bronc lándzsát lelt, most ismét egy Fülöp-féle ezüst érmet talált, s gyűjteményembe 
hozott. De találtattak ily érmek· a sikon is, nevezetesen a Tiszaparton, Jándon, kutásás 
alkalmával, továbbá Kaszonyban, Bucsán, Beregszászon s Kovászón. Csakugyan a fentebb 
emlitett Lovácskán, szölőkapálás közben találtatott egy l 1/ 2 cm. átmérőjű kisebb ezüst 
görög (barbár) érem is, mely a domboru oldalán durva feiet mutat, melynek szeme és füle 
kezdetleges, s font hajában levélkoszoru látszik, a hátlapon pedig egy jobbra futó vitéz 
ábrázoltatik, ki jobbjában koszorut tart, mig balját monoru paizs födi. 

Ez éremleletek igazolják, hogy az e tájon akkor lakott, s a műveltségben elöhaladt 
barbár nép a görögökkel kereskedelmi viszonyban s érintkezésoen állott. 

De valamint Máramarosban, ugy a szomszéd Bereg megyében a későbbi római 
korból is fordulnak elő jól fentartott arany, ezüst és réz (bronc) érmek. Ilyenek (a nők 
pénzeit ittmellőzve): Tiberius Claudius korabeli (14-3űKrisztus után),ClaudiusP.F.(41-
54), Nero Caesar Aug. aranyérme (54-68), melyből egy példányom Alsó-Vereczkén, a 
másik pedig nem rég a sz o 1 y v a i savanyuviz-forrás feletti lejtőn találtatott; ez utóbbi 
átlyukkasztva levén, valószinüen hajdan egy barbárnő mellét diszitheté; Vespasian, Domi
tian, Trajan, Hadrian, Antonius, Severus, Gordianus pius, Fülöp, II. Severus Aug. (E szép 
aranypéldány, mely szintén gyűjteményembe került, füllel van ellátva, s Szent-Miklóson 
gödörásás alkalmával találtatott); Gallienus, Claudius Gotticus, Probus Aug., Maximianus, 
Licinus junior, Constantinus sőt Honoriusig, ki 395-423-ig élt. 

Mindezekből az tűnik ki, hogy az éjszakkeleti Kárpátok alatt elnyuló, nagy terület 
:már az őskortól fogva folyvást egyik másik néptörzsöknek, vagy azok vegyülékének szol
gált lakhelyéül, s hogy a részint letelepedett, részint e völgyeken s hágókon koronkint 
csak átvonult régi hóditó népek majd a görögökkel, majd a történelmi kortól fogva, mely 
hazánkban az első század elejére, Augusztus idejére esik, a rómaiakkal folytonos érintke
zésben, s talán, nyugodt időkben egymással barátságos s kereskedelmi viszonyban állottak. 
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.. ' FlTGGELEK. 

1. Kirándulás. 

a) Akna-Szlatinára. 

. , Au~. 21,-ére terv~zte e kirándulást az előrajz. Aggódva vártuk a kirándulás napját. 
M1kent fogJuk elvezhetm a porfellegek között a táj szépségét, s elviselni nyitott kocsikon a 
nap égető sugarait. Szigeten tartózkodásunk első napjaiban az éjek hüvesek voltak de a 
kirándulást megelőzött éj, már csaknem oly meleg maradt, mint a nappal. Nem jÓt vár
tunk a holnaptól. 
. , , Az~nban az ég megkönyörült rajtunk. Hajnalban villámlás és menydörgés közt 
JOtek?ny zap~r hull_~ a f~ldre, ~ely oly kristálytisztává alakitotta a tájék levegőjét, hogy 
sze:11u~k a tavol zoldelo hegyem, s az előttünk terült Tisza-völgy zöld pázsitnak tetsző 
lapalya~ a~adálytalanul fut végig, s közelnek véli a hegyet, melynek lábai alatt foly a 
Tisza vize epen nem csendesen, hanem sebesen, mintha mohón élvezni akarná az ég har
matján éledő virágok szinét és illatát. 

Mi pedig jó kedvvel szíjjuk utunk balzsamos illatát, a vasut robogása, a munkás 
nép s~rgölődése előttünk kedves tünemény, kedélyünkre csendes megelégedés borul. 

, At a Tiszán; kocsink hegynek megy fel Falu-Szlatinára; mellettünk maradnak a falu 
szer~ny ház~i, egyszerüségökben is boldog emberekkel, - sok kaftányos, halántékcsimbók
kal ekeskedó honfitárs üdvözöl bennünket, kik a kereskedést átalában itt kezökben tartják. 

Közeledünk célunk felé. Előttünk fehérlenek Akna-Szlatina házai, s a sima ország
uton, fehér fenyőoszlopokból álló sorfal vezet az Akna felé. A magas fenyő oszlopokon zöld 
levélszalag csavarodik fel a csúcsig a nemzeti zászló lábához, mely az oszlop derekán álló 
Magy~r?r~zág címerével, s az azt környező két kis zászlóval, mint szives házigazda, már 
messz1rol mteget felénk, hogy csak jöjjünk, itt a két nagy bányászkalapácsot ábrázoló dia
dalkapu, melyen fogad a gazda "Isten hozott" jó kivánata. 

Minél közelebb jutunk az aknához s bemenetéhez, annál több vidéki nép szegélyzí 
utunkat ünnepélyes komolysággal végig; bizonyára rég nem látott ilyen gyülekezetet. 

Az Akna-Szlatina kincstári telepitvény, szép fensíkon fekszik, s téres határán gyö
nyörü kilátás Szigetre, s a Tiszavölgy egyik kies völgyi zugára. 

A Kunigunda-aknánál, mint gazda fogad P r u g be r g e r József bányaigazgató ő 
mél~ós~ga, szivélyesen kezet szorít velünk, mindenkinek tud szives tanácsot, segélyt nyuj
ta~1; bar gondoskodása kiterjedt mindenre jókor, van szolgálat elég, az igazi magyar ter
m~szet módjára látszik rajta, hogy alárendeltjeinek semmi tettét sem hiszi elég teljesnek, 
elozékenynek kedves vendégei iránt, ha maga minden egyesnél pillantással, szóval, s leg
többször tettel közre nem működött. 

Ily biztató előzmények után visszariasztó gondolat kelhet-e bennünk, midőn a föld 
mélyébe alászállni sietünk~ 

20 
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Nehogy kár essék bennünk, minden csoport külön vezetőt nyer, mi előttünk D e 
Add a S á n do r bányanagy halad, ki fogadja szíves felvilágositásaiért köszönetünket. 

Megnézzük a gőzsikló járását, azután felöltözködünk. Egyik aranyos pászomántos 
zöld sapkát kap, s arany sujtásos bársony bányászzekét, s ugy néz ki, mint valami gene
ralis. A másik rosz szalmakalapot s viseltes munkás felöltőt huz magára, s hiven ábrázolja 
a lumpot, kit elázva most löktek ki a kocsma ajtaján. A hölgyek, bár mennyire is elfogad
ták tegnap a malomkerti ünnepélyen bókjait , most huzódozva fordulnak el tőle s ő 
neki eszébe nem jut, hogy az a magyarfaló porosz, kinek sértő kifakadásait, szelíd s tapin
tatos módorával a poharak között is sikerült annyira határai közé szoritni, hogy a malom
kerti ünnepélyen botrány nem történt, igy látva, már nem itélné meg őt, jóllehet reá nem 
alkalmazható jelenben a közmondás, hogy "ruha teszi az embert." 

Lemegyünk a 800 s egynehány lépcsőn az aknába, forduló pontokon gyertyavilág 
derit világot utunkra, meg-megállunk, a mint a hölgyek egyike másika kifáradt. Egynehány 
száz lépcső után hallatszik vezetőnk szava: „ itt a s óréteg", majd kalapácsütések csen
gését vezeti felénk a fal, halljuk a munkások dolgát, közel vagyunk, reménység száll már
már reszkető tagjainkba; kiszabadulunk e szűk sikátorból, hol minden percet hosszuvá tesz 
a kényelmetlenség érzete. 

Egyszerre a némaság közepette, mintha óriás orgona hangjai ütődnénék fülünkbe, 
megzendül a hymnus ;- forduló utunk karzathoz vezet, s el6ttünk áll a kivilágított templom 
hajója, az oltár lépcsőzete felfut a boltig, fokain ezer láng ragyog, s középen 300 gyertyá
ból álló ~sillag. 

Ahitat fog el, s a hymnus-dallam közt áttörő kalapácsütések, mint harang csengése 
hálaimára hívja szívünket. 

Ez a bánya egyik főfala. 
Lent a fenéken két-két sor gyertya fut a főfal felé, a só lépcsők padoknak látszanak, 

s a mozgó, ülő alakok ájtatos hívőknek, kiket csak felülről világit meg a boltozatról lecsüggő 
két csillár, 800-800 gyertyából alakítva. 

Csakhamar leérünk. A bányanagy megmagyarázza nekünk a sóbányászatot. Jelen
legi akna fedője s ó agy a g, melyen kavicsréteg fekszik, a sóréteg felülete a földszinhez 
hasonló hullámos alakkal bir. 

A sótest feltárt csapás szerinti hossza 664, hajlás szerinti szélessége 1138, vastag
sága 108 méterre ismeretes. A sótelep csapása 21 óra; Szlatinán i·égebben már bányák 
-voltak, de elhagyattak a Kri s ztin a-, A 1 be r t-bánya, mivelés alatt vannak a Miklós
Kunigunda egyesített aknák; s a Ferenc-bánya a Miklós-akna-torok által a sótest 209 
meter, a Kunigunda-bányatorokkal 300 meter mély::iég1en éretett el. Eddig már a remél
hető sóréteg felén tul vannak, de hiszik, hogy még 25-30 meter mélyre juthatnak, s 490-
500 millió, a mélységgel mindig tisztábbá való sót nyerhetnek. 

A bányamivelésben az egyenközlapu kamarabányamüvelés van alkalmazásban. E 
rendszer szerint a bányaföte 11-15 meter széles, s a bánya hossza 114-190 meter, mely
ből több egyenközű osztályok vagy szárnycsarnokok nyittatnak. Ezek, miként a fővágó tér 
oldalfalai, 45 fok alatt hajtatnak alá mindaddig, mig a végterek és csarnokok talpai átlag 
42 meter szélességet el nem érnek, mikor a falak függélyesek. A Kunigunda-bányában a 
falak már függélyesek. 

Ebből egy kisebb szárnycsarnokba megyünk fel, melyben ŐFelsége, amagyar király 
életnagyságu képe van transparentben megvilágítva, s színes lam.pionokból álló kerettel 
körülvéve. 

Miután a bányanagy lefestette előttünk a sófejtés jelen módját, mely rés e 1 és utján 
történik, vagyis a talpon a sóban 10 cm. széles és 23 cm. mély árkot vágnak csákánynyal 

- 155 -

..átlag 2-2 1
/ 2 meter hosszuságban, s ettől 1-1.12 m. távolságban, párhuzamosan egy má

sodik rést; e két rés végén egyenszögben ismét más két rést. Négy oldalt lesz ez által 
szabaddá a sótábla, s azt az aljába illesztett vas ékekkel felfeszitik, 3 meter hosszu vas ru
dakkal felemelik, s csákánynyal alaksó-darabokra felszegik. 

Minden ily alaksó-darabra, melynek 7 5 fntnyi sulyunak kell lenni, a bányász rá
metszi a saját jegyét s azért kap 5 krt. 

Az alaksó-termelés mellett igen sok törmeléksót is nyernek, de azt nem képesek 
értékesitni, minthogy a fogyasztók csakis az alaksót követelik. 

Igyekeznek ugyan ezt is hordókban kereskedésben hozni, melyek a kincstárnak 
1 frt 20 krjába kerülnek, s a melyen az rendesen 80 krt veszít, de nem igen emelkedik e 
téren a forgalom, mert a hordó ára megdrágítja a sót. 

Utóbbi időkben kísérletet tesznek a megőrölt sónak zsákokban szétküldésével, mely 
ugy látszik lábra fog kapni, s semmi veszteséget nem fog felmutatni, miután ötven kilo
gramm mellett csak 2 krba kerül a zsákra történt költekezés. 

Ezután kiterjeszkedett De Adda a bronc kori sóbányászat eljárására, s a bánya egyik 
mintegy 2-ik emeleten levő kamrájában megmutatja azon kor eszközeit. A kis árkokat favá
lyukban vezetett v~zzel mosták ki, a táblákat fadorongokkal emelték fel, s a legkezdetlege
sebb módon eszközöltetett a szállitás. Most ez már haladt. 

Jelenleg a s zint e s s z á 11itá s ná1 a vasut alkalmazta tik, melynek szekerén egy 
ember 500-560 kilogramm sóterhet szállithat egyszerre. 

A függélyes szállitásnál a földből fel a s o dr o ny k öt e 1 e k használtatnak, s 
hajtó erő a gőzgép Szlatinán, még pedig a Kunigunda-bányában egy 50 lóerejű gőz
gép, s evvel nyolc órai munkaidő alatt 7 2,000-100,000 kilogramm só szállittatik a 
bányából fel. 

Évenkinti termelés 28-30 millió kilogramm. 
Ezen gőzgépen indultunk mi is felfelé. Vágytunk már ki Isten szabad ege alá, ólom

sulylyal nehezedett ránk az óriás boltozat, melynek hullámos rétegei képzeletünket min
dig az aláhullás rémével ijesztgeték. 

Jól esett, midőn helyet foglaltunk a sikló kosarában. Még egy pillantás vissza a 
bányába, melyben most gyul ki a bengali tüz, s a szivárvány minden színével festi a fala
kat, de bármely hívogatva marasztgat is a sok gyémánt sugár, melyek az égő fenyöszilán
kok által előidézve meleg barátság érzetével fonnak körül, minket a vágy felfelé vonz, s 
örömmel üdvözlünk téged enyhe napsugár a kék égen. -

Ezután körüljártunk az apróbb sókezelési módok tanulmányozására, mik által az a 
kereskedés számára előké,szittetik, s visszatértünk Szigetre, hova a bányászok diadalkapuja 
utánunk küldi a szíves "Aldást utadra." Dr. D. 

b) Kabolya-Polyánára. 

Szép idő kedvezett kirándulásunknak. A megelőző eső elvert minden port, a hosszu 
kocsisor egymás szidása nélkül mosolygó arcokkal haladt szép rendben tovább. Utunkban 
tanulmányozhattuk a nép szokásait; hetivásárra haladtak be Szigetre. Itt pipázva jött 
élénk öreg anJ.Óka apró lován, melyen a nők is átvetett lábakkal ülnek, mit annál köny
nyebben tehetnek, mert vörösposztó szövetből álló szoknyájok két kötényböl áll, melyek 
két oldalt a kötésig nyitva állnak, s közülök az ing fehérlik elé. Amott gyalog, magában 
kocsin, marhát hajtva. ' 

Ver e s mart, Karácsonfalun a legszebb kilátások, zöldelő rétek közt áthaladva 
' közeledünk Bocskó felé. 
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A nép, mely elénkbe kerül, sáppadt, sovány, ráncos képű, legnagyobb része izraelita, 
már a futó gyerek is lengyel zsidó öltözetben halantékra lóggó hajcsimbókkal bámul ránk 
a szoba ajtajából, mely rendesen az utcára nyilik. 

Bocskóhoz közeledve egyik kis hegy tetejéről egy kertben a csucson álló fáról nem
zeti zászló lobog felénk. 

A hid előtt fenyőgalyakból készült diadalív "Erdészüdv" felirattal fogad, s a Tisza 
hidjánál lobogók s lombfedte oszlopok között érünk Bocskóra, s a Tisza partján levő kincs
tári faüzlet megtekintésére. 

Mi a legutolsók közé tartoztunk a orban, s habár a késedelem hasznot nem is igen 
szokott hozni, jelen alkalommal megörültünk elkésésünknek, mert tisztelt alelnökünk 
P r u g be r g e r József kincstári igazgató épen akkor szállt le előttünk kocsijáról, s szives 
volt az egész fakezelést előttünk megmagyarázni. 

Prugberger J. ur a nagygyűlés rendezői közt egyik leggondosabb és legszivélyesebb 
egyéniség. Már a szlatinai kirándulás alkalmával igen meglepett szivélyes fogadása; s ez 
alkalommal is lekötelezett mindenkit szivély ességével. 

Azért igen örvendtünk, midőn szives volt számunkra magyarázóul ajánlkozni. 
Ránk budapestiekre ezen magyarázat különösen érdekes volt, mert épitési kedve

zőtlen eseményeinkre nézve is szives volt felvilágosításokat adni. 
Máramarosban a fenyőfát május,juniusban vágják, azonnal csaknem csucsáig lehánt

ják, s a kérget cserzőknek eladják. 
A levágott faderék hat hétig fekszik a földön száradás végett, akkor a még zöld 

csucsot levágják, s a fenyőszálat leszállítják a patak partjára, hogy aztán hevederek által 
20 darabot vékonyabb végén összeszögezve, tutajkép a raktárba hozzák. 

Miután ezen, nyáron vágott fák vastagabb része megrepedezik, deszkául azt nem 
használhatják, a végből szükség novemberben, mikor még ölnyi magas havak a tetőkön 
nem feküsznek, téli vágatást eszközölni. 

Ilyen, télen vágott fát is megkisérlett Pr. igazgató ur a kereskedésbe épületfául be
hozni, de a kereskedők azt nem vették, miután olyan szép fehérre nem lehet hántani, mint 
a nyári vágatást, a háncs egyes darabjai a fabélen maradnak, annak fekete, rücskqs szint 
adnak, s bár ezen fák a lassu száradás folytán tömörebbek, s nem repednek meg, épület
fául azt eladni meghiusult kísérlete. 

Felvettetvén a kérdés, lehet-e, midőn már a fenyőszál meg van faragva, megismer
ni, melyik a téli vágatás és melyik a nyári, Pr. ur nyilatkozata tagadó volt. Egész szálfák
ban azonban a téli vágatás feltűnő barna szine, s apró hozzátapadó háncsok mellett lehető. 

Azon kérdésre, mi lehet qka annak, hogy Budapesten a házépítésnél használt fenyők 
oly hamar rothadnak el, azon feleletet nyertük, hogy ennek okát keressük abban, miszerint 
a fenyőszálak sokáig tartatnak a vizben, a helyett, hogy szárazon keresztbe rakatva, foly
ton a lég járásának volnának kitéve. 

Budapestre egyébiránt fenyőt Máramarosból nem szállitnak, hanem külföldre. 
Ezen faüzlet megtekintése után megindultunk Nagy-Bocskó község határában a 

Sopurka folyam jobb partján fekvő magyar-svájci szoda- és vegygyár megte
kintésére. 

A gyár bemeneténél diadalkapu fogad magyar és svajci lobogókkal diszitve. 
Az igazgató vezetése és magyarázata mellett megtekintjük a kén gyárt, kén

s a v gy á r t, c h 1 ó r m é s z g y á r t é s s z o d a gy á r t. 
Egy félórát igénylő körültekintés után, melyben légzőszerveink minden lépten nyo

mon veszélyeztetve voltak, nagy örömünkre szolgált látni a munkások egés2'.séges lakait, 
házi kertekkel, kórházat, iskolát stb. 

- 157 -

A gyár termel évenkint 2.700,000 kgr. 600/o kénsavat, 3.500,000 kgr. csoda
sót, 1.500,000 kgr. sósavat, 1.500,000 kgr. szikenyt, 200,000 salétromsavat, 
200,000 mészhalvagot. 

Az igazgató szives német magyarázatát megköszönve, sz-állitásra használt fenyő
bordókból készült diadalkapun át folytattuk utunkat szép, folyam szelte völgyön, hegyek 
lábai mellett, s a zugó habok partja fölött kellemes csevegés közt Polyánára, a vasgyár 
megtekintésére. 

A hegyoldalban a falu végén fekvő vasgyár bemeneténél diszkapu fogad, rajta 
"S z i v e s e n ü d v ö z 1 ü n k" felirat. 

Az igazgató kalapját leveszi előttünk, s szívből jövő beszéddel üdvözöl. Ezután elve
zet a nagyolvasztó épületbe, hol épen ömlik a hig vas, a kavarda hutába, aszhutába, nyujtó
pörölydébe, szerkovácsdába, kapapörölydébe, fürészmalomba, végre a hegy oldalában levő 
vas bányába. 

A távozott vendégek nevében Batizfalvy S. alelnök köszöni meg a szíves fogadást s 
magyarázatokat. 

Ezután a falun kere ztül, melynek utcáin népet sem látunk, csak az apró ablakokon 
bukkan ki egy kíváncsi gyerek vagy tétlen vén anyóka feje, megfordulunk a fürdő felé. A 
falun egy kis patakocska fut keresztül, rozzant kőhidjának szegletein koszoruk s korlátán 
elhintett virágok, felmenetelénél pedig az ünnepi öltözetbe öltözött elöljáróság, némán, le
vett kalappal, bizonyára parancsszóra odaállitva. 

K ab o 1 a - P o 1 y á na fürdő a Sopurka patak balpartján, a Berdó és Zsrebecz he
gyek aljában fekszik, a falutól mintegy negyed órányira. Hozzá lejtőn kell felmenni, melyen 
két sor ház utcát képez, s két sor óriási kőrisfák szegélyeznek. Valóban meglepő a felm~net 
az utcát elzáró fürdő házhoz, mely falusi uraság-háznál egyébnek nem látszik, s ha elotte, 
s a fasor véaében az ugró kut íve nem játszadoznék, senki sem sejtené fürdő közellétét. 

A fü~dő, bár itt ott látszik, hogy valami a közönség élvezete, mulatsága céljából 
történt is, ugy látszik nem részesül azon gondban, melyet megérdemelne. 

Építettek ugyan verandát az épület végébe, de tiszta csö~gede~.ő J?a~ak helyett 
pocsolya van előtte; és szomszédsága mi üdülést adhat azoknak, kik eros idoben fedett 
sétány hiányában, csakis ide szorulhatnak üde lég élvezetére ~ 

Van ugyan fedett sétány helyett kuglizó hely, de hogy a .~yógyf~rrás ~zét a beteg 
esős időben is élvezhesse, hogy az a hegy oldalából necsak a fürdobe, de italul is levezettes
sék, arról nem láttam intézkedést. 

Maguk a fürdök nagyon szerény igényeket elégíthetnek csak ki. Fa-pad, fa-kád, 
kevés fürdőlepedő kevés törülköző ablakok, melyen át a zöld kis függöny véletlen lehull
tával ádámi öltöz~tben láthatni sz~mérmetes alakot, nem képesek szokásunkkal, kényelmi 
érzékünk helyeslésével találkozni. 

Ne haragudjék meg a vidék e kemény sorokra, ennek célja az, hogy a figyelmet 
ezen valódi gyöngy méltatására feléleszszem. . „ . , „ 

Minden oldah·ól körülzárt téres völgy ölében ugy fekszik e fürdo, mmt anya vedo 
ölében az egészséges gyermek. Reményekre jogosít, de jelenleg kuszált haj.u;, , , _ · 

A napfény mosolya játszik a lomb fedte tetőkön, balzsamos lég üdito erzessel villa
_nyozza fel minden gondolatunkat, lábainknál virág, fejünk felett a fenyő örökzöld sátra, 
tikkadt testünk felüdül, midőn az édesvizű csermely partján a borkuthoz felsétálunk. 

Sokban hasonlít e fürdő Tusnádhoz, mely tavaly bennünket annyira elragadott, 
hogy még ma is valamennyien összehasonlitásra használjuk emlékét, de előnyösb az által, 
hogy édesvizű forrása is van. , , . „ " • " 

Ezen édesvíz csermely kent az ugynevezett parkban fut vegig, felulrol JOV.e; a bor-
kut felett mesterséges vízesést képez, s az ut felén vizsugárból készült ivek előállitására 

. -~ - - - . - - - - -
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használják, melyek szétporló cseppjei a napsugár kedvező ráesésénél, bizonyára szivárvány 
képét is mutatják. 

A park nem valami nagy, de kigyózó utai ügyesen vannak elrendezve, s egyes pont
jairól igen szép kilátás nyílik a hosszu völgyre. Csermelye mohos kövekkel segélyzett, a fél 
uton nagy kődarab téríti félre a csörgedező habokat, s rajta kereszt, állitólag al'.'1tta em~ 
beréletet temetett el a szerencsétlenség. Nyugalom, s buja növényzet pihenésre h1v; kandi 
napsugár szeli át a fenyvek titokteljes árnyékát, s melegítő életet hoz a páfrányra s ke
délyünkre, ugy hogy önkényt keletkezett a gondolat bennünk, jó lenne itt hosszasabban 
időzni. 

A természet pazarul kiöntötte e tájon minden kellemét, kincsét, s az ember megfe
ledkezett a szépség bűvölete alatt meghozni hódolatát; pedig a szép nőt a ruha bár szebbé 
teszi de csak a bókra, boldogságra arcán megjelenő pir adja meg neki a hódító varázst. 

' Ha a kincstár e helyhez még 400-500 holdat parknak adna, s a fürdőt évenkint 
beruházások által csak a jövedelem arányában emeli, mert hisz lakásokról nem szükség 
gondolkozni, azok miként Karlsbadban, ugy itt is a falu házaiban keletkezni, fejlődni, ele
gansakká alakulni fognak a kereslet emelkedésével, akkor a legkeresettebb fürdő-hely
lyé válhat. 

S ha ő nem akarja, adja el, de a magánosnak is adjon parknak minél nagyobb ter
jedelmű földet a táj legszebb helyéből, a kincstár saját jól felfogott haszna érdekében még 
ingyen is, s akkor a fürdő előre várható jövedelmezőbbé volta után adóban 20-szorta töb
bet fog bevenni a kincstár, mint a mennyi jövedelmet jelenleg huz. 

Hogy sokat most e fürdő nem jövedelmezhet, kitetszik abból, mert beruházásokat 
tenni nem tartotta eddig érdemesnek. 

A fürdő az egyszerű vasas savanyuvizek közé tartozik, igen kellemes, tiszta, színte
len, csípős savanyu izü. Jelenlegi állandó vendégeinek száma kettő, maximum 16. 

Délben mintegy kétszáz teritékü ebéd volt, meglehetősen főzve, s kiszolgálva, a 
melyen számos felköszöntés történt. Dr. D. 

c) Viskvá!rhegyre. 

Valóban, minden egyes kirándulásnál, melyet vándorgyülésünk kedvéért a derék 
máramarosiak rendeztek, hajlandó az ember azt mondani, hogy „ez valamennyinél többet 
ér." Nem tudjuk meghatározni köztök az elsőbbséget. De a mi a kitűnő rendezést illeti, az 
Visken fölülmulta a várakozást. 

Szigeten reggel 7 órakor elégséges számu külön vasut~ kocsi, állt rendelkezé.sünkre? 
s vidám kedélylyel és az eddig tapasztaltak után kellemes varakozassal f~gl~lt mmdenki 
helyet. Ugy meg szokták már egymás arczait eddig. a tagok, ho~y. ne~ is .igen .:V~.ltunk 
tisztában vele, hogy kinek vagyunk bemutatva, kinek nem; mmdnyaJan ismerosoknek 
tekintettük egymást. Némi disharmoniát legfeljebb csak a budapesti küldöttség, magyarul 
különben jól tudó, tagjainak nem épen ékes német dialectusban folytatott hangos tarsal-
gása képezett, melylyel-uton utfélen figyelmet gerjesztettek. . 

Técsőn indulásra készen vártak a fogatok. E városka derék magyar népe, ünnep is 
lévén, seregestül jött ki az indóházhoz. A férfiak sujtásos kék dolmányai, pörge bajusza, az 
ifjabbak bokrétás kalapja, a nők deli termete, a pinceajtós elejű roppant fedelű házak 
érdekessé tették a képet. Kár, hogy a lónemesités Máramarosban általában még nem 
mutat fel eredményt. A lovak kicsinyek és gyöngék. De azért az erdős hegyoldalon kigY:ózó 
meredek utakon elég kitartással haladtak fogataink, s csak egy állt ki. A hosszu kocs1so.r 
az alföldi követválasztási menetekre emlékeztetett, a mit feltűnőbbé tettek az egyes kocsi
kon vitt nagy nemzeti zászlók. Gyönyörű regényes erdőség között vezetett utunk a válta-
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kozó alaku völgyekben, melyekből letekinthettünk a kanyargó 'l'is:ta tágas szép síkjára. 
Kirándulásainknak eddig rendkívül kedvezett az idő, s a 28-diki viski kirándulásnál is csak 
azt sajnáltuk, hogy a köd egész nap sem birt teljesen felemelkedni. 

Végre 9 óra után elértük a viski várhegy alját, fuvarosunkkal arról beszélgetve, 
hogy a técsői nép eladásra semmi gabonát nem termeszt, de saját szükségletére van tiszta 
buzája is. Pénzelni kézi munkából, fuvarozásból, alma-termesztésből és szarvasmarhából 
szokott. Láttunk is az uton sok és szép szarvasmarhát. De a gyümölcs itt is teljesen elfa
gyott a,z idén. Beszélgetésünk közben egészen meglepett a szép kapuzat, mely zöld galyak
ból nemes ízléssel alkotva, előttünk állt e felirát1sal: "Isten hozott!" 

A hegyoldalon terasse-szerüleg épült fürdő elöhalarlása meglepte e sorok szerény 
iróját, ki már több év előtt megfordult e tájon. A svájci ízlésben épült emeletes uj szálloda 
fölékesített nagytermében Denk Adolf, bustyaházai erdőmester ur fogadta az érkezőket. 
Átgondolt beszédében érdekesen vázolta e fürdőhely keletkezésének történetét. A kir. 
kincstár legujabban nagy összegeket fektetett be. Kedvezőbb fekvésű fürdőt általában ke
veset lehet találni. Nem messze van a técsői indóház a kelet felől, a bustyaházai anyu
gatról érkezőknek. Kocsit az állomásokon azonnal lehet kapni; a Tiszán derék hid és hidas 
visznek keresztül; a hegyre jó kőut kanyarodik fel sűrű árnyas fák közt. A fürdő sok 
kényelmes és ízléses laképülettel dicsekszik, kilátása remek, szép s árnyékos sétányai 
magasztos hangulatot keltenek. Vizének gyógyereje főképen sápkórban és méhbajban sinlö 
nőkre nézve kitünö. Csakhogy jeles szakértőkkel kellene e jóizü viz forrásait bövittetni. 

A társaság sietett élvezni e gyógy- és mulatóhely előnyeit. Hiba volt, hogy nem 
számítottak arra, hogy a fürdőket egyszerre sokan lepik meg. Kész fürdök nem voltak, s 
roppant hiányos volt ily egyszerre fürdeni kívánó nagy tömeggel szemben a fürdői 
kiszolgálás. 

De annál pompásabb kiszolgálásra találtunk a terített asztalok körül. A jó izü éte
lek és csin mindenkit kielégítettek. Lukács zenekara játszott, mig a pohárköszöntések 
hosszu sora megkezdődött. Nem egy eszmegazdag, érzelem.teljes és jól előadott felköszön
tést hallottunk. A vándortársaságban örömmel láttuk e megye több jeles fiát, Várady 
Gábort, Mihálka László alispánt, Prugberger J Ó'.?sef kincstári igazgatót s többeket; s jól 
esett körünkben látni Prielle Kornéliát, ugy a lelki nemességéről tág körben ismert Lövey 
Klára urhölgyet. Köröskörül rajzott a técsői és viski nép, déli férfiak, szép íánykák, s 
tisztes anyókák. Köztetszést nyertek Kerekes Samu maros-vásárhelyi gymn. iskolaigazgató 
meglepően gyors, folyékony és elmés verses rögtönzései, s helyeslést nyert ugyanő neki 
azon indítványa, hogy az ugynevezett felső és alsó kut VáradyGábor és Prugberger József 
tiszteletére s emlékére "Gábor"- és "Józsefkut"-nak neveztessenek jövendőben. Ebéd után 
némelyek vállalkoztak a magasan fekvő váromladékig felhatni; mások egy félreeső völgy
ben a céllövészetben tüntették ki ügyességöket, a fiatalság pedig a díszes nagyteremben 
táncra kerekedett. Észre se vettük, hogy az idő eltelt, midőn esti hat órakor előálltak a 
fogatok, hogy visszavigyenek a técsői indóházhoz, a honnan külön vonaton ind~~tunk Szi
getre. A ferencvölgyi üveghuta körül egy kis sebes zápor kerekedett, denem soka1g tartott, 
s miatta bizony egyikünk sem zugolódott. Ennyit egy hét alatt kiállhattunk oly sok élveze
tes kirándulásunk alatt. 

E kirándulás után sokan már visszatérnek házi tüzhelyeikhez, szivökben a költőnek 
a viski toasztok alkalmával fölelevenített mondatával: „Hass, alkoss, gyarapíts, s a haza 
fényre derül." 

Bolgár Emil. 
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2. A. XIX-ik nagygyfilés alkalmával rendezett kiállitás tárgyainak sorozata. 

I. csoport. 

Ásvány- és kőzetgyüjtemények, bányatérképek és rajzok a só- vaskő- fiém és kőb · , t t , 
nyei A kir b ' · t , , b · ' ' ' - anyasza erme-

. · anyaigazga osag rinyageologi és bányamérnöki termeiben elkelye zve. 

I. M. , ~ir:. bánya- é~. jószágigazgatósá~ Máramaros-Szigeten. 
~· M?szko;ek, vaskovek (1-112. szamig), Gánya vidékén előfordul' ' . , 

kovand es sargarez Borsabányáról, különféle vaskövek diszp 'ld, kb o barnaszen, rez-
2 v k" k k" , e anyo an. 

, , „ . a,s ove , ?szen, kovakőzetek és homokkövek (113-224. szá · ) H .r. „. 
~!!~~ol vaJo barnaszen, a kabolapolyánai, „ bánszki-bánya" Jegujabb fe:;:\sán:~z~~~Ö 

h 3. ,H~mo~öv~k, agyagos palakőzetek, jegeces palakőzetek, zöldkövek angitkőzetek 
porp yr- es rac yt~ozetek (225-326. számig). Diszpéldányok a kir. sóbán;ákból. ' 

, ~· ~~rp~yr- es t~.achytkőz~tek, a ~aiblivölgy ásványai, telérkőzetei Karinthiában és 
erdel!r,esz~ asva~!.ok, ~ozetek. (m:nt ~ ma;amarosi hasonnemű kőzetek összehasonlitására 
s~o~g~lo n,rm~.agyuJterr:eny) . Viskvidéki telerkőzetek. Felső-tiszavidéki telérkőzetek Gutt ' _ 
vi~ek: .tel~rko,zetek.. Ma~·an;iaros megye különféle vidékéről való látványdarabok (327-4~~ 
szamig), es vegre dISzpeldanyok a kir. sóbányákból. *) · 

_ 't5. l~tá.~ama:os, m~gye kinestári bányaterületének földtani, statistikai és lmlturai vi-
szonyai e o unteto terkep. 

6. Mára~aros ~~e~ye m. kir. bány,aterületének helyrajza és földművelési ágai. 
7. A luhn vasko?an!a r~szle~es 

1

banyageologi térképe. 
8. A kabolapolyanai "banszki-banya" helyraizi és földta · · · 9-28 S'b' , t „ „ „ , , ,„ ni viszonyai. 

, . o anyasza ot elotunteto terkepek es rajzok. 
29. Sogula Sugatagról. 
30. A forgalomba bocsátott sónemek. 
31. A sóbányá z munkaeszközei. 

„ II. A szigeti reform. lyceum muzeumjából való Máramaros kozetek és kövületek. ' megye területén talált 

, ~I. Prag1naun Eleonóra szigeti lako~. A felső-rónai határban levő h " 
kutatasi helyről való kőszén. " orgos nevű 

IV. llalttert N átán szigeti lakos . .A.rany-ezüstérc a viski határban levő b' 'kb '1 
V. Gróf Teleky dolhai, rókamezei vasgyára. Barnaszén. anya 

0 

· 

VI. Váracly Gábor. Hegyi jegec (máramarosi gyémánt) a Verchov· ' 'l 
VII N' t 1 b k"ll" T maro · · ev e eu e u t o a arac völgyről. Zöld porphyr táblában. Kősze'n. Veres 

márvány. 

II. CSO}>ort. 

Ásványvizek. A megyeház termében. 

I. Égvényes ásványvizek. 
1 Egysze „ ' , , , . · ru szensavas egvenyes asvánvvizek szolymai vucsko'me „ . 2 e ' k 1 

csény1 fe e "] · k 1 l' · . , J • • ' ' zoi iorras e e-' r ncvo gyi, a ocsa- az1 maJdankai, rudoveci, kövesligeti 2 forrás, urmezői 3 'forrás 
- - - ' 

*) 1., 2. , 3„ 4. egyszersmind a "yüjtemén kr' · " egyes szekrényekben találtattak. " ysze eny szarna ; az elosorolt gyüjtemények részletes lajstromai az 
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viski 11 forrás (sajáni 1- ő, 2-dik és hátulsó forrás, kovácsvölgyi 1-ső és 2-dik forrás, bor
kutvölgyi; Iskola- és Szászforrás, Nyulász forrás), bilini 2 forrás nagy mennyiségű szabad 
és kötött szénsavval, váncsfalvai, szaploncai 2 forrás, középvisói (vale pestyilor, vale vinu
luj, vale vinisor) források, felső-visói 6 forrás, 2 kőolajtartalommal, borsabányai 6 forrás, 
-toronyai, lipcsei 2 forrás, kusznicai, felső nyeresznicei, kabolapataki, borsai, sajópolyánai 
;j forrás, batizai 5 forrás. 

2. Égvényes sós szénsavas vizek. Közép-visói a vale vinuluj völgyben + 9° R., bocs-
kó-rahói 4 forrás jud nyomaival, borsabányai 3 forrás, ökörmezői (kliváni, prochudna, rufigi 
források), tyuskai, bukoveci, ó-hojatini, szinevéri. 

3. Égvényes vastartalmu szénsavas vizek. Viskvárhegyi (felső forrás, sok vas- és sza
bad szénsavval, alsó forrás, kénhydrogén tartalommal, nagy técső-völgyi forrás (a várhegyi 
felső forráshoz hasonló), felső-bisztrai, oblyászkai, szekuli igen kellemes izü, sok szabad szén
savval, közép-visói 3 forrás (Vale-vinuluj, Stobej, Caldare), felső-visói János-forrás, neresz
nicei, borkuti 2 forrás, bogdáni, luhü (Hover1a, Krasina, Javorina források), ruszpolyánai 
(Krasznicavölgyi, Laszkoci , Bukovinka, Buresto források), orosz-mokrai 3 forrás, király
mezői (a nevezetesebb források egyike, a menn)iben ezen osztály rendes alkatrészein kívül 
tartalma.z chlor-calciumot, chlor-magnesiumot, jodot, bromot és ezek összeköttetéseit), bocs
kó-rahói 4 forrás, aknarahói 4 forrá,<s, glodi 2 forrás (hölgyek forrása és keresztkut), kabola
polyánai 3 forrás + 8° R., suligulii + 10° R. (szabad szénsavtartalma legtöbb, vastartalma 
csekély), borsa-bányai Sándor-forrás (a birodalom leghidegebb vize + 4 ° R. hőmérsékkel, 
tartalmaz ezen osztály rendes alkatrészein kívül kevés timsót, mangan-oxyd, fiuor-phosphor
jod-, és brom-vegyületeket), hidegpataki, oholyatini, majdánkai, oblajászkai, lipcse-hrabovei, 
lipcse-polyánai, dolhai (Jászolvölgyben 4 forrás), rókamezöi, kereckei, alsó-bisztrai, teresel
pataki, orosz-mokrai, német-mokrai, hosszumezői, lonkai, roszucskai, kaszó-polyánai (Peli
cza-forrás), petrovai, ruszkirvai (Runya-forrás), mojszini, borsa-csiszlai források kevés naph-

tatartalommal. 
II. Konyltasós vizek. 
1. Egyszerű konyhasós vizek. Ricskai, konyhai 2 forrás, ökörmezői (mocsári forrás), 

talaborfalvai, kerékhegyi, felső-apsai, alsó-rónai, rónas.::.éki, felső-szelistyei 3 forrás. 
2. Konyhasóval telített vizek. .A.kna-szlatinai, falu-szlatinai, rónaszéki, sófalvai, sán-

dorfalvai, akna-sugatagi. 
3. Jodot és bromot nagyobb mennyiségben tartalmazó források. Királymezői joódi, 

dragoméri. m. Kénes vizek. J oódi, sófalvai, kricsfalvai, hosszumezői, ruszkirvai, karácsony-falui 
hőfoka 17° R., hosszu-ligeti, mikolapataki, disznópataki, huszt-baranyai, dragoméri 3 forrás 

gazdag naphta-tartalom.mal. 
IV. Vastartalmu vizek. Összetételüknél fogva az I-ső osztály 3-dik száma alatt sorol-

tattak elő. 
V. Közömbös vizek. Hely szűke és nagy számuk miatt csak következők vannak kiál-

lítva: felső-visói Szkragye forrás kevés timsó és vasgálic-tartalommal, krácsfalvi, gernyesi, 
dolha-magurai, dulfalvai, deszei, técsői 5 forrás. 

VI. Föltlesvizek. Felső-rónai gypsz-tartalommal, borsa-bányai cement-víz. 

A.z ásványvizek kiállítói voltak : 

1. Réthy Sándor, ker. orvos, Ökörinezőről. 
2. Schmidt Károly, Husztról. 
3. Szék e 1 y h i dy József, Viskról. 21 
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4:. Técső város. 
5. Kovássy Kálmán, Tarucvizről. 
6. Dunka I tván, Kaszó. 
7. chlachta Lajos, Batiza. 
. Winer Gyula, Dragomér. 

9. C ie Vince, Róna. 
10. Geitner Béla é Krü zrelyi Bálint '· ó. 
11. Vár ad y K á 1 mán Rahó. 
12. Braun a, lelké z Bogdány. 
13. zilágyi Jáno Brél . 
14. ziget váro a. 
A ritkított nevek kitűnő igyekezetet tanu itottak. 

III. csoport. 

Gyátipar. A megyeház tennében. 

M. ki~. bánya- es jószágigazgatóság Máramaros- zigeten. 
1. Feh 'rpataki va gyár. Nyer vas (fehér, szürk é kevert). Öntvények (takarék

t~zhely-lemez k é fel zerelé ek, göröndcsapok, kerék-a y per ely, ro télyrudak, különféle 
l zfű~ök, ·· t.ök~ lá~a ok). i no z ott vasáruk (kerti, butor, tizedmérleg, ka1mársulyok, 
ketaliga laJ aJtolo e avarké ·zlet, malomor ó, szecska ágó, kézi csavar vágókészűlék és er

kélJJ:á ) é diszművek. 

2. Kabolapolyánai va gyár. Vert é henger e 1 t v a (keréktalpvas, karika vas, 
rá v gömbölyű va é hordóabronc vas). S z e r v a . nem ü e k ( zántóvas, ekevas, kü
lönfél e ákán ok horgo · o-olyhó, c oro zlya, alabor, öldöc , különféle fej zék, tüzihorog, 
külöm'le kapák, á ók, a bányá zat é erdészet munkae zközei, é 39 féle szegnemü). · 

.. II. róf Teleky dolha-rókamezei vasgyára. V a kövek. Nyer és r u dv a s -pró
b á k. 0 n tv én y e k (lába ok, ü tök, bográc ok, takaréktűzhely-föl zerelés, csövek és disz
mű-áruk). 

R u dv a . z e r nem ü e k, u. m. különféle kapa, lapát, ásó keréktalp-csusztató, kö-
zön ége idat - és Schlick-féle eke, takarékkonyha. ' 

. ID. Magyar-svájci ,sóda és vegy-gyár Nagy-Boc ·kón. Különféle nyers anyagok, nyers 
soda, Jegedett soda, maro soda, égetett soda, kénsav, salétrom av, pörkölt kovand, cement
réz, rézgálic, vasgálic, égetett glaubersó, jegedett glaubersó, sósav, halvanymész, mangán
halvacs (chlorÜl'), tűzálló anyagok, téglák, csövek, savedények (tonrilles) és több afféle. 

IV. Fazekas i1•artá1·s11lat Máramaros-Szigeten. Különféle agyag-edények. 
V. Dal1.ert Nátáu szigeti lakos szaploncai műmalomterményei. 
VI. Renyi József Ferencvölgyi cement- s űveggyártmányai. 

IV. csoport. 

Fanemüek. A sziget-kamarai kincstári gőzfwrésznél kiállitva. 

~l. kir. bánya- es jószágigazgatóság Máramaros-Szigeten. 
1. Fanemüek és különféle fürészgyártmány. Lucfenyő-ászokfa 2 drb. Bükktörzs 1 

drb. Tölgyfa 1 drb. Szilfa 1 drb. Kőrisfa 1 drb. Jávorfa 1 drb. Gyertyánfa 1 drb. 24 méter 
hosszu lécfenyő-szálfa 3 drb., 18 méter hosszu lucfenyő-szálfa 3 drb., 12 méter hosszu 
lucfenyő-szálfa 3 drb, 6 méter hosszu-lucfenyő-rönk (vastag) 3 drb, 6 méter hosszu luc-
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fenyő-rönk (közép sz.) 2 d1·b, 6 :r'néter hosszu luczfenyő-rönk (vékony) 3 drb. Szarufa 3 drb. 
Eve~.ő~úd, 3 dr~. Ké,sz .. e;ező 3 drb; Csák1yarú~ 3 drb: K~mlórúd 3 drb. Hajó-bókony 3 drb. 
A külonfele szelessegu es vastagsagu lucfenyo-deszkakbol, tekintettel a különböző köbegy
ségenkénti árakra, minden választékból 10 drb. A különféle szélességű és vastagságu lomb
deszkákból, a különböző választékok szerint, elkülönitve 10 ch·b. Cirbolya fűrészáru 1 O drb. 
A különféle szélességű és vastagságu lécekből 10 köteg. Oszlopfa 10 drb. Fűrészelt épületfa 
16/i6-Cm.-es és 10 méter hosszu 1 drb. Fűrészelt épületfa 24

/ 24 cm.-es és 10 méter hosszu 1 
drb. Fűrészelt épületfa 32/ s2 cm.-es és 10 méter hosszu 1 ch·b. Bükkfa-heveder 2 drb. Fenyő
heveder -2 drb. Tutaj szék 2 drb. Donga 100 drb. Hordófenék 100 drb. Tölgyszeg 1 kötés. 
Bükkszeg 1 kötés. Dránica 100 drb. Zsindely 1 kötés. Szőlőkaró (fűrészelt) 100 drb. Sző
lőkaró (erdei) 100 drb. Buza- és paszulykaró 3 ch·b. Abroncsrúd 50 ch·b. Tölgyfaguzs 2 drb. 
Fenyüfaguzs 2 drb. Rőzsekaró 10 drb. Rőzse 6 méter hosszu 32 cm. vastag, 1 nyaláb. Tű
zifa (kemény) 1 köbméter. Tűzifa (lágy) 1 köbméter. Bűkkfaszén 1 hectoliter. Fenyüfaszén 
1 hectoliter. Paszulykaró 10 drb. Lucz- és tölgykéreg 2 kilogr. Kikötőrud (cejte) 2 drb. Fe
dél-léc (erdei) 10 drb. Tüzilétra 1 drb. Csajka 2 drb. Különféle faragványok 50 drb. Fosz
lány 2 kötés. Fenyő- és egyéb más magnemüek 1 kilogr. Fenyőtoboz 1 kilogr. 

2. Térképek. Máramaros megye erdőterületi térképe. Máramaros megye fűnemeinek 
térképe. Máramaros megye közigazgatási térképe. Máramaros megye közlekedési térképe. 
Máramaros megye talajtérképe. Máramaros megye hegy- és vizrajzi térképe. A Taracfolyó 
szabályozási térképe. Máramaros megye átnézeti térképe. Kőrösmező állab-térképe. Rahó 
állab-térképe. Visó állab-térképe. Trebusa állab-térképe. Bruszturai pagony állab-térképe 2 
darabban, Mokrai pagony állap-térképe 1 darabban. Sziget koronavárosi állab-térkép. 

3. Erdőrendezési műveletek. Rahó üzem-rendezése 1 füzet. A bogdán-luhi ipagony 
ellenőrkönyve 3 kötet. 

4. Műszerek. Kraft-féle nagy tájoló műszer. Schablass-féle kis erdő-tájoló. Panto
graph. Planimeter. Közönséges tájoló. Mérasztal. Rúdkörző. Lejtmérő eszköz 3 drb . 

5. Minták. Vizzárda 3 drb. Gereb 5 ch·b. Fűrészmalom. Magpergelö. Hid feszművel. 
Hid támaszszal. Hid két lábbal. Palló. Uj gát. Csusztató. Fapálya és szekér. Talpvas kapocs
csal. Emlékkönyv. Jégház. Uj szerkezetű sétapálca. Eke. Kender-tiló. 

6. Egyéb gyártmány. Donga és fenékdeszka. Keréktalp ágyukhoz. Küllő ágyukhoz. 
Hintó-kerék. Kerék-küllők. Ecet-forgács. Gyufa négyszögű és gömbölyű. Cipőszeg. Tekenő . 
Lélekvesztő. 

7. Szerszám. Az erdők kihasználásánál és szállitásánál szükséges szerszámok. A fa
gyártáshoz szükséges szerszámok. Összes bodnár szerszám. Furógép és másnemű géprészletek. 

V. ctioport. 

Házi ipcir, kézmü, vadállatok bőrei, nyers vagy kikés.zitett állap'otban, agancsok. 

1. Özv. Mihályi Gáborné 4 ch·b házi szövetű asztalteritő diszitve 1 ; 2 drb hasonló 
kék diszité~sel 1 ; 3 drb szőnyeg eredeti rajzzal 1 ; 1 drb selyemmel kivarrott női ing 1. 

2. f!.zv. Várady Antalné, szül. Mihályi Ilona 1 drb fürtös pokróc 1; 2 ch·b szőnyeg 1. 
3. Ozv. Fersin Ferencné, Jezerniczky Gizella sajátkezüleg nagy szorgalommal és 

csinnal készitett 1 drb fehér paplant, 1 drb lábszőnyeget, 1 drb ágyteritőt, 2 ch·b könyök
. párnához való rózsafüzért, kivarrva. 

4. Vincz Gyuláné, Szaplonczay Emilia 1 drb 30 méternyi lábszőnyeg, 3 drb rövidebb 
szőnyeg. 

5. Mihálka Gáborné, Szaplonczay Mária, Konyháról, 1 drb 25 0 méternyi virágos 
nagy szőnyeg, 2 drb kisebb szőnyeg. 

21* 
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6. id. Mihálka Lászlóné, Hatfaludy Mária több drb igen szépen zinezett kávés asz
talteritő, több drb ágyterítő, több drb nyári paplan, törülköző és más kendők kivarrással ' 
párnahéjjak, len- vagy kenderből; több drb lábszőnyegek, mindannyi saját használatra, 
házi kis szövőszéken szövöttek, jól és izléses kiállitá sal. Kitüntetendők azért is mert a ki
állitó urnő, az ezek készité énél foglalkoztatott környezetének és cseléd. égének' az e nemű 
munkában való ügyes égüket fejleszti, izlé űket tökélete biti. Ugyanő állított k igen zép 
lent és gyapjut. 

7. Hánka Mihályné Vi ken, 2 régibb, 2 uj törülközőkendőt 1. 
!gyártó Józ efné Viskröl, 3 drb abro ·zt 1. 
Hetzel Márton 2 drb ös zeláncolt, egy drb fából ké 1-itett vadá z-ivókanála igen 

díszesen kiállitva. ' 
, 8. Walle~stein E~e, szigeti ipkás, .gombataplóból 2 férfi, 2 női kalapot, 4 ·apkát, 

1 roman nemzeti kuc mat, 1 oro z nemzeti kuc mát, 1 zsidó nemzeti kuc mát 1 drb zar-
vastehénbört, 1 drb szarvasaganc ot. ' 

9. Ekker és társa, szigeti cég, több üveg ajátké zité ű szilva- é eprőpálinkát több 
üveg, saját töltésű suliguli ásványvizet. ' 

1 O._ Már~~~ ~ntal, több drb igen s~ép kiállitásu és jó anyagu és fe té ü cserép edényt, 
m,ely annyira kituno e nen;ib,en, hogy utolso darabig megvétetett a kiállitást látogatók által, 
kar, hogy nagyobb menny1segben nem állittatott ki. 

11. Jánosy Ferenc Szlatináról, egy láda elyemgubót 1. 
12. Zopfenhard Komád, selyemfonalat. 
13. Tót~ G!öi:gy cipé z, e~y pár ,csinos kiállitá u hegymászó cipőt 1. 
14. Darocz1 Sandor, egy par vada zcsizmát. 
15. Halpert Nathán és Szaplonczay műmalomlisztet és darát. 
16. Aczél Antal, többf 'le liqueurök, téglát és fedőcserepeket, saját ké ·zitményéből 1. 
17. Szaplonczay J Óz ef, igen jó juhsajtot és turót. 
18. Várady Gábor, a legszebb és legnagyobb medvebőrt. 
19. Dr. Badzey László, több hiuz-, medve-, farkasbőrt. 
20. Prugberger József, minist. tanácsos, több medve- és farkasbőrt 
21. Vincz Gyula, vaddisznó- és medvebőrt. . 
22. Szaplonczay Pál, l hiuzbőrt. 
23. Héder Lajos, több borzbőrt. 
24. Gróf Scherr Thoss, 8 pár szarvasagancsot. 
25. Knes~ József esztergályos, több vadcseresznye-pipaszárat és sétabotokat. 
26. Molnar Antal fényképész, több igen csinos és sikerült táj- és arcképet mu-

tatott be. 
VI. csoport. 

Régiségek, táj- és egyéh képek, a megyeház termében kiállitva. 

1. Történet előtti tárgyak. 
1. A szigeti h. h. lyceum, 1 drb bronz kard, markolat nélkül, lelhely: F.-Szlatina, 2 

drb celt füles véső, lelhely: F.-Kálinfalu, 2 drb bronz öv, 1 drb lándzsavég, lelhely: Hosszu
mező, 2 drb sarló, egyik ép, lelhely : F.-Kálinfalu, 2 drb bronz csákány, lelhely: A.-Neresz
nice, 12 drb bronz karika, lelhely : F.-Kálinfalu, 1 drb nyers bronz anyag, lelhely: F.-Kálin-
falu, és 2 drb kard vasból. 

2. M. kir. állami tanitóképezde Szigeten, 1 drb bronz kard tört pengével, lelhely: 
Dragomérfalva, 1 drb bronz csákány. 

~ ~ r;~~~ 

3. Dr. Mihályi János, 1 drb csiszolt kőbalta trachytból, lelhely: Leordina, 1 drb 
bronz kard vonalas diszitésekkel, lelhely: F.-Kálinfalu. Ugyanaz patina nélkül, lelhely; Szar
vaszó, 5 di·b különböző celt (~), lelhely: F.-Szelistye, Budfalu, K.-Apsa, Szarvaszó, 4 drb 
bronz csákány, lelhely: Joód, 2 drb bronz karika, lelhely: K.-Visó és Szarvaszó, 1 drb bronz 
véső négyszegletű, lelhely: Szarvaszó, 1 drb négyszögű, bronzból készült tekercs, lelhely : 
Fehéregyháza, 8 drb tekercses arany lemez, pontozott háromszögű di zitésekkel , lelhely: 
Szarvaszó, 6 drb rovatékos arany gyűrű, lelhely: Szarvaszó, 1 drb hasonló kisebb alaku, lel
hely : J oód. Arany gyöngyfüzér, 45 2 szemből, lelhely: Szarvaszó. Arany láncszem, lelhely : 

Váncsfalva. 
II. Történeti korból szi\r1nazott tárgyak. 
4. Dr. Mihályi János. Kétszáz darab római ezüst érem: Sulpicius, Rufus, Antonius 

triumvir, továbbá Vitelius, Fl. Vespasianus, Titus, Domitianus, Trajanus, Hadrianus, ennek 
neje Sabina, Antoninus Pius, ennek neje Faustina sen., M. Aurelius, ennek neje Faustina, 
jun., M. Aurelius Verus, ennek neje Lucilla, Commodus, ennek neje Crispina, Septimius Se
verus, Julia Domua I. II. századbeli császárok és császárnék idejéből, azok képeivel és kü
lönféle feliratokkal, lelhely : Técső, J oód és a megye más vidékei. Tizenkét d.rb római réz
érem Sept. Geta, Gordianus, Philippus, Constantius, II. Helena, II. V alentianus V alens, Theo
dosius, M. Arcadi~s, Justinus IV. Romanus III., IV., VI. és XI. századbeli római és byzanci 
császárok idejéből, azok képeivel és különféle feliratokkal. Egy drb arany érem 444. évből 
Theodosius jun. képével, lelhely: Kővárvidéke, 2 drb vas lándzsa vég, és 1 drb vas nyilhegy, 
lelhely: Borsa, 1 drb kengyelvas a XIV. századból, lelhely: Joód, 2 drb vas patkó a XVI. 

századból. 
5. Dr. Komáromi Mór Huszton, 12 drb római réz érem: Claudius Drusus, Aurelius 

V erus, Gordianus, Licinianus, Constantinus, M. Constantinus II. és más császárok képeivel és 

különféle felírással. 
6. A szigeti m. kir. állami tanitóképez<le, 3 drb római réz érem, Antonius, Philippus 

és Volusianus császárok idejéből, 1 drb tatárnyereg csontdiszitéssel, 1 drb régi folyadék 

edény kettős vaslemezből. 
7. A budfalvi g. kath. egyház. Vas sodronyből készült páncéling és sisak, XIV. szá-

zadbeli. 8. Máramaros megye közönsége, 2 drb lovassági insurrectionalis zászló l 7 42-ből, a 
megye cimere és Sz. Mária képével. Egy gyalogsági zászló 1800-ból, 1 drb vas csákány, 
melynek diszitett fanyeléhez kovás szerkezetű- pisztoly van alkalmazva, 1 drb magas üveg-

pohár a XVII. századból. 
9. Özv. Dvorácsek Károlyné, 1 pár lovassági pisztoly, 1 drb kard, Fringia felirattal. 
10. Nagy Lajos, 1 drb alabástromba vésett nagy pecsétnyomó, két oldalu, 1724-ből. 
11. Szaplonczay Pál id., 1 drb régi zabola, lánccal, szabályozható órakarikával. 
12. Özv. Várady Antalné, 1 drb ezüst billikom, aranyozva, XVII. századbeli, 1 drb 

sulyos, öntött bronz edény 16 94-ből, "Georg Frater ", és "Balo Susanna" felirással. 
13. A k.-apsai gör. kath. egyház. A Rákóczi-felkelés idejéből származó zászló, kék 

selyemből, sárga diszitéssel 170~-ból. 
14. Mihályi Péter. Csontból készült lőportartó, dús faragványokkal óndiszitésü váll-

övvel. Vassodronyból készült páncéling egy ujja XV. ::izázadbeli, 2 drb kard Fringia felirás
sal, XVII. századbeli, 2 drb régi adománylevél a XIV. és XV. századból. Bronz emlékérem 
József nádor mellképével. Bronz emlékérem „ Via, Vita, V eritas" felirattal. 

15. Várady Gábor, 5 drb pecsétnyomó 1849-ből, következő feliratokkal: 1) „A mar
marosi önkénytes zászlóalj pecsétje." 2) „ M.-szigeti térparancsnokság pecsétje." 3) „ A szé-
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kely főhadi parancsnokság." 4) "Kazinczy Hadosztálya." 5) „ 105. Honv. zászlóalj 5. szá
zadja pecsétje." Mindnyája az Ol'szág címerével korona nélkül. 

16. Muszka Antal. Zenélő órakulcs zománcozott aranyból, renaisance stilben. Rákó-
czi l•'erenc-féle ezüstözött, diszes faragmányu t ajtpipa. 

17. A ref. lyceum. 
A ref. templomban, mely 1859. évben leégett, talált fr e s c ó k másolata. 
II. Rákóczy Ferenc-féle tüzérségi sisak. 
Két vas kard a 14. századból, melyek Batizán találtattak, 1876. 
UI. Táj- és egyéb képek. 
18. Prugberger Józsefné, szül. Kürthy Berta. Berta-csarnok Viskvárhegyen. Gyógy

kút Viskvárhegyen. 
19. Prugberger József. .A.pa:fi-akna torkolata Rónaszéken. Berta-csarnok Visk

várhegyen. 
20. Várady Gábor. Máramaros-Sziget város főtere. Huszti g. k. templom. Alsó járási 

oroszok. Trebusa. Huszt. Kőrösmezői templom. Izavölgyi népviseleti képek 4 drb. Borsabá
nya. Rahói és f.-visói népviseleti képek 2 drb. Bocskó. Rónaszék. Sugatag. Sugatagi handal. 
Polyánai fürdőház. Polyána völgye, és a vashámor. Plasztunyek kőrösmezői biró. A londoni 
világtárlaton kiállítva volt máramarosi népviseleti képek: técsői magyarok, oroszok a 'l1isza 
és Talabor völgyéből, románok a Mára völgyéből. 

21. Molnár Antal fényképész. Kabolapolyánai vizi gereb tűzifa felfogásra. Bocskói 
téglagyár. Huszti vár. Viskvárhegyi Berta-csarnok. Trebusai munkásgyarmat. Ugyanezen 
kép folytatása. Kabolapolyánai szökőkút. Kabolapolyánai fürdőház. Több népviseleti kép. 

22. Medveczky Mihály. Görög-féle magyar atlasz, s az abban foglalt Máramaros vár
megye térképe 1 8 02-ből. 

VII. csoport. 

Mezőgazdaság és élő állatok. Részben a megyeház termében, részben az u. n. kincstári C'SŰ!r helyisé
gében kiállitva. 

Jegyzéke 

uzon gazdasági nyers terményeknek, melyek a magyat; orvosok és természetvizsgálók Máramatros-Szi
geten tartott nagygyülése alkalmából rendezett terménytárlat részére az illetők által beküldettek. 

1. Szaplonczay Miklósné, Veresmartról, repcemag, szarvas, őz- és zergeszarvak, ameri
kai rózsa burgonya, Patersson kék burgonya, Patersson fehér burgonya, Extra Carly Vermont 
burgonya, hat hetes burgonya, szász vöröshagyma burgonya, Bovissia burgonya, Nyolcas 
burgonya, Compton Surprik burgonya, Deliciosus burgonya, bőven termő burgonya, hópehely 
burgonya, marmaros-szigeti burgonya, amerikai veres burgonya, Climax burgonya, V eeb 
imperial burgonya, egy juhtejből készült sajt, juhturó. 

II. Gróf Teleky család dolhai uradalmából, őszi rozs, tavaszi buza, tavaszi árpa, bük
könymag, fehér zab. 

III. Pogány Ödön, Urmezőről, burgundi répamag, sárga borsó, tavaszi buza, tavaszi 
árpa, őszi buza, őszi rozs, fehér gyalogpaszuly, fehér futópaszuly, fekete bükköny, zöld borsó, 
tatárka, lencse, sárga bükköny, fehér zab, fekete zászlós zab. 

IV. Pogány "Sándor, Urmezőről, bükköny fekete, lucerna kékvirágu, kanadai zab. 
V. Pogány O'lönné, Urmezőről, egy koszoru hagyma. 
VI. Darvay Gábornő, Veresmartról, tavaszi buza, kanadai zab, káposzta, kalarábé. 
VII. Timár Pál, Máramaros-Szigetről, őszi buza kévében, tavaszi buza kévében, őszi rozs 

kévében, zab kévében. 
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VIII. Técső városa, büdösküszin paszuly, babó, jókori gyalogpaszuly, Nagy-féle fehér 
paszuly, nagyborsó-féle fehér paszuly, fekete paszuly, sárga paszuly, igen jó tarka felfutó 
paszuly, igen jó tarka gyalogpaszuly, hártyátlan · gyalogpaszuly, közönséges fehér paszuly, 
gersli paszuly, őszi buza, tavaszi buza, tokotlan tavaszi árpa, tokos tavaszi árpa, fehér zab, 
őszi rozs, fehér hosszu .szemü tengeri, fehér gömbölyű szemü tengeri, közönséges sárga ten
geri, jókor érő t engeri, arany tengeri, kendermag, gyalogborsó. 

IX. Hosszmnező város, fehér zab, őszi rozs, sárga tengeri, őszi· buza, fehér paszuly, 
veres paszuly, fehér tengeri. 

X. Nagyontisztelendő Hadzsega ~liklós, Uj Holy;itinból, borsó, babó, lenmag, kender
mag, tavaszi rozs, fehér zab, őszi rozs, tavaszi buza, burgonya, Kváha répa. 

XI. Struczel József, Hosszumezőről, nagy pergament-körte nyári, pisztráng-körte, 
hagyma. 

XU. Dunka István, Gyulafalváról, tavaszi buza, tokatlan árpa, tarka paszuly, fekete 
gömbölyü paszuly, havannaszinü tarka paszuly, fehér paszuly, kartifiol. 

XIII. !lorlleaux Jenő, Gyulafalváról, kanadai zab. 
XIV. Taksás János, F.-Szlatináról, lucema kék virágu, tavaszi árpa, egy kosár alma 

és körte. 
XV. Méltóságos ~láu József, Szarvaszóról, őszi buza, őszi rozs, tavaszi árpa, fehér zab. 
XVI. Asztalos Mihály, Máramaros-Szigetről, őszi buza, őszi gabona, fehér tengeri, fehér 

zab, sárga tengeri csübe, fehér kalarábé, kék kalarábé, burgundi répa, hagyma, murok, 
kartifiol, füs káposzta, kelkápoBzta, nyári retek, foghagyma. 

XVÍI. Főtisztelendő Demjanovits Endre, Dolháról, őszi rozs, tengeri tatárka, fehér 
füskáposzta, hollandi veres káposzta, murokrépa, perzselyem, paprika, hagyma, kelká
poszta, dohány. 

XVID. Szigeti kincstár, fekete bükköny. 
XIX. Gyenge Imre, Mikolapatakról, jeruzsalemi buza. 
XX. Ilyasevits János, Husztról, őszi buza, őszi rozs, fehér zab, tengeri, fehér paszuly. 
XXI. Novák Károly , Urmezőről, kopasz árpa, fekete árpa nagyszerű, fekete zab, 

kánádai zab, borsó. 
XXII. Főtisztelendő Szabacl Antal, Hidegpatakról, őszi rozs. 
XXIII. Rellnik János, Remetéről, kopasz árpa, borsó, tatárka. 
XXIV. Gombár Gáborné, Máramaros-Szigetről, füskáposzta óriás nagy, kalarábé. 
XXV. ~larikovszky Jlenyltértué, Máramaros-Szigetről, ulmi füskáposzta, kalarábé. 
XXVI. Jakobovits Albert, Husztról, dohány. 
XXVII. Szaplonczay Jliklós, Vere::;martról, muskotály dohány, anessán dohány. 
XXVffi. Deák Károly, Szigetről, dohány ungi plati, dohány paszabi, dohány gálocsi, 

dohány kassai, dohány viski oroszféle. 
XXIX. Jlarkos István, Remetéről, dohány 1873-ik évi csetneki, dohány 1874-ik évi 

latalia, dohány 18 7 5. évi muskatély. 
XXX. Gyenge János, Szacsab:ól, festőfüvek, sárga és veres színre. 
XXXI. Jáuosy Ferenc, Akna-Szlatináról, egy láda selyemgubók. 
XXXII. To1•fe11hard Konráll, egy mótring fözetlen selyem. 
XXXUI. Troskai Nagy Vilma, szigeti kamaráról, egy bokor nagy kék paszuly. 
XXXIV. Báró Sztojka Gyula, F.-Szlatináról, két darab fügefa. 
XXXV. l';írady József káposztái. 
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Jegyzéke 

azon állatoknak, melyek a magyar ort'osok és terrnészetvizsgálók XIX-ik nagygyiilése alkalmára 
rendezett ipar-, termék- és állatkiállitáson helyt foglaltak: 

a) Lovak: 

1. Pogány Ödön képviselő ur urmezői birtokáról 4 drb, 15 markos, 3 éves, 
1

/s-ad 
részben herélt csikó, melyek jelenleg Máramarosban a legjobb könnyű futó lófajt képviselik, 
és apja 1 drb 8 éves, 15:14 markos, 1/4 rész angol mén ló. 

2. Girsik Adolf szigeti birtokostól 1 drb 1 ö markos pejkanca ló az anyával, 
mely hasonló nagyságu és szinü ·9 éves, mindkettő valódi hintós ló, máramarosi, illetőleg 
Girsik ur saját tenyésztése. 3. Asztalos Mihály itteni birtokostól 1 drb l1/2 éves, 14: markos fekete kanca 

csikó, saját nevelés, eredeti máramarosi. 
4. Urányi Antal hosszumezői birtokostól 1 drb 4 éves kanca 12

1
/2 markos, sárga, 

igen jó hegymászó 1
/ 2 é. csilrnjával. · 

5. Balázs Lajos helybeli polgártól 2 drb fekete, 5éves,14
1
/4markos kanca ló, 

valódi máramarosi faj. ö. Kincstártól mutatványul 2 drb szürke, 1 drb setétpej, herélt, 14
1
/4 markos, valódi 

bukovinai ö éves lovak, melyek a máramarosi igényeknek minden tekintetben a legmegfele-

lőbbek, s melyek tenyésztése a legkivánatosb volna. 

b) S z a r v a s m aT ha: 

1. Sziget-sókamarai tisztviselőktől 1 drb ö éves hollandi bika szép kifejlett és mély 
testtel, grófKárolyitól áthozva meghonositás céljából, valamint ennek 4 di·b 1

1

/2 éves üsző bor
nya, fekete tarka, különböző faju tehenektől, melyek naponta átlag 10-14 it~e tejet ~d~ak. 

2. Nagy György kir. állammérnöktől 2 drb 21
/ 2 éves, csaknem egeszen k1feJlett 

fekete tarka üsző borju, félvér hollandi tehenektől, itt kevésbé jól tejelnek. 
3. Báró Sztojka Gyulától 4 drb különböző koru svájci és máramarosi riska fajból 

eredt tehén és borju, jó tejelők. 
4. Mán főispán mtól 4 drb kitűnő jó tejelő, nagyszarvu, kifejlett csontu, eredeti 

magyar faj tehén. 
5. Balázs Lajos helybeli polgártól 1 drb 11/2 éves, magyar faj bika és 1 drb 1 

éves üsző. Juhok: kecskék: 

1. Pogány Ödön képviselőtől: 2 drb szép máramarosi hegyi faj racka kos, 2 drb 
hasonló anya és 2 drb 11/2 éves tokjuh. - 2 drb bakkecske és 2 drb fejős kecske. 

Sertések: 
1. Asztalos Mihálytól 2 drb kisjenöi faj, 3 éves koca, egyik ö drb 8 hetes malacaival , 

még a faj jellegeinek eredetiségével. 

Majorság: 
1. Várady Gábor képviselő urtól 2 drb igen szép fehér lúd, 2 drb igen szép pulyka, 

S drb szép búbos kacsa, ö drb nagy kohinkinai tyuk, 3 drb kopasz nyaku, szép török t yuk. 
2. Balázs Lajostól 4 drb szép kohinkinai tyuk. 
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3. Pályakérdések hirdetése. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók a XVIII-ik és XIX-ik nagygyűlés határo
zata folytán, következő pályakérdések megfejtését tűzik ki : 

I. "K i v á n t a t i k a m a g y a r h o n i á s v á n y v i z e k n e k k i m e r i t ő 1 e i r á s a, 
különös tekintettel azoknak a legujabb nézetek szerinti beosztására 

és vegyelemzésére." 
Jutalma Kovács S. Endre tr. szives 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. „lrja meg valaki az orvosi tudomány Magyarhonban való 
fejlődésének történetét, a legrégibb időtől a mai napig." 

E pályamunkában különösen tekintetbe kell venni : a) mikor, miféle népnyavalyák, 
járványok és kiválóbb tájkórok (himlő, inirigyvész = pestis, hányszékelés = cholera, mo
csárláz stb.) dühöngtek hazánkban, melyek orvosi kutatásnak alapul s anyagul szolgáltak; 
b) miképen jártak el a kormányférfiak e kórok elleni óvintézkedések körül, mit használtak 
orvosi elődeink 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 orvosi tanodának elvei-

hez csatlakoztak~ ... 
Jutalma Poor bnre tr. adományából száz darab arany; a pályamű beküldésének 

határideje három év; a pályázat ideje 1879. máju 15-én jár le. 
III. „Előterjesztendő a hazánkban honos kelevény (furunculus) és 

pokolvar (anthrax, carbunculus) okainak tapas-ztalati adatok nyomán va-

ló meghatározása." 
·Jutalma Szurmák Vilmos tr. adományából kétszáz forint; e pályamunka beküldésé-

nek határideje 1877. má.jus hó 15-éig terjed, és ugyanez évben tartandó nagygyűlésen fog 
a. pályanyertes mű szerzőjének a jutalom kiszolgáltatni. 

IV. Itészeti alapon szerkesztendő a tudomány és nemzeti nyel-
vünk e 1 ö ha 1 a dott á 11 ás á na k meg f e 1e1 ő te 1 j e s orvosi é s gy ó gy s z e r é-

sz e ti mű sz ó tár. 
Jutalma Batizfalvy Salllu tr. adományából háromszáz forint; a pályamunka beküldé-

sének határideje 1877-ik évi julius hó 15-éig terjed, és a jutalom a XX-ik nagygyűlésen 
fog a pályanyertes mű szerzőjének kiadatni. 

Mind-e négy pályakérdésre vonatkozó idegen kézzel tisztán leírt, és a pályamű szer-
zőjének nevét magában foglaló, jeligés levéllel ellátott pályaműveket a magyar orvosok és 
természetvizsgálók állandó központi választmánya alulírt elnökéhez 0f. kerület, fürdő-utca 
3. szám) kell beküldeni. 

A magyar orvosok és természetvizsgálók nagygyűlésének az 18 7 8-ik évre történt elha
lasztása következtében, a pályakérdéseknek tökélyesebb megoldhatása végett, több oldal
ról nyilvánnlt óhajtáshoz képest, a magyarhoni ásványvizek (Kovács S. tr.-féle), a kelevény 
s pokolvar (Szurmák tr.-féle), és az orvos-gyógyszerészi műszótár (Batizfalvy tr.-féle) pálya
kérdések megfejtésének folyó évi május 15-kére, illetőleg julius 15-kére kitűzött határideje, 
egyéb ismert felt ételek fentartása mellett 1878-ik évi május 1-őig fog terjedni. 

Kelt Budapesten, 1 S 7 7. évi márc. hó 21-én. 

Dr. Nendtvich Károly, 
az áll. kp. v(\lasztmány elnöke. 

Dr. Gerlóczy Gyula, 
az áll. kp. választmány titkára. 
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